Stolpejakten varer frem til 1. november. Bli med du også!

Velkommen til
Stolpejakten i Rælingen

2020

Hele Rælingen ut på tur!
Østmarka orienteringsklubb arrangerer stolpejakten i samarbeid med
Rælingen kommune. I tillegg har frivilligsentralen og Tjukkas-gjengen
bistått med Stolpejakten. Vi ønsker deg velkommen til Stolpejakten i
Rælingen 2020.
Stolpejakten i Rælingen er et fysisk lavterskeltilbud der du kan jakte på
stolper i ditt nærmiljø. Vi ber Stolpejakt-deltagerne unngå å kjøre
bil inn i boligfelt for å registrere stolper. Parker på egnet sted og
gå til stolpene. Du kan selv velge om du løper, går eller sykler for å
finne stolpene. De fleste stolpene kan også nås med rullestol.
Opplegget egner seg også som et fysisk aktivitetstilbud for skoleklasser.

Start
25. april

Dette er den 6. sesongen av Stolpejakten i Rælingen. Det blir
samme opplegg som i fjor, men nye stolpeplasseringer. Til sammen
vil 40 stolper stå ute fra 25. april til 1. november.
Kartbrosjyren kan fås på rådhuset og frisklivsentralen.
Det vil også være mulig å laste ned mindre kartutsnitt fra
www.stolpejakten.no og www.ostmarkaok.no. Disse kan
skrives ut eller benyttes på smarttelefon.

Bli
med
– vinn
premier!

Avslutning
Torsdag 12. november 2020 kl. 18.00 er det premieutdeling
på Lørenskog videregående skole. Det vil bli utdeling av
uttrekkespremier.
Vi ønsker deg en god tur!

Il Padrino på Strømmen Storsenter gir deltagere i Stolpejakten
10% rabatt på mat og alkoholfri drikke.

1 stolpe = et lodd, 40 stolper = 40 lodd

Stolpejakten - enkelt og morsomt
- slik blir du med!
deg-på
Enkelt ogRegistrer
morsomt
slik blir du
www.stolpejakten.no
med

- vinn premier!

For hver av ”Stolpejakten i Rælingen”-stolpene du finner og registrerer, samler du vinnersjanser til spreke uttrekkspremier. En stolpe - ett lodd, 40 stolper - 40 lodd. Hovedpremiene er blant annet et opphold for to i suite på
Losby Gods. Premiene trekkes i starten av november, og oversikt over hva du kan vinne finnes fra 1. november på
www.stolpejakten.no og på Facebooksiden til «Stolpejakten i Rælingen». Premieutdelingen finner sted torsdag 12.
november 2020 kl. 18.00 på Lørenskog videregående skole. Det vil bli utdeling av uttrekkespremier..

Finn stolper

Premier må hentes på avslutningen 12. november.

Det er i alt 40 stolper å lete etter (innringet på kartet). Hver stolpe består av en
meterhøy trestolpe med et nummer og en bokstavkode, samt en QR-kode for
deg som vil bruke din smarttelefon. For vanskelighetsgraden på stolpene gjelder:
Svært lett
Lett
Middels
Vanskelig

Bli sprek med
Østmarka orienteringsklubb!

Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av premier i november!

Orientering er enkelt, morsomt og utfordrende!

Registrer stolpene manuelt eller elektronisk.

Har du lyst til å lære mer om orientering, er du velkommen til å prøve deg på o-klubben sine
treninger, gå turorientering i skog og mark eller delta i park o-karusellen. Vi har tilbud i alle aldersgrupper og for alle nivåer.

Stolpene kan registreres på tre ulike måter, du velger selv hva som passer
best for deg:
Enten

Sprek på Toten i regi av

på Toten

1

Sprek
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eller
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d
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aufoss IL Orientering i
samarbeid med kommunen,
Oppland f ylkeskommune, N
orges Orienteringsforbund
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www.stolpejakten.no
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Hovedsamarbeidspartnere

LURER DU PÅ
HVA DETTE ER?

1
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eller

Ta med deg kartet ut på stolpejakt, og noter bokstavkodene på stolpene du finner i tabellen på dette kartets bakside. Gå inn på www.
stolpejakten.no med en gang du kommer hjem, og registrer kodene
du har samlet.

Hver høst arrangerer vi en o-karusell for de yngre i Marikollen, og på våren i Rådhusparken i Lørenskog.
Her er det enkle løyper, instruksjon før start og saft, kake eller frukt når man kommer i mål! Målet er
at barna skal oppleve aktiviteten som morsom og lærerik.
På o-trening møter du mennesker i alle aldre som trives ute i naturen. Vi pleier å trene på tirsdager og
onsdager forskjellige steder i nærområdet. Fra høstferien til påskeferien er treningene fra Finstad skole
på tirsdager. Det er en fordel om en voksen person kan være med barnet de første gangene på trening.

Last ned ”Stolpejakten”-appen gratis fra AppStore eller Google Play
til din telefon, og ta med deg mobilen og eventuelt kartet ut på stolpejakt. Skann QR-kodene på stolpene du finner med appen på din
mobil. Stolper registrert med appen synkroniseres med www.stolpejakten.no neste gang enheten er koblet til internett.

Skogtrim og Skijeger’n er populære turorienteringsaktiviteter som engasjerer mange hundre deltakere
hvert år. Du får tak i Skogtrim både på Østmarka sine nettsider og i
sportsbutikker i nærområdet. Se også www.turorientering.no

Ta med deg kartet ut på stolpejakt, og noter bokstavkodene på
stolpene du finner i tabellen på dette kartets bakside. Send inn ditt
kartblad før 1. november til ”Stolpejakten i Rælingen”, så registrerer
vi kodene du har funnet for deg*.

Du finner mer informasjon om Skogtrim, park o-karusellen og
o-klubben sine treninger på www.ostmarkaok.no.
Velkommen!

Rælingens 40 stolper
Svært lett

Lett

St. Kode Navn
Øvre Rælingen
1		
Gjerdehjørne
2		
Gjerdehjørne
3		
Ved parkeringsplass
4		
Veikryss
5		
Ved trafo
6		
Sti krysser vei
7		
Brannhydrant
8		
Innerst på p-plass
9		
Opplysningsskilt
10		
Ved trafo
11		
Stolpe ved p-plass
12		
Stolpe ved veien
13		
Port
14		
Stort tre
15		
Sti krysser bekk
16		
Inne i søkk
17		
Stikryss
18		
Ved liten bygning
19		
Myrkant
20		
Opplysningsskilt

Middels

St. Kode Navn
21		
Liten kolle
22		
Liten kolle
23		
Rest av demning sør
24		
Myrkant
25		
Stikryss
26		
Stein
27		
Kolle
28		
Stein
29		
Stein
30		
Liten kolle
Myrdammen
31		
Ved p-plass
32		
Under stup
33		
Demning sørende
34		
Liten kolle ved veien
35		
Liten bygning
36		
Liten kolle
37		
Liten kolle
38		
Oppå kolle
39		
Oppå kolle
40		
Søkk

Notér stolpenes koder i disse rutene
*Dersom du ikke selv har mulighet til å registrere dine stolper via smarttelefon eller på nett kan utfylt kartblad
sendes i konvolutt til ”Stolpejakten i Rælingen v/Dag Haugland, Piggsoppveien 52, 1476 Rasta”.
Husk å skrive ditt navn, din adresse og telefonnummer på kartbladet før du sender det inn.
Mitt navn og telefonnnummer:

Prøv Skogtrim turorientering

Vanskelig

Postene er nå ute i marka og det er mulig å bestille Skogtrimposer på nett eller
kjøpe turorientering for nedlasting som du kan skrive ut på din egen skriver.
Det er 81 poster inkludert kaffeposten. Pga. corona situasjonen skal ikke klippetenger brukes, men bokstavkoder.
Merk at fjernposter først står ute fra 1. juni og at poster i
Ringnesmarka først er klar fra 1. juli. Kaffeposten er kun
ute 7. juni. Postene står ute til 26. september.
BESTILLING AV SKOGTRIMPOSE PÅ NETT
Skogtrimposene kan bestilles fra 30. mars og fås tilsendt
i posten. Bestill via nettsiden:
http://www.ostmarkaok.no/skogtrim-2020/
KJØP AV SKOGTRIMPOSE I BUTIKK
Utsalgssteder er:
• Sykkelopplevelser AS, Solheimveien 56, Lørenskog
• G-Max, Strømmen Storsenter

Åpen café

Velkommen til vår turcafé! Åpen for alle som ferdes i området.
Nystekte vafler, kaffe, småretter og forfriskninger.

Lø rdag og søndag 11.00–18.00
Losby Gods

Losbyveien 270
1475 Finstadjordet
Tlf: 67 92 33 00
www.losbygods.no

affe
Vaffel og k
k r 65,-

SKOGTRIM 2020

Betal med VIPPS til 14151 Østmarka OK når du henter
Skogtrimposen.
KJØP AV SKOGTRIMTURER PÅ NETT
Du kan også kjøpe skogtrimturene på nett og laste disse
ned her:
Gå til https://turorientering.no/skogtrim/turer/2020/

Velkommen til årets sesong!

Myrdammen

2020

Målestokk 1:4000
Utgitt 2020
RÆLINGEN KOMMUNE

Øvre Rælingen
Målestokk 1:7500
(1 cm på kartet er 75 meter i terrenget)
Utgitt av Østmarka OK
Grunnlag: FKB-data og eldre kart
Utarbeiding: Kjell Hobøl

Utarbeiding: Kjell Hobøl

Unngå smittespredning:
- Gå alene eller sammen med
familie/venn som man uansett er sammen med
- Hold minst to meter avstand
- Vent på god avstand hvis
det er flere på stolpen
samtidig
- Hold til høyre på gangvei/sti
- Registrering ved stolpen skal
skje uten berøring
- Vask hendene før og etter
turen
Følg rådene til myndighetene.
Det gjøres oppmerksom på
at det kan komme endrede
regler.

Solheimveien 56, 1473 Skårer
Tlf +47 67 97 30 02
Mob +47 90 53 03 93

#stolpejakten
Del dine opplevelser og blinkskudd fra årets
Stolpejakt og merk dem #stolpejakten.
Der finner du også bilder fra andre
Stolpejakt-arrangører i Norge.
Følg også Stolpejakten på Facebook!

stolpejakten.no
Registrer deg på www.stolpejakten.no - og
bli med i trekningen av flotte premier!
(se andre siden for premieoversikt)

Stolpejakten i Rælingen – enkelt og morsomt!
Stolpejakten i Rælingen går ut på å finne stolper plassert i kommunen. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og
ved å laste ned en app på mobilen, slik at man kan skanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Stolpejakten er
tilrettelagt for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller
de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i kommunen.
Stolpejakten i Rælingen er et gratis tilbud. Denne kartmappen er å finne flere steder i kommunen, samt på nettsiden
www.stolpejakten.no. Du kan også laste ned stolpejakt-appen gratis fra Google Play eller AppStore. Når kart er på plass,
er det bare å komme seg ut for å finne stolper. Det er i alt 40 stolper å finne fordelt på fire ulike vanskelighetsgrader.
Finner du alle 40?

Kart på nett og mobil
Synes du den store kartbrosjyren er lite egnet til å gå på stolpejakt med? I så fall kan du gå inn på www.stolpejakten.
no. Her finner du egnede kartutsnitt i PDF-format som du kan printe ut selv. Kartet vil også være tilgjengelig i digital
form i vår smarttelefon-app, Stolpejakten, for de som vil ha med seg kartet i lomma.

Registrer stolpene du finner
via vår nettportal www.stolpejakten.no eller via vår gratis app! Denne finner du som har iPhone i app Store, mens den
er tilgjengelig i Google Play for deg med android smarttelefon.
Vil du gjøre det på gamlemåten? Klipp ut og send inn tabellen på andre siden, så registrerer vi stolpene for deg. Registrering av stolper gir deg mulighet til å vinne premier!
App-guide
Vi har laget en PDF med app-guide for deg som lurer på hvordan man kommer i gang med appen. Guiden tar for seg hvordan man logger inn, laster ned kart og besøker stolper. Du kan
finne guiden på www.stolpejakten.no.

