
Log geocache via GSAK 
+ Automatisk logbeskeder



• Åben din GPS via ”denne computer” vælg ”Garmin” og åben filen 
”geocache_visits”

• Du skal nu fjerne alle ”Unatteemted” således at du kun har de log du vil logge 
tilbage i dokumentet. I mit tilfælde her, vil jeg kun have ”Found it” tilbage. 

• Når dette er gjort, skal du gemme og lukke filen igen.

Før billede Efter billede



• Du skal nu åbne din GSAK

• Du skal nu følge den Røde pil på de følgende billeder.



•I nr. 2 rubrik hvor du skal vælge hvor den skal gemme filen.       
Der anbefales det at gemme den på skrivebordet!







•Når du er færdig med at skrive log beskeder til dine fundene cache, så vil den 
åbne internet siden geocaching.com

•Du skal nu finde ”fieldnotes” som GSAK har lavet, som der ligger på skrivebordet.





• Du vil nu være på følgende side, hvor du skal klikke på ”compose log” –
”submit log entry” – Submit more field notes” som du normalt gør for at 
afslutte dine fundne cache.

• Men i stedet for det kedelige klikke arbejde, kan du få computeren til selv at 
gøre dette for dig.

• I dette tilfælde, så skal du lukke internet siden. Vi vender tilbage til dine 
”field notes” om lidt.



• Først skal vi lige have afsluttet GSAK
• Gå ind i GSAK og klik OK



• For at fjerne ”kryds” i de røde felter, så skal du 
klikke på F7

• Nu er vi helt færdige med GSAK



• Nu skal vi i gang med at installer 2 programmer, 
som gør det muligt at få computeren til 
automatisk at logge vores logbeskeder og cache 
vi har fundet.

• Først skal du hente og installere internet 
browseren ”Firefox”

http://download.mozilla.org/?product=firefox-
5.0.1&os=win&lang=da

• Herefter skal du downloade og installere en 
”imarcro” til Firefox

https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/
3863/addon-3863-latest.xpi?src=addondetail



• Du skal nu åbne Firefox internet browseren
• Gå ind på siden med dine ”Field Notes”
http://www.geocaching.com/my/fieldnotes.aspx

• Du skal nu ”optage” hvad det er du vil have 
computeren til at gøre for dig automatisk. Det 
her er bare 1 ting man kan bruge den til. Den 
kan også bruges til alt muligt andet, hvor du 
vil slippe for det kedelige klikke arbejde.



•Følg den røde firkant og de røde pile, 
som er på de næste billeder.

























•Første gang kan det se lidt svært ud. Men når 
du har prøvet det et par gange, så er det rigtig 
nemt og hurtigt.

•Det er kun første gang man skal ”optage” hvad 
Firefox skal gøre for en. Næste gang er det blot 
at gå ind på siden, og så trykke ”play (Loop)”

•God fornøjelse ☺


