
STOLPEJAKTEN 2023      
Stange: 1. mai -1. november

 

Registrer – manuelt eller elektronisk 
Stolpene kan registreres på 3 ulike måter, du velger selv hva som passer best for deg. For å få 
registrert poeng, må du være i nærheten av stolpen og bruke registrerings måte 1) eller 2): 
1) Last ned «Stolpejakten»-appen gratis fra AppStore eller Google Play til din smart telefon, og ta 

med deg mobilen og eventuelt kartet ut på tur. Skann QR-kodene på stolpene du finner med 
appen på din mobil (ANBEFALES).  

2) Ta med deg kartet ut på stolpejakt, og noter bokstavkodene på stolpene du finner  
i tabellen ved siden av hvert kartutsnitt. Gå inn på www.stolpejakten.no med en gang 
du kommer hjem og registrer de kodene du har samlet. 

3) Ta med deg kartet ut på stolpejakt og noter bokstavkodene på stolpene du finner  
i tabellen ved siden av hvert kartutsnitt. Send inn ditt kartblad innen 1. november  
til Stange kommune, kultur og fritid, postboks 214, 2336 Stange.  
Kontaktperson: Marianne S. Kråkmo, e-post: marianne.stallvik.krakmo@stange.kommune.no 
Merk med Stolpejakten, så registrerer vi kodene du har funnet for deg (husk  
å skrive navn, adresse, telefonnummer og e-post under her før du sender inn). 

Navn: ......................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................

Tlf.: ...........................................................................................................................................................................................

E-post: .....................................................................................................................................................................................

Andre trimtilbud du kan finne i Stange
Turorientering O-laget Vallset/Stange: Se www.vallset-stange.no
10 turer i Stange: Se Hamar og Hedemarken turistforening, www.hht.no og www.stange.kommune.no

STOLPEJAKTEN 2023
Stolpejakten i Stange 2023 er et samarbeid mellom O-laget Vallset/Stange, NAV Arbeidstrenings gruppe, Ottestadstien, 
Åsbygda i Utvikling, Tjukkasgjengen, Hedmarken brannvesen og Stange kommune. Vi er avhengig av 
velvillige grunneiere og stolpejegere som respekterer privat eiendom og f.eks. ikke parkerer på, eller 
beveger seg over dyrket mark. Bruk anviste p-plasser og unngå kjøring helt fram til stolpene! Man 
kan også låne sykkel i BUA Stange. Vi gleder oss til et godt og smidig samarbeid, som skaper gode 
turopplevelser for alle! God tur!
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Stolper Stange sentrum

Post nr. Beskrivelse Kode

21 Veggmaleri

22 Bygning

23 Vegkryss

24 Gapahuker

25 Vegkryss

26 Utsiktspunkt

27 Skulptur

28 Historisk bygg

29 Bygning

30 Historisk bygg

I samarbeid med:
NAV Arbeidstreningsgruppe

O-laget Vallset/Stange

Ottestadstien

Tjukkasgjengen

Åsbygda i Utvikling

Hedmarken brannvesenSponset av: Hedmarken brannvesen • Atlungstad brenneri •Mjøsli

Finn stolper 
Det er i alt 40 stolper å finne i årets stolpejakt. Vi har delt kartet i tre; Ottestad vest (20 stolper), 
Stange sentrum (10 stolper) og Åsbygda (10 stolper). Hver stolpe består av en meter høy 
trestolpe med nummer og bokstavkode, samt en QR-kode for deg som bruker smarttelefon til  
å registrere stolpene. Vanskelighetsgraden på stolpene er definert etter følgende fargekoder:
   

 
Alle som deltar på «Stolpejakten 2023 - Stange» er med i trekningen av  
ulike premier som gavekort til: Atlungstad brenneri, Konglehytta eller inngang  
i Ottestad svømmehall. I tillegg deles det ut ulike premier fra brannvesenet  
hvor bl.a. en familie får møte Bjørnis på brannstasjonen. Trekning i november,  
vinnerne kontaktes.

Svært lett, 
20 poeng

Lett, 
25 poeng

Middels, 
30 poeng

Krevende, 
40 poeng



Stolper Ottestad vest

Post nr. Beskrivelse Kode

1 Idrettsanlegg

2 Lekeplass

3 Gapahuk

4 Pumpehus

5 Skulptur

6 Bu ved idrettsplass

7 Stikryss

8 Gapahuk

9 Ved stein i en grop på en høyde

10 Husmannsplass

11 Klopp over bekk

12 Ved Skottut

13 Stikryss

14 Rasteplass 

15 Ved steingjerde på en høyde

16 Rasteplass

17 Gammel husmannsplass

18 Gammel gravplass

19 Brygge

20 Rasteplass

Stolper Åsbygda

Post nr. Beskrivelse Kode

31 Bauta 

32 Vegkryss 

33 Sti 

34 Idrettsplass

35 Smia

36 Vegkryss

37 Vegkryss

38 Sti ved skiløperskilt

39 Gapahuk

40 Gapahuk

Vi vil minne alle TURglade om B-B-G-S
B - Bål
I Norge og Stange har vi generelt bålforbud i perioden 15. april til 15. september. Dette betyr at det er forbudt  
å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av skog og annen utmark. Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at 
brann ikke oppstår. 

B – Båndtvang
Alle hunder skal av hensyn til vilt, andre dyr- og mennesker, holdes i bånd i perioden 1. april til 20. august.  
Utenom denne tiden skal selvfølgelig også hunden alltid være under eiers kontroll, og følges på forsvarlig måte.

G – Grunneier
Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss, men den er begrenset  
og vi må aldri glemme at det er en grunneier som faktisk eier eiendommen. Vi har ikke krav på å gjøre som vi vil. Enhver 
kan bare ferdes fritt i utmark når det skjer hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller 
andre, eller påføre miljøet skade. Man plikter å se etter at man ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjem-
mende eller føre til skade eller ulempe for noen.

S – Søppel
To gode huskeregler er; «ta med ut av skogen – det du tar med inn i skogen!» og «bruk hodet – vi har bare en klode!». Vi 
er mange som ferdes i skog og mark, både på to – og fire bein, vis hensyn, ta ansvar – søppel hører ikke til i naturen! 
Ta med en ekstra pose i sekken, og ta med deg søpla hjem. 

GOD TUR! 

Fra «Dans på stien» 
– en vandreforestilling


