
2020

Lillestrøm Vest 60 stolper

Dersom du ikke selv har mulighet til å registrere dine stolper via smart-
telefon eller på nett kan utfylt kartblad sendes i konvolutt til ”Stolpejak-
ten Lillestrøm v/Dag Haugland, Piggsoppveien 52, 1476 Rasta”. 

Mitt navn og telefonnnummer:

Stolpejakten – enkelt og morsomt!
Det er i alt 60 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: 

Enten

eller

eller

6. juni
–

1. nov.
2020

Bli 
med 

– vinn 
premier!

Notér stolpenes koder i disse rutene

Foto: Lillestrøm kommune
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Finn stolper - vinn premier!

Velkommen til Stolpejakten i Lillestrøm

For hver av stolpene du finner i «Stolpejakten i Lillestrøm» og registrerer samler du vinnersjanser 
til uttrekkspremier. 1 stolpe = et lodd, 60 stolper = 60 lodd. 

Hovedpremiene er blant annet et opphold for to i suiten på Losby Gods og smakfulle opplevelser hos 
Egon Triaden. I tillegg deles flere premier ut på avslutningen av Stolpejakten for Lørenskog, Rælingen 
og Lillestrøm, torsdag 12. november 2020 kl. 18.00 på Lørenskog videregående skole. Treknin-
gen av hovedpremier og andre premier vil bli foretatt etter avslutningen av Stolpejakten 1. november 
og vil bli annonsert på «www.stolpejakten.no» og på Facebooksiden til Stolpejakten Lillestrøm. 

Premier må hentes på avslutningen 12. november. Premier som ikke er avhentet vil loddes ut på avslutningsarrangementet. 

Østmarka orienteringsklubb ønsker deg en god tur! 

Hele Lillestrøm ut på tur!
Østmarka orienteringsklubb i samarbeid med Lillestrøm kommune, ønsker 
deg velkommen til Stolpejakten i Lillestrøm vest 2020, som er gratis for del-
tagerne. Det vil også være Stolpejakt i Lillestrøm øst, se oversiktskart og nær-
mere informasjon på Facebook.

Stolpejakten i Lillestrøm er et fysisk lavterskeltilbud der du kan jakte på stol-
per i ditt nærmiljø. 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 
godt som et fysisk aktivitetstilbud for skoleklasser. 

Dette er den femte sesongen av Stolpejakten i Lillestrøm/Skedsmo. Det blir 
samme opplegg som i fjor, men nye stolpeplasseringer. Til sammen vil 60 
stolper står ute fra 6. juni til 1. november. Ytterligere 10 stolper blir satt ut 
fra midten av august i området vest for Lahaugmoen.

Kartbrosjyren kan fås på rådhuset i Lillestrøm, Odeon kino og biblioteket på 
Strømmen samt andre utvalgte steder og på arrangementer i kommunen. 
Det vil være mulig å laste ned mindre kartutsnitt fra www.stolpejakten.no og 
www.ostmarkaok.no. Disse kan skrives ut eller benyttes på smarttelefon. 

Vi ber Stolpejaktdeltagerne unngå å kjøre bil inn i boligfelt for å registrere stolper. Parker et egnet sted og gå til stolpene. Hold 
avstand til andre ved registering av stolper.

Avslutning

Torsdag 12. november 2020 kl. 18.00 er det premieutdeling på Lørenskog videregående skole. 

         Svært lett         Lett Middels             Vanskelig

Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av pre-
mier i november! 

Registrer stolpene manuelt eller elektronisk. 
Stolpene kan registreres på tre ulike måter, du velger selv 
hva som passer best for deg: 

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

Last ned ”Stolpejakten”-appen gratis fra App-
Store 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. 

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 Lillestrøm”, så 
registrerer vi kodene du har funnet for deg*. 

BRÅNÅSEN
1 Gjerdekne 
2 Stiende
3 Gjerdeende
4 Lyktestolpe
5 Lyktestolpe
6 Stiende
7 Bygning V hjørne
8 Ved foten av skrent
9 Lyktestolpe
10 Grop
11 Lyktestolpe
12 Sti-og veidele
13 Lyktestolpe
14 Øvre del av trapp
15 Trafokiosk, NØ hjørne
16 Søkk
17 Søkk
18 Nedre del av søkk
19 Lekehytte
20 Bålplass
BRÅTEÅSEN
21  Trafokiosk, SØ hjørne
22  Høydepunkt
23  Søkk, øvre del
24  Under skrent
25  Lyktestolpe
26  Stidele
27  Rasteplass
28  Under skrent
29  SØ stein
30  Under skrent

31  Stein
32  Stein
33  Sti og grøft kryss
34  S ende sti
35  Rasteplass
STRØMMEN
36 Bygning, hjørne
37 Gjerde, hjørne
38 Oppå bro
39 Gjerde, hjørne
40 Gjerde, hjørne
41 Trapp, foten
42 Åpent område, hjørne
43 Spesielt løvtre
44 Veidele
45 Gjerde, møte
46 Åpent område
47 Lyktestolpe
48 Spesielt løvtre
49 Gjerde
50 Lyktestolpe
51 Treklynge
52 Lyktestolpe
53 Lyktestolpe
54 Lyktestolpe
55 Lyktestolpe
56 Åpent område, hjørne
57 Bro
58 Gjerdeende
59 Gang/sykkelsti, dele
60 Kunstverk

Unngå smittespredning:

-  Gå alene eller sammen med 
familie/venn som man uan-
sett 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.



Kartet er i målestokk 1:5000 
(1 cm på kartet er 50 meter i terrenget)

 
Kartet er utgitt av 

Østmarka OK
Synfart og rentegning: 
Anna Cecilie Linløkken
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Kartblad Strømmen

Åpen café
 

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

Vaffel og kaffe
kr 65,-

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

Lørdag og søndag 11.00–18.00

Bli sprek med 
Østmarka orienteringsklubb!

Orientering er enkelt, morsomt og utfordrende! 

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 alders-
grupper og for alle nivåer. 

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. 

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 

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

Velkommen!

Solheimveien 56, 1473 Skårer
Tlf +47 67 97 30 02

Mob +47 90 53 03 93

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


