Stolpejakten varer frem til 1. november. Bli med du også!

Kartblad Losby
nord

Velkommen til
Stolpejakten i Lørenskog

24. mai
–
1. nov.
2017

Målestokk
1:10000

Hele Lørenskog ut på tur!

(1 cm på kartet er
100 meter i terrenget)

Østmarka orienteringsklubb i samarbeid med Lørenskog kommune, ønsker deg velkommen til Stolpejakten i Lørenskog 2017.
Stolpejakten i Lørenskog er et fysisk lavterkseltilbud 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.

Bli
med
– vinn
premier!

ET GODT
SAMARBEID
ETTER
NÆRMERE
AVTALE

Dette er den tredje sesongen av Stolpejakten i Lørenskog. Det blir
samme opplegg som i fjor, men nye stolpeplasseringer. Vi har i tillegg utvidet kartet og tatt med flere nye områder. Til sammen vil 80
stolper stå ute fra 24. mai til 1. november – 50 stolper i tettbebyggelsen og 30 stolper på Losby.
Kartbrosjyren blir sendt til alle husstander i Lørenskog. Den
kan også fås på biblioteket, Lørenskog hus, resepsjon på rådhuset, samt andre utvalgte steder og på arrangementer i kommunen. Det vil også være mulig å laste ned mindre kartutsnitt
fra www.stolpejakten.no. Disse kan skrives ut eller benyttes
på smarttelefon.

2017

Onsdag 24. mai kl. 18-19 er det offisiell åpning av årets
Stolpejakt i rådhusparken ved ordfører. Samtidig med stolpejakt åpningen arrangeres det siste løpet i park o-karusellen
i rådhusparken. Her kan du også få prøve deg på en enkel
orienteringsløype om du har lyst.

Kartet er utgitt av
Østmarka
Orienteringsklubb

Det eneste vi forventer av deg som kunde,
er at du forventer mer av oss.
Tlf. 67 90 90 40 • lorenskog@privatmegleren.no • Astrids vei 1, 1473 Lørenskog
www.privatmegleren.no

Østmarka orienteringsklubb ønsker deg en god tur!
Terje Linløkken
Leder Østmarka orienteringsklubb

Finn stolper

Stolpejakten - enkelt og morsomt
- slik blir du med!
deg-på
Enkelt ogRegistrer
morsomt
slik blir du
www.stolpejakten.no
med

- vinn premier!
For hver av ”Stolpejakten i Lørenskog”-stolpene du finner og registrerer, samler du vinnersjanser til spreke uttrekkspremier. En stolpe - ett lodd, 80 stolper - 80 lodd. Hovedpremiene er blant annet et opphold for to i suite på
Losby Gods og smakfulle opplevelser hos Egon Triaden.
Premiene trekkes i starten av november, og oversikt over hva du kan vinne finnes
fra 1. september på www.stolpejakten.no og på Facebook siden til «Stolpejakten i Lørenskog».

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:

1
Sprek på Toten i regi av

på Toten

Hovedsamarbeidspartnere

Sprek

CH

Dette er en av totalt 30 stolp
er i Raufoss som kan besøke
s og registreres om du er me
på “Sprek på Toten”; et f ysis
d
k lavterskeltilbud i regi av R
aufoss IL Orientering i
samarbeid med kommunen,
Oppland f ylkeskommune, N
orges Orienteringsforbund
og Frisklivssentralen. Hver
registrerte stolpe gir vinner
sjanse til en
rekke spreke premier! Vil d
u også være med og samle v
innersjanser til masser
av uttrekkspremier? Det er
gratis å være med, og alle k
an delta. Les mer på
www.stolpejakten.no

CH
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LURER DU PÅ
HVA DETTE ER?

1

Sprek

2

3

Lørenskog 80 stolper
Svært lett

Lett

Middels

Vanskelig

Ta med deg kartet ut på stolpejakt, og noter bokstavkodene på stolpene 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 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 Lørenskog”, så registrerer
vi kodene du har funnet for deg*.

*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/Terje Linløkken, Østbyveien 17, 1472 Fjellhamar”.
Husk å skrive ditt navn, e-post og telefonnummer på kartbladet før du sender det inn.

St. Kode		Navn

St. Kode		Navn

St. Kode		Navn

St. Kode		Navn

1		Benterud skole/tre

21		Elveparken/rasteplass

41		Stolpe

60		Gjerdeknekk

2		Skilt

22		Elveparken/tre

42		Gjerdeknekk

61		Bu

3		Stolpe

23		Elveparken/stolpe

43		Lørenskog st. by/tre

62		Veikryss

4		Tre

24		Dovre/stolpe

44		Gjerde

63		Statue

5		Åsen skole/Skilt

25		Stolpe

45		Sperregjerde

64		Elvesving

6		Stolpe

26		Skilt

46		Tre

65		Bro - sør

7		Skårer gård/ tre

27		Tre

47		Stein/tre

66		Skilttavle

8		c)optikk/trapp

28		Stolpe

48		Lørenskog VGS/Kolle

67		Ute do

9		Mailand skole/stolpe

29		A-hus/tre

49		Kolle/tre

68		Bro - syd

10		Rådhusparken/tre

30		Skilt

50		Kolle

69		Under stup

11		Rådhusparken/stolpe

31		Stolpe

Losby		

70		Kolle

12		Rådhusparken/tre

32		Mot gravrøysene/skilt

St. Kode		Navn

71		Bro -øst

13		Tre

33		Hanaborg st./gjerde

51		Gresslette/kaffepost 11/7

72		Understup

14		Stolpe

34		Grønnlia bh/gjerde

52		Veibom

73		Hjørne lekeplass

15		Tre

35		Lite hus/gjerde

53		Skilt

74		Dam - nord

16		Skilt

36		Triaden/tre

54		Treklynge

75		Hytte - sør

17		Stolpe

37		Tre

55		Veikryss

76		Under mur

18		Tre

38		Løkenåsen skole/tre

56		Dam- nord

77		“Beverstatue”

19		Stolpe

39		Vallerudtoppen/gjerde

57		Gjerdehjørne - S/Ø

78		Kolle

20		Stolpe

40		Rasta skole/gjerde X sti

58		Steinklynge

79		Kolle

59		Bu

80		Kolle

Notér stolpenes koder i disse rutene

Mitt navn, e-post og telefonnnummer:

EGON LØRENSKOG
ønsker velkommen før
og etter Stolpejakt!
For komplett meny og kontaktinfo
se vår nettside, www.egon.no

Cafeen
er
åpen
mandag til fredag 12–21, lørdag 11–21, søndag 11–18
Nystekte vafler, hjemmelaget mat og kioskvarer.
Velkommen!
Losby Gods AS, Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet, Tlf: 67 92 33 00, www.losbygods.no

Kartblad
Losby
sør
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1:10000

(1 cm på kartet er
100 meter i terrenget)

Kartet er utgitt av
Østmarka
Orienteringsklubb

Registrer deg på www.stolpejakten.no - og
bli med i trekningen av flotte premier! (se
andre siden for premieoversikt)

stolpejakten.no

Følg også Stolpejakten på Facebook!

Del dine opplevelser og blinkskudd fra årets
Stolpejakt og merk dem #stolpejakten.
Der finner du også bilder fra andre
Stolpejakt-arrangører i Norge.

#stolpejakten

Vi har laget en PDF med app-guide for deg som lurer
på hvordan man kommer i gang med appen. Guiden tar
for seg hvordan man logger inn, laster ned kart og
besøker stolper. Du kan finne guiden på
www.stolpejakten.no.

App-guide

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!

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.

Registrer stolpene
du finner

Synes du den store kartbrosjyren er lite egnet til å gå på stolpejakt med? I så fall kan
du gå inn på www.stolpejakten.no. Her finner du egnede kartutsnitt i PDF-format
som du kan printe ut selv. Kartet vil også være tilgjengelig i digital
form i vår smarttelefon-app, Stolpejakten, for de som vil
ha med seg kartet i lomma.

Kart på nett og mobil

Kartet er utgitt av
Østmarka Orienteringsklubb

(1 cm på kartet er 60 meter i terrenget)

Kartet er i målestokk 1:6000

Kartblad Lørenskog
Stolpejakten i Lørenskog er et gratis tilbud. Denne kartmappen er å finne flere steder i kommunen, samt på nettsiden www.stolpejakten.no. Du kan også laste ned stolpejakt-appen
gratis fra Google Play eller AppStore. Når kart er på plass, er det bare å komme seg ut
for å finne stolper. Det er i alt 80 stolper å finne fordelt på fire ulike vanskelighetsgrader.
Finner du alle 80?

Stolpejakten i Lørenskog går ut på å finne stolper plassert i kommunen. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste
ned en APP på mobilen, slik at man kan skanne QR-koden som hver stolpe
er utstyrt med. Stolpejakten er tilrettelagt for å aktivisere både unge og gamle;
inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som
rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i kommunen.

2017

Stolpejakten
i Lørenskog – enkelt
og morsomt!

Gratis
app!

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du
sende en melding direkte i appen!

• Returpunkter for glass- og metallemballasje
i nærheten av din adresse.

• Sorteringsguide som viser hvor ulikt avfall
skal leveres.

• Åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner,
og hva du kan levere.

• Tømmekalender for hele året.

I LØSNINGEN VIL DU OGSÅ FINNE
INFORMASJON OM:

Solheimveien 110 - Rett over veien for Metrosenteret
BESTILL TIME - Tlf. 67 90 08 50 - coptikk@skarer.no

RABATT

25%

STORT UTVALG
AV RAY BAN
OG OAKLEY
SOLBRILLER

DIN LOKALE OPTIKER

Du kan også finne dine hentetider på www.roaf.no
Tlf: 07623 | e-post: firmapost@roaf.no For mer informasjon se www.roaf.no

5. Du er i gang :)

4. Velg varsling

3. Skriv inn adresse
(det er mulig å lagre flere adresser)

2. Velg kommune

1. Søk etter “Min Renovasjon”,
og installer appen på mobilen

SLIK LASTER DU NED APPEN:

Last ned appen Min Renovasjon, og bestill varsling på mobil.

VIL DU VITE NÅR VI HENTER AVFALL HJEMME HOS DEG?

ROAF har lansert avfalls-app!

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

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 nærområdet.

På o-trening møter du mennesker i alle aldre
som trives ute i naturen. Vi pleier å trene på tirsdager og onsdager forskjellig steder i nærområdet.
Vi har også en gruppe med tilrettelagt orientering
for handikappede (PRE-O). Fra høstferien til påskeferien er treningene fra Finstad 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.

Hver vår arrangerer vi park o-karusell for de yngre i
Rådhusparken i Lørenskog og på høsten arrangeres
park o-karusellen fra Marikollen i Rælingen. 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.

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 aldersgrupper og for alle nivåer.

Orientering er enkelt, morsomt og utfordrende!

Bli sprek med
Østmarka orienteringsklubb!

createurene.no

