
Geocaching og stolpejakt 

Nye turmuligheter med smarttelefon 
i Oppegård 



Oppegård kommune 100 år 

• Alle organisasjoner ble 
bedt om forslag til 
aktiviteter, så også 
friluftslivsorganisasjoner 
og idrettslag 

• Kommunen har vært både 
initiativtaker og god 
medspiller praktisk og 
økonomisk 

 



Stolpejakt 

• Lavterskeltilbud 

• Urbant  

• Enkelt, ikke kall det 
turorientering! 

• Lett tilgjengelig for alle – 
rullestol, sykkel, 
barnevogn 

• Gratis 



Stolpejakt 

• Stolpejakta går ut på å 
finne stolper i nærmiljøet 
som er avmerket på et 
kart.   

• Kartet er primært digitalt 
og tilgjengelig på 
mobiltelefon 

• 45 poster på 3 
kart/områder 

• Hver postregistrering gir 
1 lodd 



Stolpejakta 
 

• Brosjyre med kart til alle 
husstander 

• Bred omtale i lokalavisen 
og jevnlige påminnelser 

• Tilbud til skoler og 
frisklivssentral/aktivitets
senter 



Stolpejakta 

• Digitalt 

– Nedlasting av kart for 
utskrift eller lese 
kartet på 
mobiltelefonen 

– Registrering av stolper 
med bokstavkoder på 
nettet eller lesing av 
QR-koder med 
mobilen 

 



Stolpejakta - WEB 



Stolpejakta - smarttelefon 

Hjemmesiden er 
tilpasset 
smarttelefon 
 

 



Stolpejakta - smarttelefon 

Bruke telefonen 
som kart 
 

 



Stolpejakta 

• QR-kode på postene 

• QR-kode-leser i 
smarttelefon 

• App for smarttelefon 

– Med GPS-funksjonalitet? 



Stolpejakt - referanser 

• www.stolpejakta.no 

 

• www.stolpejakten.no 

 

• www.freskefolk.no 

 

 

http://www.stolpejakta.no/
http://www.stolpejakten.no/
http://www.freskefolk.no/


Geocaching 

• Verdensomspennende 
aktivitet 

• Cache: fra fransk cacher = 
gjemme 

 

• Baseres på GPS-signalene 
som ble frigitt i 2000 

• Krever GPS-mottaker – 
som er et element i alle 
smarttelefoner 



Geocaching 

• ”Anarkistisk” bevegelse 

• Alle kan legge ut (geo)cacher 

• Gratis aktivitet 

• 2,7 millioner cacher over hele verden 

• 58 500 cacher i Norge 

 



Geocaching 

En cache er en 
boks/beholder 
som er mer eller 
mindre ”gjemt”. 



Geocaching 

Boksen kan være så 
liten eller stor som 
helst,- men må ha 
plass til et loggark 
der finneren 
skriver seg inn 



Geocaching 

• Poenget med større 
bokser er at de skal ha 
plass til bytteting 

• Man kan ta med seg en 
bytteting, men skal 
legge en tilsvarende 
eller ”bedre” bytteting 
igjen 



Geocaching i Oppegård 

• Initiativ fra kommunens 
jubileumsansvarlige 

• Alle husstander fikk 
”Oppegård rundt” i 
jubileumsgave – et 
kunnskapsspill bl.a. 
basert på sentrale 
steder i Oppegård 

• Ønske om geocacher på 
10 av disse stedene 



Geocaching i Oppegård 

• Formål: 

–Få folk ut på tur 

–Gjøre folk kjent i 
kommunen og 
lære 
lokalhistorie 



Geocaching 



Geocaching 





Geocaching på Golsfjellet 



Geocaching - referanser 

• www.geocaching.com 

 

• www.gcinfo.no 

 

http://www.geocaching.com/
http://www.gcinfo.no/

