
Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at 

mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i 

forvejen, kan vi genere en fra GSAK. 

Når vi skal generere statistikken skal vi bruge nogle makroer. Dem finder 

vi i online makro biblioteket , hvis vi ikke har dem installeret i forvejen. 

 

Statistikken består af to dele, den ene del er en statistik der laves ud fra 

mange forskellige elementer, bla. Dine fund og dine udlagte cacher. Den 

anden del er de mange forskellige badges man kan opnå i forskellige 

”metaller”. Badges genereres først og ligger sig derefter i statistikken, 

som til sidst oploades til din profil på Geocaching.com. 

 

For at gøre det lettere bruger vi makroer til at gøre arbejdet. Vi skal bruge 

3 forskellige: BadgeGen, som generer badgene og derefter FindStatGen3 

som generer statistikken og til sidst GenUploadStats som oploader 

statistikken til din profil.  

Statistik på Geocaching.com 



Først skal vi dog lige have styr på et par ting i GSAK. Du skal have markeret dine First 

finds 

Derudover skal du have lavet og hentet en "My Finds Pocket Query” fra 

Geocaching.com 

http://www.geocaching.com/pocket/default.aspx 



Når vi har styr på GSAK starter vi med at hente og installere makroerne. 

 

Vi starter med at gå ind under fanebladet ”Macro” og trykker på ”Run/Manage”.. 





De makroer vi mangler, henter vi i Macro online biblioteket 

Tryk på ”Online Macro Index” herefter bliver du sendt til hjemmesiden med 

alle makroerne.  



Skriv navnet på den makro du søger i søgefeltet 

Klik på den makro du ønsker at bruge, i det her tilfælde vælger vi den 

øverste. 



Du bliver nu viderestillet til et GSAK forum hvor de forskellige makroer 

bliver frigivet og holdt opdateret. Gå til det sidste / nederste indlæg hvor du 

finder installationsfilen, tryk på den 

Når den gule bjælke kommer frem vælges ”Åbn” 



Du ryger nu tilbage til GSAK og bliver spurgt om du vil installere 

makroen. Tryk ”Go” 



Du er nu tilbage til makrobiblioteket i GSAK og makroen er klar til brug. 

 

Hent de andre to makroer hvis du ikke allerede har dem installeret. 



Dansk sprogfil til statistikken 
Hvis du vil have dansk sprog i statistikken skal du gøre flg. Gå til: 

http://gsak.net/board/index.php?s=a6db6a9b49cd11cddcaceb8f36709eac&showtopi

c=5069&st=20 rul ned til du finder ”FindStatGenLandDK.dat” 

http://gsak.net/board/index.php?s=a6db6a9b49cd11cddcaceb8f36709eac&showtopic=5069&st=20
http://gsak.net/board/index.php?s=a6db6a9b49cd11cddcaceb8f36709eac&showtopic=5069&st=20


Højreklik på ”FindStatGenLangDK.dat” og vælg ”Gem destination som”.  

Gem evt. filen midlertidigt på skrivebordet. 



Find filen på skrivebordet, højreklik og vælg klip. 



Nu skal vi have den danske sprogfil lagt ind unden makroen ”FindStatGen”. 

Åben GSAK og gå ind under fanebladet ”Tools” og vælg ”Folder Finder” 



I rullemenuen vælges ”Macros” 



Inde i makro mappen skal filen indsættes. Højreklik og vælg indsæt. 

Når den danske sprogfil er indsat skal vi lige have sikret os, at vi har vi har de 2 

danske kort, kommunekortet og regionskortet til rådighed når vi kommer så langt 

i forløbet. Så lad makro mappen stå åben – du skal bruge den lige om lidt. 



Indstilling af sprog kommer senere, når vi går i gang med selve opsæt-

ningen af statistikken.  

Gå til hjemmesiden: http://gsak.net/board/MapFileIndex.php 

De 2 kort vi skal bruge senere i opsætningsforløbet, skal vi nu have fundet 

og lagt ind i vores makro mappe. 

http://gsak.net/board/MapFileIndex.php


På siden finder du de ønskede filer – i dette tilfælde de 2 filer indeholdende 

kortene over Danmark. 

Klik på den første fil . 

På siden, du nu 

kommer til klikker du 

på .dat-filen og  

gemmer den evt. på 

dit skrivebord. 

 

Gentag dette for den  

næste fil. 



Filerne skal nu lægges ind i makro mappen fra før. 

Klip/indsæt eller 

træk filerne fra  

skrivebordet ind i 

makro mappen. 

Hvis du kom til at lukke 

mappen før, så find den 

igen vha. ”folder finder” 

under fanebladet ”Tools” 

i GSAK 

Lad mappen stå åben lidt 

endnu, når kort-filerne er 

lagt ind. 



Nu er alle tre makroer installeret, og de ekstra filer for sprog og kort som vi får  

brug for undervejs er lagt ind i vores makro mappe. 

 

Vi er nu klar til begynde opsætningen af statistikkerne. 

Vi skal have fat i makro mappen igen… 



I mappen finder du ”GenUploadStats.gsk”. 

Højreklik på den og vælg egenskaber 



Marker placeringen. Højreklik og vælg kopier. 



I GSAK går vi ind under fanebladet ”Macro” og vælger ”Run/Manage” 





Vi starter lige med at indsætte stien til makroen ”GenUploadStats” 

højreklik og vælg indsæt. 





Find ”Gen UploadStats.gsk” og dobbeltklik på den 







Klik på ”Special Helper” 



Du får nu tre muligheder for hjælp, tryk på månen for at finde dine fundne 

natcacher. 



Efter at have kørt alle dine fund igennem og fundet potentielle natcacher bliver 

du spurgt om hver enkelt er en natcache eller ej 



Samme søgning gennemføres for dykker og 10 års cacher 

Slut af med at trykke på det røde kryds i øverste højre hjørne 



Efter endt opsætning vælges ”Ok” 



Badge generatoren gennemgår nu dine fund, det tager tid og undervejs kan 

du blive spurgt om du vil opdatere state og county samt elevations, det 

svarer du ok til.  

 

 

Til slut kommer der en meddelelse om at der er genereret x antal badges, 

vælg ”Ok” 



Dine badges bliver nu vist som en hjemmeside. 

Gå tilbage til GSAK 



Her er vi nu klar til at lave statistikken, men også her er der noget 

opsætning. Tryk ”Opsætning” 





Lav en opsætning som ligner denne så kan du altid forsøge dig frem senere. Dog 

er det vigtigt at det er de rigtige databaser der henvises til med fundne og egne 

cacher 



Vi skal dog lige kigge nærmere på disse  ”knapper” 

Tryk på ”Noter” 



I Notes skal der stå under Title: Achievement Badges 

 

I tekstfeltet under skal der stå: 

<subhead>BadgeGen Achievement 

Badges</subhead><file>BadgeGen/Archive/Current.htm</file> 

Slut af med at trykke på ”Ok” 



Vælg ”Numre” 



Der skal ikke gøres noget under ”Specials” 

 

Under ”Kort” sættes flueben i de 2 Danmarkskort, hvis de ikke er på listen 

installeres de fra GSAK på den nederste knap 



Nu er du klar til at installere Danmarks- 

kortene. Markér dem og klik Install. 

Du er nu tilbage ved boksen herunder. 

Markér kortene og klik OK. 



”Højde” kan sættes som her 



”Home” skal ikke røres 

 

Tryk ”Sektion rækkefølge” 



Her vælger du hvilke felter der skal vises i statistikken. Det er vigtigt at noter er sat til 

aktiv da det er den, der medtager badges. Afslut med ”Ok” 



Makroen genererer nu statistikken  



Statistikken vises som hjemmeside og oploades til Geocaching.com hvor den 

kan ses under din profil http://www.geocaching.com/profile/ 


