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Lørenskog 80 stolper

Velkommen til 
Stolpejakten i Lørenskog

Enkelt og morsomt - slik blir du 
med

* 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 Lørenskog v/Dag Haugland, Bergerveien 7, 1476 Finstadjordet”. 

Husk å skrive ditt navn, e-post og telefonnummer på kartbladet før du sender det inn.

Mitt navn, e-post og telefonnnummer:

Svært lett Lett Middels Vanskelig

Hele Lørenskog ut på tur!

Stolpejakten - enkelt og morsomt 
- slik blir du med!

Finn stolper
Det er i alt 80 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

Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av premier 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 bokstavkodene på stol-
pene 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. 

Last ned ”Stolpejakten”-appen gratis fra AppStore eller Google Play 
til din telefon, og ta med deg mobilen og eventuelt kartet ut på stol-
pejakt. Skann QR-kodene på stolpene du finner med appen på din 
mobil. Stolper registrert med appen synkroniseres med www.stolpe-
jakten.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 Lørenskog”, så registrerer 
vi kodene du har funnet for deg *. 

Registrer deg på 
www.stolpejakten.no

Enten

eller

eller

1. mai
–

31. okt.
2021 Bli 

med 
– vinn 

premier!

Notér stolpenes koder i disse rutene

Konferanse - Selskap  
Afternoon tea - Romantikk

Velkommen til Losby Gods og en unik opplevelse!

Losby Gods AS 
Losbyveien 270 
1475 Finstadjordet
Tlf: 67 92 33 00

Se vår hjemmeside for mer informasjon om  
opplevelser og hva som skjer på Losby Gods! 

www.losbygods.no

Kartblad 
Losby - 

Mønevann
Målestokk 

1:7500 
(1 cm på kartet er 

75 meter i terrenget)

 
Utarbeidet av Kjell Hobøl

Foto: Lørenskog kommune.

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. Vi har tilbud i alle aldersgrupper og for alle nivåer.
 
På o-trening møter du mennesker i alle aldre som trives ute i naturen. Vi pleier å trene på tirsdager og 
torsdager forskjellig steder i nærområdet. Vi har også en gruppe med tilrettelagt orientering for han-
dikappede (PRE-O). Fra høstferien til påskeferien er treningene fra en skole på tirsdager. Vi har normalt 
ikke ventetid til de yngre treningsgruppene, men 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 en rekke sportsbutikker i nærom-
rådet. Se også www.turorientering.no.
 
Du finner mer informasjon om Skogtrim, park o-karusellen og 
o-klubben sine treninger på www.ostmarkaok.no. 

Velkommen!

Prøv Skogtrim turorientering
Postene er nå ute i marka og det er mulig å bestille Skog-
trim-poser på nett eller kjøpe turorientering for nedlasting 
som du kan skrive ut på din egen skriver. Det er totalt 81 
poster. Det brukes bokstavkoder eller QR-kode i stedet for 
klippetenger. Postene står ute til 26. september.

BESTILLING AV SKOGTRIMPOSE PÅ NETT
Skogtrimposene kan bestilles fra 27. mars og fås 
tilsendt i posten. Bestill via nettsiden: 
http://www.ostmarkaok.no/skogtrim-2021/

KJØP AV SKOGTRIMPOSE I BUTIKK
Utsalgssteder er:
• Sykkelopplevelser AS, Solheimveien 56, Lørenskog
• Intersport, Strømmen Storsenter

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/2021/

Velkommen til årets sesong! 

 SKOGTRIM 2020 
  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ostmarkaok.no 

Lørenskog kommune

Østmarka orienteringsklubb i samarbeid med Lø-
renskog kommune, ønsker deg velkommen til 
Stolpejakten i Lørenskog 2021, som er gratis for 
deltagerne.

Stolpejakten i Lørenskog er et fysisk lavterskeltil-
bud der du kan jakte på stolper 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 også som et 
fysisk aktivitetstilbud for skoleklasser. 

Dette er den 7. sesongen av Stolpejakten i Løren-
skog. Det blir samme opplegg som i fjor, men nye 
stolpeplasseringer. Til sammen vil 80 stolper står 
ute fra 1. mai til 31. oktober.

Kartbrosjyren kan fås på biblioteket, Lørenskog 
hus, resepsjon på rådhuset, Sørlihavna, Lørenskog 
sykkelopplevelser samt andre utvalgte steder og 
på arrangementer i kommunen. Det vil også være 
mulig å laste ned mindre kartutsnitt fra www.stol-
pejakten.no og www.ostmarkaok.no.  Disse kan 
skrives ut eller benyttes på smarttelefon. 

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

Finn stolper - vinn premier!
For hver av stolpene du finner i «Stolpejakten i 
Lørenskog» og registrer samler du vinnersjanser til 
uttrekkspremier. 1 stolpe = et lodd, 80 stolper = 
80 lodd. Hovedpremiene er blant annet et opphold 
for to i suiten på Losby Gods og smakfulle opplev-
elser hos Egon Triaden. I tillegg deles det ut flere 
premier fra Sykkelopplevelser, Sportytude Snø og 
andre på avslutningen av Stolpejakten for Lørensk-
og, Rælingen og Lillestrøm, torsdag 11.november 
2021 kl. 18.00 på Lørenskog videregående skole. 

Trekningen av hovedpremier og andre premier vil bli 
foretatt etter avslutningen av Stolpejakten 31. okto-
ber og vil bli annonsert på www.stolpejakten.no 
og på Facebooksiden til Stolpejakten Lørenskog. 
Premier må hentes på avslutningen 11. november.

Avslutning
Torsdag 11. november 2021 kl. 18.00 er det 
premieutdeling på Lørenskog videregående skole. 
Det vil bli utdeling av uttrekkspremier.   

Østmarka orienteringsklubb ønsker deg 
en god tur! 

St.   Kode Navn

Lørenskog

1 Treklynge

2 Bro

3 Tre

4 Tre

5 Kolle

6 Gjerde - hjørne

7 Lysstolpe

8 Ballgjerde

9 Bjørk

10 Treklynge - syd

11 Bjørk

12 Lysstolpe

13 Grantre

14 Lysstolpe

15 Mast

16 Lysstolpe

17 Lysstolpe

18 Løvtre

19 Lysstolpe

20 Lysstolpe

21 Tre

St.   Kode Navn

22 Gjerde

23 Lysstolpe

24 Lysstolpe

25 Bjørk

26 Lysstolpe

27 Lysstolpe

28 Løvtre

29 Lysstolpe

30 Bjørk ved Sykkelopplevelser

31 Furu

32 Tre

33 Stolpe/skilt

34 Bro - syd

35 Tre

36 Lysstolpe

37 Gateskilt

38 Lysstolpe

39 Gjerdehjørne

40 Lysstolpe

41 Lysstolpe

42 Hushjørne

43 Gjerde - midt på østsiden

St.   Kode Navn

44 Gjerdehjørne

45 Gjerde på bru

46 Lysstolpe

47 Lysstolpe

48 Basketballstativ

49 Tre

50 Skilt

51 Skilt

52 Tre

53 Tre

54 Lysstolpe

55 Lysstolpe

56 Lysstolpe

57 Skilt

58 Lysstolpe

59 Tre

60 Lysstolpe

Losby

61 Veibom

62 Bjørk

63 Lysstolpe

64 Bjørk

St.   Kode Navn

65  Skilt

66  Tre

67  Gran

68  Benk

69  Bro

70  Tre

71  Vasshjulet

72  Furu

73  Odde

74  Stein

75  Klopp vest

76  Opplysningsskilt

77  Odde

78  Skilt

79  Veibom

80  Veikryss



2021

Kartet er i målestokk 1:6000 

(1 cm på kartet er 60 meter i terrenget)
 

Solheimveien 5, 1473 Skårer
Tlf. +47 67 97 30 02

Mobil +47 90 53 03 93
Vi tilbyr 10% rabatt til de som er med i stolpejakten

Join us!

Lørenskogs råeste  
treningssenter!

Som deltaker i 
stolpejakten gir vi deg en 

gratis treningsdag !

Registrer deg på  
www.sportytude.no  

med koden:

stolpegjest21

Luhrtoppen 2  |  1470 Lørenskog  |  mob:  91 91 20 30

www.sportytude.no

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!


