
Fo
to

: 
St

in
e 

Ol
se

n 
Ki

rk
ev

ik

Tu
rp

os
te

r 
på

 H
ed

m
ar

ke
n 

20
18

Stolpejakten i Hamar 

Stolpejakten er et gratis trimtilbud der du kan gå, løpe eller sykle 
for å fi nne stolper avmerket på kart. Når du har funnet riktig sted, 
fi nner du en trestolpe med nummer, bokstavkode og stifteklemme. 
Registrering av postene kan skje ved klipp i kartbrosjyren, digitalt 
ved hjelp av app’n «Stolpejakten» eller på www.stolpejakten.no 
Stolpejakten er et samarbeidsprosjekt mellom Hamar orienteringsklubb, 
Vang orienteringslag, Hamar kommune/Frisklivsentralen og Hamar og 
Hedemarken Turistforening.

Premiering
Hver av de 50 stolpene er gradert etter vanskelighetsgrad og har derfor forskjellig farge 
øverst: grønn (svært lett), blå (lett), rød (middels) eller svart (vanskelig). På stolpene er det 
stifteklemme til bruk hvis man vil klippe i kartbrosjyren, QR-kode hvis man bruker mobilen 
og har lastet ned app’n «Stolpejakten», og en bokstavkode hvis man vil registrere seg på 
nett på www.stolpejakten.no. Man må bestemme seg for enten å klippe i kartbrosjyren, eller 
å registrere seg digitalt. Alle som sender inn kartbrosjyren eller registrerer digitalt, er med 
i trekningen av to årskort i Ankerskogen (ett for voksne og ett for barn) og to gavekort 
pålydende kr 500,- i Hamar kulturhus. Det blir deltakerpremie gitt av Sparebanken 1 Østlandet 
og Ankerskogen svømmehall til alle barn/unge til og med 16 år, som har vært på minst 30 
av de 50 stolpene.

Navn:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gate:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadresse:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tlf.: __________________________________________________________________     Fødselsår:  __________________________________________________________  

E-post:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kortet sendes: Hamar kommune
 Kulturkontoret
 Postboks 4063, 2306 Hamar
 (innen 22.10.2018)

STOLPEJAKTEN

 HAMAR OG VANG

URBANE TURPOSTER

Post Navn

1 Skrent

2 Enden av skigard

3 Teskjekjerringa

4 Tre

5 Kirkeruin

6 Brygge

7 Labyrint

8 Trestamme/stubbe

9 Grasslette (ruin)

10 Skulptur

11 Tre

12 Hekk

13 To stier krysser

14 Hushjørne

15 Minipark

16 Dam

17 Turistinformasjon

Post Navn

18 Steinskulptur

19 Grensestein

20 Lekeapparat på taket

21 Skulptur

22 Øverst i allè

23 Gjerdehjørne

24 Enden av gjerde

25 Tre ved minnestein

26 Bauta

27 Statue/bauta

28 Kryss sti og veg

29 Bjørk

30 Enden av gjerde

31 Mellom stabbur

32 Port

33 Vest for gravhaug

34 Bauta

Svært lett Middels

Lett Vanskelig

Beskrivelse:

Deltakerpremie til barn og unge 
t.o.m. 16 år, som har tatt minimum 30 
poster, er et dagsbesøk i Anker skogen 
svømme hall. Gaven kan hentes på 
service kontoret i Hamar fra 6. august 
mot levering av kart brosjyren med 
klipp eller ha registrert seg på nok 
poster på Stolpejakten.

Premiene er sponset av:
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Post Navn

35 Gravhaug

36 Hoppbakke

37 Drivhus øst

38 Port

39 Hus øst 

40 Topp

41 Hus

42 Sør vest for stor gravhaug

43 Ved tårn

44 Myr sør

45 Koie

46 Rasteplass

47 Grop

48 Knuseverk

49 Dam sør

50 Koie

Stolpejakt
Gåsbu 2018

Stolpejakt
Ridabu 2018

Kulturstolpene
I forbindelse med Det Europeiske Kulturminneåret i 2018 er en del av stolpene plassert 
ved kultur minner. Info om disse kulturminnene vil komme fram i app ved scanning av QR-
koden på en smarttelefon. Ved innlegging av stolpekode på hjemmesiden vil samme info 
komme opp der ved registrering.  Kulturstolpene har gul farge i postbeskrivelsen.

Stolpejakten i Hamar er støttet av:



  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Stolpejakten er et tilbud som nå finnes mange steder i landet. Tiltaket er et ledd  
i å aktivisere folk, samtidig som man på en enkel måte lærer å orientere seg etter kart.  
På www.stolpejakten.no kan man se hvilke steder tilbudet finnes. Når man har lastet ned 
app’n «Stolpejakten» og registrert seg, kan man kvittere digitalt når en er ved stolpen, eller 
legge inn koden på pc i etterkant. Hvis man foretrekker å kvittere manuelt, gjør man  
det ved å benytte stifteklemmen på stolpen og kvittere i kanten av kartbrosjyren.  
Tilbudet er gratis.

Kontaktpersoner er:
HAMAR O-KLUBB
Terje Malm, mobil 905 22 930
VANG O-LAG
Magne Smeland, mobil 913 79 024
HHT-BUTIKKEN
telefon 62 52 28 48, e-post 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

Postene står ute fra 1. mai (postene på Gåsbu er  
fra 10. juni) til og med 14. oktober.

Kartene er hentet fra kartbasene til  
Hamar o-klubb og Vang o-lag

Vil du forsøke litt vanskeligere orientering?
Turtraver’n er et felles turorienteringsopplegg for Hamar 
OK og Vang OL. Disse postene er litt vanskeligere enn 
Stolpejakten, men et fint tilbud for de som ønsker litt 
mer utfordrende orientering. I 2018 vil det bli satt ut 
til sammen 60 poster i Furuberget, Frøbergsberget, 
Imerslundmarka, Gåsbu, Ilseng og Brumundkampen.
Les mer om Turtraver’n her:  
http://turorientering.no/hamarok/
Salgssteder blir HHT-butikken i Hamar sen-
trum, G-Max Hamar på Maxi, Sport 1 Olrud  
og Sport1 på CC Stadion. Prisen for opp-
legget samlet er kr 200, men kartene kan 
også kjøpes enkeltvis på nett.

Stolpejakt Hamar 2018

Ankerskogen 
svømmehall


