Stolper Stange sentrum
Post nr. Beskrivelse

STOLPEJAKTEN 2022

Kode

1

Høgmyr

2

Gamle Stangeveg

3

Ljøstadvegen

4

Seeding

5

Hedemarken Curlingklubb

6

Roavegen

7

Skålgropsteinen

8

Norsk motorhistorisk museum

9

Vaterland

10

Drømmer over grenser

STOLPEJAKTEN 2022

Stolpejakten i Stange 2022 er et samarbeid mellom O-laget Vallset/Stange, NAV Arbeidstreningsgruppe,
Tjukkasgjengen, Stange idrettsråd og Stange kommune. Vi er avhengig av velvillige
grunneiere og stolpejegere som respekterer privat eiendom og ikke parkerer på, eller
beveger seg over dyrket mark bl.a. Bruk anviste p-plasser og unngå kjøring helt
fram til stolpene. Vi gleder oss til et godt og smidig samarbeid, som skaper gode
turopplevelser for alle! God tur!

Stange – 16. juni -1. november

Finn stolper

Det er i alt 40 stolper å finne i årets «Stolpejakten 2022 - Stange» (innringet på
kartet). Vi har delt kartet i tre, Tangen øst (20 stolper), Romedal (10 stolper) og
Stange sentrum (10 stolper). Hver stolpe består av en meterhøy 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:
Lett, 30 poeng

Middels, 40 poeng

Alle som deltar på «Stolpejakten 2022 – Stange» er med i trekning av gavekort.
Trekning i november, vinnerne kontaktes.

Registrer – manuelt eller elektronisk

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: Emilie Westli Andersen, e-post: emiliewa09@gmail.com
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

Foto: Emilie Westli Andersen (forsidebilde), Heidi Kristiansen og Line Kongssund

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):

ekkodigitaltrykkeri.no

Svært lett, 25 poeng

I samarbeid med:
NAV Arbeidstreningsgruppe
Tjukkasgjengen
Stange idrettsråd

Vi vil minne alle TURglade om B-B-G-S

Stolper Romedal
Post nr. Beskrivelse
11

Kiwi

12

Tre

13

Tre

14

Tre

15

Tre

16

Mellom trær

17

Kolle

18

Huskestativ

19

Tre

20

Gapahuk

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.

Kode

B – Båndtvang
Alle hunder skal av hensyn til vilt (og andre dyr- og
mennesker) h
 oldes i bånd eller være forsvarlig innestengt i perioden 1. april til 20. august. Hunden skal
også generelt holdes i bånd hvor det er beitende bufe
eller tamrein. Utenom båndtvangtiden 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. Vi må allikevel
aldri glemme at det er en grunneier som faktisk er eier
av eiendommen. Viktig: Allemannsretten er begrenset.
Vi har ikke krav på å gjøre som vi vil og hvordan vi
vil. Bare når det skjer hensynsfullt og varsomt, kan
enhver ferdes fritt i utmark. Denne grunnleggende
begrensningen kommer til uttrykk flere steder, her
referert til friluftsloven § 11:
«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen
manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre
hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller
ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet

skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg
stedet i en tilstand som kan virke s kjemmende eller
føre til skade eller ulempe for noen».

Viktig informasjon om kartene
Tangen øst:
Parkering skal skje på stor grusplass i Fossvegen 22.
For å komme inn på kartet går man ut til hovedvegen
og til brua som går over elva. Her er første stolpe. D
et skal ikke parkeres på vegen inn til Tangen skytterbane.

S – Søppel
En god huskeregel for oss alle er; «ta med ut av
skogen – det du tar med inn i skogen!» En annen kan
være; «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.

Det frarådes på det sterkeste å bevege seg
på stien bak skytebana (skravert område).
Romedal sentrum og Stange sentrum:
Vi oppfordrer til å parkere på offentlige parkeringsplasser,
f.eks. utenfor KIWI.

Ta med en ekstra pose i sekken, og ta med deg søpla
hjem, for sortering der.
GOD TUR!

P
Målestokk 1:5.000
Ekvidistanse 2 m

Stolper Tangen øst
Post nr. Beskrivelse
21

Bru over elv

22

Veg krysser høyspent

23

Stein

24

Høydepunkt

25

Stor stein

26

Stikryss

27

Stein

28

Høydepunkt

29

Kolle

30

Skilt

31

Stein

32

Stor stein

33

Skrent

34

Mellom steiner

35

Stein med skilt

36

Åpent område

37

Stein

38

Liten stein

39

Stikryss

40

Hushjørne

Kode

Målestokk 1:10.000
Ekvidistanse 5 m

