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Gratulerer med kjøp av årets Skogtrimpose!

ET SPESIELT ÅR
Kjære Skogtrimmer! 2020 ser ut til å bli et spesielt år og det er for tiden kraftig 
innskrenkning av bevegelsesfriheten. Det blir likevel Skogtrim, men med noen 
små endringer. Se eget skriv vedlagt i posen. 

VEILEDNING
• Skriv navn og adresse på stemplingskortet. Da har du gode muligheter for 

å få det igjen dersom du skulle være så uheldig å miste det. Viktig: 
Smittevern er viktigere enn tapte stemplingskort, så følg gjeldende råd.

• Alle de ordinære postene står ute fra søndag 26. april til lørdag 26.
september, bortsett fra postene på Ringnesmarka som står ute fra 1. juli. 
Fjernpostene står ute fra 1.juni. 

• Dersom forholdene tillater det vil noen av postene være i skogen tidligere.
Følg med på ostmarka.ok eller vår Facebook-side for oppdatering.

• Det er 81 poster, fordelt på 75 ordinære Skogtrimposter, 5 fjernposter og 
1 kaffepost.

• Kaffeposten er bare tilgjengelig søndag 7. juni.
• Postene er markert med blikkplater, malt diagonalt rødt/hvitt. Postens 

nummer og en postkode er påført. Du kan ta dem når som helst på 
døgnet og i akkurat den rekkefølgen du selv vil.

• NB! I år er det ikke stifteklemme for kvittering på stemplingskortet. 
Notér i stedet postkoden som står på plata i stemplingsrubrikken.
Husk å ta med noe å notere med – eller ta bilde av koden.

• Hvis poster er ødelagt eller fjernet, gi beskjed til en av følgende:
- Martin Gilljam– tlf 41668878, e-post: martin@gilljam.no
- Tore Ruud – tlf 917 30 630, e-post: ruudgard@gmail.com
- Vår Facebookside: Skogtrim og Skijeger’n

UTSALGSSTEDER 2020
• Sykkelopplevelser AS, Solheimveien 56, Lørenskog
• G-Max/Intersport, Strømmen Storsenter 
• Vår nettside www.ostmarkaok.no og på www.turorientering.no

Stor takk til utsalgsstedene som gjør en kjempefin dugnad for oss!

FOR NYBEGYNNERE
Vi har forsøkt å legge postene slik at de bringer deg til fine steder i marka. Noen 
poster kan nok være vanskelige for nybegynnere, men øvelse gjør mester. Ta de 
postene som ser lettest ut først (se fargekoder), og vent med nøttene til utpå 
høstparten. Da er det dessuten kommet til små stier de siste meterne inn til 
postene, så du slipper å lete inne i postringen. Se www.orientering.no/begynner
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GRADERING AV TUR–O POSTER 
Fargekodene beskriver vanskelighetsgraden og tilgjengeligheten av postene. 
Fargekodene er markert foran postbeskrivelsen på alle postene.

Grønn – For nybegynnere, krever ingen forkunnskaper og er tilrettelagt for 
rullestol og barnevogner. Østmarka har ingen grønne tur-o poster i skogen, 
men henviser til Stolpejakten i Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog. Se 
nærmere info her: www.ostmarkaok.no og www.stolpejaktene.no
Blå – Nybegynnere, krever noe kjennskap med kart, bør ha kompass for å 
orientere kartet
Rød – Litt viderekommende, krever kjennskap og erfaring med kart, krever 
kompass for grovorientering, middels til god utholdenhet
Svart – Viderekommende, krever god kjennskap til kart og må ha kompass til 
finorientering, god utholdenhet

FJERNPOSTER
Vi setter ut fem poster i Østmarka som ligger litt lenger inne i marka. Disse 
postene henger ute i perioden 1. juni til 26 september. Postene er tegnet på løst 
ark og ligger vedlagt i deltagerposen. Disse postene må dere selv tegne inn på 
vårt Østmarka turkart. Dette kartet kan kjøpes separat på Losby besøksgård.

ADKOMST OG PARKERING
På baksiden av deltakerposen er det trykket et oversiktskart som viser hvor de 
forskjellige terrengene/kartene ligger. Muligheter for parkering varierer litt fra sted 
til sted, og vi må be om at alle begrenser parkering til offentlige parkeringsplasser, 
veiskuldre og velteplasser som er markert med en P på kartene. Det er viktig å 
ikke parkere på privat parkering eller til hinder for beboerne eller forbipasserende.

REGISTRERING AV POSTER OG NEDLASTING AV KART
I år oppfordrer vi sterkt å registrere postene på nettet for å unngå for mye kontakt.
Det er likevel mulig å sende klippekortene i posten som før, men vær oppmerksom 
på at dette kan endre seg. Følg med på våre hjemmesider og Facebook. 

På nettet:
• Logg inn eller registrer deg som ny bruker på turorientering.no/skogtrim
• Registrering av poster:

o Trykk på «Finn arrangør» øverst på siden og velg Østmarka OK
o Velg «Poster» fra menyen til venstre, klikk deg inn på de postene du 

har besøkt og legg inn koden du fant på posten i skogen og «klipp»
• Laste ned kart:

o Trykk på «Turpakker» i menyen til venstre og velg kart (her kan du 
laste ned enkeltkart eller hele skogtrimpakken)

• Du kan her følge med på hvor mange som deltar med postplukk i regi av 
Østmarka OK og se hvor mange poster de har tatt. Du kan også se 
rangering innen hvert fylke og på landsbasis.

• Skijeger’n 2020 og Skogtrim 2020 vil begge telle på årets rangering



På papir:
• Når du har avsluttet årets postfangst og senest 7. oktober sender du 

stemplingskortet til: Martin Gilljam, Rudsberghaugen 2, 2005 Rælingen.
• Oppgi din e-postadresse på stemplingskortet. Det letter vårt arbeid med 

innkalling til Skogtrimavslutningen. Tell antall poster du har vært på og 
skriv opp i egen rute på stemplingskortet.

CAFÉ SKOGTRIM
Alle skogtrimmere er velkommen til vårt avslutningsarrangement Café Skogtrim.
Det blir også i år arrangert felles med avslutning for Stolpejakten. Den foregår i år
på Lørenskog videregående skole 12. november kl 18.00. Vi byr på 
uttrekkspremier og vi jobber med en foredragsholder. Invitasjon sendes ut 
sammen med kvittering for mottatt stemplingskort og bekjentgjøres også på vår 
hjemmeside www.ostmarkaok.no og Facebook-siden Skogtrim og Skijeger’n.

MERKER OG PLAKETTER
Gull-, sølv- og bronsemerket tildeles kun første gang du klarer merket. Deretter 
får du plaketter hvert femte år du har gått til gull. Deltakere som er 13 år eller
yngre pr. 31.12. får merke hvert år de klarer kravet. De som er eldre kan kjøpe 
merket utover det første året de tar det. Gi beskjed på kortet om du ønsker å 
kjøpe ekstra merke. Alle plaketter er inkludert i prisen for Skogtrimposen/
deltagerkortet.

Kravene til merker                          Deltakere født 1950-
2007

Deltakere født før 1950
eller 2007 og senere

Bronsemerke 20 poster                            15 poster
Sølvmerke  35 poster 25 poster
Gullmerke 50 poster 40 poster

BLI MEDLEM
Gjennom et medlemskap Østmarka OK støtter du Norsk Orientering og får flere 
tilbud om orienteringsaktiviteter i ditt nærmiljø. Norsk Orientering tilbyr et 
innmeldingstilbud hvor du som har kjøpt turorienteringskonvolutt ikke betaler noe 
ekstra for et medlemskap. Klikk deg inn på http://turorientering.no/velkommen/

HOLD DEG OPPDATERT OG DEL MED ANDRE
Alle eventuelle endringer vil annonseres på vår hjemmeside www.ostmarkaok.no 
og på vår facebookside Skogtrim og Skijeger’n. Del gjerne opplevelsene dine på 
vår Facebook-side. Kanskje blir ditt bilde neste års forside i denne brosjyren? Det 
blir i så fall premiert med gratis skogtrimpose for 2021!

Da gjenstår det å ønske dere alle en fin skogtrimsesong. Håper dere vil få mange 
fine turer i marka og oppleve fine steder dere ikke tidligere har besøkt.

Tur-o hilsen Østmarka OK


