
Gratis trimtilbud
i ditt nærmiljø

Stolpene står ute fra 8. mai til 31. oktober
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Stolpejakt Nannestad
2022

Nannestad Turlag har hengt opp 
turpostkasser med bok man kan registrere 
seg i på følgende steder i vårt område:

• Nipkollen, Marifjell, Klofjell (Nordåsen, 
Maura)

• Raudfjell v/Rovolsvarden (Holter)
• Utsikten v/Gruvebakken (Gjerdrum)
• Borhaugkampen, Kvernsjøberget 

(Maura)

Nannestad Turlag ble stiftet 22. april 2013 og er et lokalt turlag 
under DNT Oslo og Omegn. Vi har som mål å skape et aktivt 
turmiljø der barn, ungdom og voksne trives.Vi har for tiden to 
undergrupper; Barnas Turlag og Dugnadsgruppa. Mer informasjon 
om disse finner du på nannestad.dntoslo.no

Slik fungerer det
1. FINN STOLPER

For å finne stolpene trenger du et kart hvor stolpene er markert
med rundinger. Kartene finnes i to versjoner; papirversjonen du nå
holder i hånda og et elektronisk kart som er integrert i
stolpejaktens egen app. Appen kan lastes ned gratis fra Google
Play eller App Store. Når kart er på plass er det bare å komme seg
ut å finne stolper. Det er mange stolper å finne fordelt på fire ulike
vanskelighetsgrader*, finner du alle?

3. PARKER BILEN

Dette er et trimtilbud hvor det er 
meningen at du skal bevege deg. Vi 
henstiller derfor alle om å la bilen stå. Det 
er selvfølgelig lov å kjøre til en parkering i 
nærheten for så å ta stolpene rundt. 
Egnede parkeringsplasser er markert 
med P på kartet. Uvettig kjøring inn 
blindveier, samt på privat eiendom og i 
parker er selvfølgelig ikke lovlig for 
stolpejegere heller. 
Vis hensyn og bruk godt folkevett.

Foto: I. Rapp

2. REGISTRER

Du må registrere deg for å kunne følge med i stolpejakten og
være med i trekningen av premier.
Stolpene er markert med et tall og to koder. Tallet tilsvarer
nummeret stolpen er markert med på kartet, mens en av de to
kodene er det du skal registrere.
Registrering kan gjøres på flere måter. Enten elektronisk med
app, via vår nettportal stolpejakten.no/, eller manuelt. For å
registrere elektronisk kreves en konto på stolpejakten.no.

l via appen gjøres registrering ved å scanne QR-koden på 
stolpen. Appen vil synkronisere med hjemmesiden neste gang 
den mobile enheten er på nett. Bokstavkoden kan også tastes 
direkte i appen om QR-koden skulle være skadet.

Foto: D. Lysaker
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Gjerdrum o-lag (GOL) ønsker å skape et godt tilbud til alle som 
liker å være aktive, gammel som ung, aktive og mosjonister. Vi 
driver opplæring og trening for barn og unge fra 8 år og oppover, i 
tillegg til egne opplæringskurs for voksne.
Les mer på: www.gjerdrumol.no

Gjerdrum orienteringslag

l via nettportalen må bokstavkoden på 
stolpen  noteres i skjema på baksiden 
for så å plotte den inn på din konto 
neste gang du er på nett

l manuelt ved å notere bokstavkoden 
på stolpen i skjema på baksiden og 
senere sende kodene på e-post til: 
postmottak@nannestad.kommune.no

4. ALLE STOLPER FUNNET, HVA NÅ?

Du kan fortsette med stolpejakt i andre kommuner på 
Romerike eller andre steder i landet. 
Eller du kan prøve deg på Postfinner'n, turorientering i 
Nannestad og Gjerdrum. Her kan du få mange fine turer og 
bli kjent i marka. Det er satt ut poster på flere kart i 
Nannestad og Gjerdrum. Noen av postene er langs lysløype 
og på store stier, mens andre er lenger inn i skauen. 
Turorienteringskonvolutt eller enkeltturer med 
kart kan kjøpes hos bokhandelen på Ask, Intersport på 
Romerikssenteret - eller ved å bestille på 
www.turorientering.no/gjerdrum.
Det er grønne turer i år også. Det er enkle gratis turer du kan 
laste ned fra turorientering.no.

I tillegg har DNT hengt opp postkasser på alle hyttene: 
Vikkelihytta, Råbjørnhytta, Bekkestua, Snellingen og Spikertjern-
hytta. Våre turpostkasser er røde og lett gjenkjennelige!
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2022
Stolpejakt Nannestad Nannestad 

kommune

MauraTeigebyen/Preståsen

Stolpene er gradert som angitt under:

•GRØNN – veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol
•BLÅ – enkel
•RØD – medium
•SVART – vanskelig

Stolpe Kode Navn/plassering
1 Kiwi
2 Skilt
3 Forballbanen
4 Lyktestolpe
5 Museum
6 Skilt
7 Buske
8 Gangveg
9 Lyktestolpe
10 Nannestad Videregående
11 Lekeplass
12 Gangveg
13 Mast
14 Lyktestolpe
15 Gangveg
16 Sti
17 Gangveg
18 Lekeplass
19 Gangveg
20 Gjerde
21 Stein
22 Gjerde
23 Stein
24 Gangveg
25 Vegetasjonsgrense
26 Høydepunkt
27 Sti
28 Trehytte
29 Stein
30 Lyktestolpe
31 Skilt
32 Steinklynge
33 Lekeplass
34 Lyktestolpe
35 Lite skilt
36 Sti 
37 Vegskilt
38 Sti
39 Gravrøys
40 Høydepunkt
41 Kiwi
42 Gangveg krysser bekk
43 Barnehagen
44 Høydepunkt
45 Sti
46 Gangveg
47 Støttemur
48 Toppen av trappa
49 Skilt
50 Under skrent
51 Høydepunkt
52 Stein
53 Stein
54 Høydepunkt
55 Gangveg
56 Skolegård
57 Bussholdeplass
58 Stein
59 Stidele
60 Skilt
61 Grind
62 Gangveg
63 Gangveg
64 Barnehagen
65 Gangveg krysser bekk
66 Sti
67 Under skrent
68 Stidele
69 Stein
70 Høydepunkt
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Stolpejakten 2022


