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50 urbane turposter i Hamar

Her har du 50 urbane turposter du kan ta i Hamar-området. Du kan 
gå, løpe eller sykle til postene i nærheten av der du bor, går på skole 
eller er på tur. Det er aldri langt til neste post! Dette er et samarbeid 
mellom Hamar orienteringsklubb, Vang orienteringslag, Hamar kommune/
Frisklivsentralen og Hamar og Hedemarken Turistforening. Bruk denne 
kartbrosjyren eller digitalt på www.stolpejakten.no 

Premiering
På hver av de 50 postene fi nner du en stolpe som er gradert etter vanskelighetsgrad og 
derfor har forskjellige farger øverst: grønn (svært lett), blå (lett), rød (middels) eller svart 
(vanskelig). På stolpene er det stifteklemme til bruk hvis man vil klippe i dette kortet, QR-
kode hvis man vil bruke mobilen og en bokstavkode hvis man vil registrere seg på nett på 
www.stolpejakten.no. Man må bestemme seg for EN form for kvittering – det er ikke meningen 
at man skal bruke alle varianter. Alle som sender inn kartbrosjyren eller registrerer på nett 
etter sesongslutt, er med i trekningen av to årskort i Ankerskogen (ett til en voksen og ett til 
et barn) og to gavekort pålydende kr 500,- i Hamar kulturhus. Det blir deltakerpremie gitt av 
Sparebanken Hedmark og Ankerskogen svømmehall til alle barn/unge til og med 16 år 
som har vært på minst 30 av de 50 postene.

Navn:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gate:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadresse:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tlf.: __________________________________________________________________     Fødselsår:  __________________________________________________________  

E-post:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kortet sendes: Hamar kommune
 Kulturkontoret v/Jørn Haakensveen
 Postboks 4063, 2306 Hamar
 (innen 09.10.2017)
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STOLPEJAKTEN

 HAMAR OG VANG

URBANE TURPOSTER

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, 
som har tatt minimum 30 poster, er et dags-
besøk i Ankerskogen svømmehall. Gaven kan 
hentes på servicekontoret i Hamar fra 7. august 
mot levering av kartbrosjyren med klipp eller ha 
registrert seg på nok poster på Stolpejakten.

Premiene er sponset av:
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Urbane turposter er i stadig utvikling. Det er mulig å kvittere digitalt, 
enten med mobilen når man er på postene eller ved å legge inn  koden 
på pc’n etterpå. Det er fordi vi har lagt inn vårt opplegg med urbane 
turposter i et opplegg som er laget på Gjøvik og som heter  
Stolpejakten og som nå spres over hele landet. 
Gratis og enkelt å registrere seg der!

www.stolpejakten.no

Last ned app’n og registrer deg som bruker på Stolpejakten – urbane 
turposter, Hamar og Vang! Kartet finner du i appen så da trenger du  
ikke å ta med kartbrosjyren hvis du ikke vil.
Det blir selvfølgelig også mulig å bruke stifteklemmen og levere inn 
selve brosjyren på slutten av sesongen som vanlig. Du velger selv!  

Kontaktpersoner er:
HAMAR O-KLUBB
Terje Malm, mobil 905 22 930
VANG O-LAG
Magne Smeland, mobil 913 79 024
FRISKLIVSSENTRALEN
Stine Olsen Kirkevik, mobil 912 48 598
HHT-BUTIKKEN
telefon 62 52 28 48 epost hht@dnt.no

Kartbrosjyren kan hentes i Hamar rådhus servicekontoret, HHT-butikken 
på Østre torg, Ankerskogen svømmehall og Turistkontoret i Hamar.
For mer info, se nettsidene: 
www.hht.no
www.stolpejakten.no
www.hamar.kommune.no/friluftsliv

Postene står ute fra 1. mai til og med 1. oktober

Kartene er hentet fra det kommunale kartverket og fra  
Vang o-lags kartbase.

Post Navn

1 Treningspark

2 Høyde med skog

3 Bjørk

4 Furu

5 Furu og gran

6 Stikryss i park

7 Barnehagehagen

8 Høyde

9 Skulptur

10 Ved stupetårn

11 Oppslagstavle

12 Ved Pilegrimssenter

13 Langs gang- og sykkelveg

14 Statue

15 Benk

16 Statue ved parkeringsplass

17 Utsiktspunkt

18 Parkeringsplass

19 Lekeplass

20 Ballslette

21 Lekeplass

22 Sagbladfabrikken

23 Lekeplass

24 Brattbakken

25 Ved gatekryss

Post Navn

26 Lekeplass

27 Lekeplass

28 Stein

29 Stein

30 Stikryss

31 Pumpestasjon

32 Hjørne hekk

33 Port

34 Bru

35 Trafo

36 Liten topp

37 Høyde

38 Hull i bakken

39 Ved benk

40 Parkeringsplass

41 Snuplass

42 Topp med benk

43 Stein

44 Lysning

45 Parkeringsplass

46 Hull i bakken

47 Stein

48 Topp

49 Stein

50 Lite hull i bakken

Svært lett Middels

Lett Vanskelig
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Målestokk:


