
Rakkestad
Stolpejakten

2022

7. mai - 31. oktober 2022

RAKKESTAD v05



Velkommen

RAKKESTAD

RAKKESTAD
KOMMUNE

Da har vi allerede kommet til 4. gjennomføring av 
stolpejakten i Rakkestad.  Interessen og deltagelsen har 
økt for hvert år, og det har vært godt å oppleve interessen 
rundt dette tiltaket fra alle deltagere, støttespillere og 
sponsorer.

I år starter vi, av forskjellige årsaker, litt senere enn vanlig.   
Her i Rakkestad forsøker vi å tilføre nye områder hvert 
år, slik at vi får vist frem så mye som mulig av våre flotte 
nærområder.

Man tenker kanskje ikke så mye over det, men det ligger 
utrolig mange timer dugnad bak merking, klargjøring 
av stier, kommunikasjon med grunneiere, arbeid med 
stolpeplasseringer, synfaring, utarbeidelse av kartmappe 
og sist men ikke minst, utplassering og innhøsting av selve 
stolpene.

Tusen takk til alle dere som på en eller annen måte er 
involvert i gjennomførelsen av dette arrangementet.

En utfordring for oss er dessverre  dårlige mottaksforhold 
i Fjella.  Dere vil kunne oppleve at mobilen mister nettverk, 
og at stolper må registreres manuelt.  Det er litt kjedelig, 
men heldigvis likt for alle.  For oss er områdene imidlertid 
så viktige, at vi velger å bruke områdene til tross for dårlige 
mottaksforhold.

Noen av årets stolper kan nås med bil.  Det er imidlertid 
ikke hensikten med dette arrangementet.  Vi ønsker derfor 
ikke biltrafikk på stolpene.  Det er ødeleggende for bl.a. vårt 
gode forhold til grunneiere.  La derfor bilen stå.  Bruk beina.  
Gjerne sykkel der det er mulig.

God stolpejakt alle sammen !!!

Hilsen

Magne, Per Vidar, Aage og Svein

Stolpejakten i Rakkestad skiller seg litt fra de fleste 
andre stolpejakten-arrangører i den forstand at vi 
er en egen organisasjon som ikke har utspring i en 
orienteringsklubb eller idrettslag.

For deg som deltar, gir det seg først og fremst 
utslag i at vi har et litt annet kartunderlag enn de 
tradisjonelle orienteringskartene.

I forhold til utplassering og innsamling av stolper 
har vi et nært og godt samarbeid med  DNT 
Indre Østfold sin dugnadsgruppe i Rakkestad.  
Dugnadsgruppen gjør også en stor innsats med 
merking og tilrettelegging av stier i våre områder.

Hvem er vi

AVD. RAKKESTAD



Degernes

Viktig informasjon 2022

Hjemmeside
Du finner mer informasjon og Stolpejakten 
generelt på  https://stolpejakten.no.  På denne 
siden kan du registrere deg som bruker og 
deltager.  På dine sider kan se se din profil, dine 
aktiviteter, registrere stolper osv.

Stolpejakten Rakkestad har en egen Facebook-
side hvor vi legger ut driftsmeldinger og annen 
nytting informasjon om vårt lokale arrangement:

www.facebook.com/stolpejakten.rakkestad

Mobil-app
Det enkleste er å bruke smarttelefon med 
Stolpejakten-app for å finne og registrere stolper.  
Appen lastes ned fra Google Play eller App Store.

Se Stolpejaktens hjelpesider på nettet for mer 
informasjon rundt bruk av app`en.

Du finner også litt mer informasjon på siden med 
”Vanlige spørsmål” i dette heftet.

Kartbrosjyre
Denne kartbrosjyren vil være tilgjengelig fra og 
med 7. mai i år.  Den er gratis og kan hentes hos 
Rakkestad Sogneselskap (både i og utenfor 
åpningstid), HøGri Sport & Sko, Gml. Dahl´s 
håndverksstue og Byggmakker Degernes.  Her 
kan du også hente eget registreringkort for 
stolperegistreringer hvis du ikke vil bruke App.

Brosjyrer og registreringskort kan også lastes 
ned her:   www.hr-maskin.no/stolpejakten/

Ta alltid kartet med på tur.  Det er bedre enn 
kartet i appen.

Feilmeldinger
Hvis du opplever feil, f.eks. at stolper er fjernet 
eller er flyttet ut av posisjon, håper vi du gir oss 
beskjed så fort som mulig.

Send feilmelding til mobil 922 80 088 med 
beskrivelse og ditt navn og telefonnummer.

Du kan også sende til  e-post:

stolpejakten.rakkestad@gmail.com

Vil du støtte arbeidet vårt ?
Stolpejakten er gratis for alle deltakerne, men 
ikke gratis å arrangere.  Vil du støtte arbeidet 
vårt, takker vi for alle bidrag. 662143

Signalstyrke
I Fjella kan det dessverre være varierende 
signalstyrke.  Vær derfor klar over hvordan app 
fungerer i slike tilfeller.  Noter deg alltid koden på 
stolpen hvis problemer.

Bruker du gammel versjon av App´en på telefonen din ?

Vi anbefaler at du sletter denne og laster ned ny.  Pass på at 
alle stolper er registert i systemet før du oppdaterer app`en.





Hva er Stolpejakten ?
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike 
kommuner. Du kan delta i så mange kommuner eller konkur-
ranser du vil.  Oversikt over områder finner du i Stolpejak-
ten-app`en eller på
www.stolpejakten.no      Stolpene kan registreres både ma-
nuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik 
at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Det første du trenger er kartet hvor stolpeplasseringene er markert.  Kartet eksisterer i to 
versjoner: fysisk kartmappe eller elektronisk integrert i app.  Kartbrosjyren er å finne gratis hos 
diverse utsalgssteder og institusjoner.  Stolpejakten-appen kan lastes ned gratis fra Google 
Play eller AppStore.  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:

GRØNN – veldig enkel
BLÅ – enkel
RØD – medium
SVART – vanskelig

1

FINN

Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er artig å ha oversikten over hvor-
dan man ligger an! Dette gjøres ved å registrere stolpene, enten elektronisk med app, via vår 
nettportal eller manuelt ved å fylle inn et eget registreringsskjema.  For å registre elektronisk 
kreves en konto. Det kan du opprette på 
www.stolpejakten.no, og det er og vil alltid være gratis!

Hvordan foregår selve registreringen? Hver stolpe er påtrykt en kode og en QR-kode. For ma-
nuell registrering noteres koden rett på eget registreringsskjema, som senere sendes inn.  For 
elektronisk registrering brukes enten Stolpejakten-appen for å scanne stolpenes QR-koder, 
eller innplotting av koden i din konto på  www.stolpejakten.no 

2

REGISTRER

3 Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av flotte premier fra våre sponsorer.  Dine 
vinnersjanser øker altså med antallet reistrerte stolper. Ved å registrere stolpene elektronisk er 
du automatisk med i trekningen. Ved skiftlig registrering må registreringsskjemaet sendes inn 
eller leveres til påtrykt adresse.

VINN
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RAKKESTAD

Stolpejakten er et mosjonstilbud som 
innebærer at man skal bevege seg for 
å nå stolpene.  La derfor bilen stå når 
du skal på jakt.  Uønsket biltrafikk fører 
til slitasje på mindre veier og klager fra 
grunneiere.

LA BILEN STÅ



Rakkestad sentrum

STOLPE KODE BESKRIVELSE

16 Stikryss

17 Gangvei (kryss)

18 Gangvei (kryss)

19 Gangvei (kryss)

20 Dam

21 Veikryss

22 Veikryss

23 Skiltstolpe

24 Torg

25 Skiltstolpe

26 Veikryss

27 Bom

28 Gangvei

29 Park

14 Skur

15 Benk

I Rakkestad sentrum er det flere 
parkeringsmuligheter.  Den beste i forhold 
til årets runde er ved Rakkestadhallen.  
Andre godt egnede parkeringsplasser er 
Bankplassen og rådhusparkeringen i sentrum.

Ingen av parkeringsplassene er avgiftsbelagt.

Adkomst og parkering

Rakkestad sentrum

Stolpene i Rakkestad sentrum er i år samlet i en liten runde hvor 
Bergenhus skole eller Rakkestadhallen er fine utgangspunkt.  
Parkering ved Rakkestadhallen er markert med en P på kartet.   
Runden går på gruslagt vei gjennom Fladstadparken og Bygdetunet.  
Deretter asfaltert vei gjennom Gudimfeltet og sentrum, før man 
kommer ned mot gruslagt gangvei ved Rakkestadelven.  Her 
passerer man Rakkestad stadion og Bergenhus handelsområde før 
man er på Bergenhus skole.  Følge så gangveien videre mot hallen.

Runden er  5,4 km lang og egner seg godt for f.eks. barnevogn eller 
rullestol.

Tilgjengelighet på stolpe 19 og 20 er begrenset under Markens 
Grøde (messe) i perioden 12. - 14. august.

SARPSBORG
24 km

MYSEN
18 km

HALDEN
37 km

220

Rakkestad-
hallen

22

Bergenhus
skole

Rakkestad-
stadion

Rådhuset

Bankplassen

STRØMSFOSS

124

124

124

Koder som skal leveres inn, må overføres til eget skjema på siste 
side i denne kartbrosjyren.
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RAKKESTAD

Stier på kartet kan være flyttet etter at kartet er 
laget.  Stiplet rød linje markerer derfor ny sti / vei, 
og er vår anbefalte rute.



Honningen

Avkjøringen til Honningen ligger på Rv 22 
mellom Rakkestad og Mysen.  På Ekhaugen 
ligger det et grå trebygning helt inntil riksveien 
ved avkjøringen til Heia stasjon.  På motsatt 
side (i retning Mysen) går Glørudveien 
(grusvei) inn til Honningen.

Følg Glørudveien innover.  Etter 2,3 km 
kommer man til Klemma hvor det er 
bompengestasjon.  Passering koster kr. 20,-  
Betal kontant eller Vipps til 520585.

Fortsett videre.  Hold til venstre i første veidele, 
og bruk parkeringsplassen et par hundre meter 
før du kommer ned til selve Honningen.

STOLPE KODE BESKRIVELSE

30 Parkeringsplass

31 Bro

32 Retningsskilt

33 Retningsskilt

34 Hytte

35 Retningsskilt sti-/veikryss

36 Karttavle

37 Retningsskilt sti-/veikryss

38 Retningsskilt

39 Stikryss

40 Retningsskilt stikryss

41 Stein

42 Sti

43 Sti

44 Retningsskilt stikryss

45 Rekkverk

46 Retningsskilt stikryss

47 Retningsskilt stikryss

48 Stikryss

49 Retningsskilt sti-/veikryss

MYSEN
9 km

RAKKESTAD
8 km

3,5 km

22

Honningen

Ekhaugen

G
lø

ru
dv

ei
en

HEIA

Adkomst og parkering

Honningen

Honningen rundt er en flott tur på 8,5 km.  Den tar ca. 2-3 timer 
avhengig av tempo og pauser.  Runden har noen bløte partier.  
Det er lagt ut klopper, men vi anbefaler likevel godt skotøy.  Fra 
parkeringsplassen følger man veien ned til Søndre Honningen. 
Derfra går man på veletablert blåmerket og skiltet sti mot Rudseter 
som ligger 2,5 km fra parkeringen.  Fra Rudseter følger man veien 
sørover mot Nedre Låstjern for så å følge sti vestover mot Butjern.  
Etter å ha passert Butjern er det en lengre strekning på sti sørover til 
man når stikryss ved Skolastenane.  Her følger man stien nordover 
til man når søndre Honningen.  Herfra følger man stien opp langs 
vestsiden på Honningen før man knekker vestover tilbake mot veien 
og parkeringsplassen.
Koder som skal leveres inn, må overføres til eget skjema på siste 
side i denne kartbrosjyren.
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Grytelandstjernet

STOLPE KODE BESKRIVELSE

1 Parkeringsplass

2 Stikryss

3 Sti

4 Stikryss

5 Skogsvei

6 Skogsvei

7 Skogsvei

8 Strømstolpe

9 Strømstolpe

10 Strømstolpe

11 Retningsskilt

12 Klopp

13 Bålplass

Fra riksvei 124 nord for Rakkestad sentrum 
følges skilting mot Krosby straks sør for Os 
skole.   Følg fylkesvei 581 i 5 km til Krosby-
krysset.  Her tar man sørover i retning mot 
Varteig kirke.  Etter kun 200m svinger man inn 
på Grytelandsveien (grusvei) og følger denne 
sørover i 3 km til man kommer til en større 
parkeringsplass med skilting til Grytelanstjernet.

Adkomst og parkering

Grytelandstjernet

VARTEIG
11 km

RAKKESTAD
6 km

3 km

Krossby

Grytelandsveien

581

581

Denne runden rundt Grytelandstjernet er 6,2 km lang og tar ca. 1 time 
å gå - litt avhengig av marsjfart.  Fra parkeringen følger man skogsvei 
og klopper inn til den offentlige badeplassen ved gapahuken.  Stien 
fortsetter forbi badeplassen og nordover.  Her går man både på sti 
og traktorvei nordover forbi Tørrholtet mot Bråten.  Ikke kryss dyrket 
mark.  Gå i jordekanten på begge disse stedene.  På Bråten går turen 
sørover igjen på traktorvei ned mot Maridalen.  Her følger man også 
jordekant bak låven til man kommer opp på veien.  Herfra blir det 
en forholdsvis lang strekning sørover gjennom Haraldstadskogen 
ned til Holtet.  Ved Holtet tar man stien nordover igjen tilbake mot 
Grytelandstjernet.  Her blir terrengen finere jo nærmere man kommer 
tjernet.  Flere fine rateplasser.  Nede ved tjernet følger man stien 
tilbake til parkeringsplassen igjen.

Også denne runden har noen bløte partier, så godt skotøy er 
anbefalt.  Egner seg ikke for barnevogn.

Koder som skal leveres inn, må overføres til eget skjema på siste 
side i denne kartbrosjyren.
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RAKKESTAD

Stolpejakten er et mosjonstilbud som 
innebærer at man skal bevege seg for 
å nå stolpene.  La derfor bilen stå når 
du skal på jakt.  Uønsket biltrafikk fører 
til slitasje på mindre veier og klager fra 
grunneiere.

LA BILEN STÅ



Jamnemoen

Skrabberud og Korperudmoen er fine 
utgangspunkt hvis du skal ut å gå i Fjella.  Fra 
Bergenhuskrysset (Rv22/Rv124) i Rakkestad 
følger du Rv124 mot Aremark.  Etter 9 km er 
det skiltet mot Budalen. Du befinner deg da i 
bunnen av kartet over.

Følg Budalsveien innover.  Etter ca. 4km er det 
bompenger.  Kr. 50,- betales i kontanter eller til 
Vipps 131750.   Husk å oppgi bilens reg.nr.

Litt lenger inn kan du ta til venstre for å nå 
Skrabberud speiderhytte, eller til høyre for 
parkeringsplassen på Korperudmoen. Det er 
ikke tillatt å kjøre lengre inn enn Korperudmoen.

RAKKESTAD
9 km

STRØMSFOSS
19 km

BUDALEN
4,4 km

124

Skrabberud
Korperudmoen

Budalen

Finnestadtoppen

Adkomst og parkering

Finnestadtoppen

STOLPE KODE BESKRIVELSE

66 Karttavle Finnestadtoppen

67 Skogsvei

68 Veikryss

69 Veikryss

70 Bekk

71 Bålplass

72 Boplass

73 Veikryss

74 Veikryss

75 Vei

76 Veikryss

Denne runden starter på Finnestadtoppen som ligger helt inntil veien 
innover mot Budalen, Skrabberud og Korperudmoen.  Runden er 5 
km lang og tar litt over en time.  Den går på godt opparbeidet og tørr 
skogsvei (grus).

Etter start på Finnestadtoppen følger man hovedveien ned bakken 
og svinger inn til høyre nede ved bommen.  Følg veien innover til man 
kommer inn til første veikryss.  Ta til venstre og følge veien innover 
nord for Havnetjern.  Når man passerer bru av Seterholen er det 
en fin rasteplass på høyre side.  Etterhvert når man grusveien inn 
til Jamnemoen grustak.  Følg veien sørover og sving inn til høyre i 
første veikryss.  Følg grusveien innover.  Etter en liten stund passerer 
man en idyllisk privat grillhytte før man krysser broen og fortsetter 
tilbake mot saga og bygningene der.  Deretter følges veien tilbake til 
Finnstadtoppen igjen.

Runden egner seg for barnevogn.

Koder som skal leveres inn, må overføres til eget skjema på siste 
side i denne kartbrosjyren.
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Stier på kartet kan være flyttet etter at kartet er 
laget.  Stiplet rød linje markerer derfor ny sti / vei, 
og er vår anbefalte rute.



Smalen

Skrabberud og Korperudmoen er fine 
utgangspunkt hvis du skal ut å gå i Fjella.  Fra 
Bergenhuskrysset (Rv22/Rv124) i Rakkestad 
følger du Rv124 mot Aremark.  Etter 9 km er 
det skiltet mot Budalen. Du befinner deg da i 
bunnen av kartet over.

Følg Budalsveien innover.  Etter ca. 4km er det 
bompenger.  Kr. 50,- betales i kontanter eller til 
Vipps 131750.   Husk å oppgi bilens reg.nr.

Litt lenger inn kan du ta til venstre for å nå 
Skrabberud speiderhytte, eller til høyre for 
parkeringsplassen på Korperudmoen. Det er 
ikke tillatt å kjøre lengre inn enn Korperudmoen.

RAKKESTAD
9 km

STRØMSFOSS
19 km

BUDALEN
4,4 km

124

Skrabberud
Korperudmoen

Budalen

Finnestadtoppen

Adkomst og parkering

Korperudmoen

STOLPE KODE BESKRIVELSE

77 Karttavle Korperudmoen

78 Sti

79 Sti

80 Stein

81 Stikryss

82 Sti

83 Retningsskilt

84 Høydepunkt

85 Høydepunkt

Runden rundt Smalen starter på parkeringsplassen på 
Korperudmoen.  Den er 3,3 km lang og går på sti hele veien.  Det er 
noen bløte partier, så godt skotøy anbefales også her.

Halvveis når man Flyslippet.  Ved å ta en liten avstikker fra selve 
runden (merket) kan man se Høla hvor norske motstandsmenn 
gjemte og lagret våpen og utstyr sluppet fra engelske fly under den 
annen verdenskrig.

På veien tilbake passerer man Svarttjern som er en idyllisk 
rasteplass.  Fin runde for en ettermiddagstur, og passe lang for våre 
yngste deltagere.

Runden har noen bløte partier.  Godt skotøy anbefales.

Koder som skal leveres inn, må overføres til eget skjema på siste 
side i denne kartbrosjyren.



Stier på kartet kan være flyttet etter at kartet er 
laget.  Stiplet rød linje markerer derfor ny sti / vei, 
og er vår anbefalte rute.
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Følg merket sti på utsiden dyrket 
mark og privat eiendom



Gamle Budalsvei

Skrabberud og Korperudmoen er fine 
utgangspunkt hvis du skal ut å gå i Fjella.  Fra 
Bergenhuskrysset (Rv22/Rv124) i Rakkestad 
følger du Rv124 mot Aremark.  Etter 9 km er 
det skiltet mot Budalen. Du befinner deg da i 
bunnen av kartet over.

Følg Budalsveien innover.  Etter ca. 4km er det 
bompenger.  Kr. 50,- betales i kontanter eller til 
Vipps 131750.   Husk å oppgi bilens reg.nr.

Litt lenger inn kan du ta til venstre for å nå 
Skrabberud speiderhytte, eller til høyre for 
parkeringsplassen på Korperudmoen. Det er 
ikke tillatt å kjøre lengre inn enn Korperudmoen.

RAKKESTAD
9 km

STRØMSFOSS
19 km

BUDALEN
4,4 km

124

Skrabberud
Korperudmoen

Budalen

Finnestadtoppen

Adkomst og parkering

Korperudmoen

STOLPE KODE BESKRIVELSE

50 Sti

51 Boplass

52 Sti

53 Retningsskilt

54 Retningsskilt

55 Boplass

56 Benk

57 Retningsskilt

58 Retningsskilt

59 Stikryss

60 Karttavle

61 Bro

62 Boplass

63 Veikryss

64 Rekkverk bro

65 Avkappet trestamme

Gamle Budalsvei starter også på Finnestadtoppen.  Herfra følger 
man veien 100 meter tilbake før man følger sti og  skilting nordover 
mot Budalen og Skrabberud.  På veien mot Budalen passerer man 
husmannsplassen Spergen.  Ved Budalen følger man sti og vei rundt 
selve tunet, før man følger vei og jordekant nordover mot Stekesekk 
(gammel skoleplass).  Derfra går det tydelig sti nordover mot Slora 
og Skrabberud.  Skrabberud er en flott rasteplass før ferden går 
tilbake sørover igjen.

Ved Pina blir det en forholdsvis lang strekning langs veien tilbake til 
parkeringsplassen på Finnestadtoppen.  Det kan være litt trafikk på 
denne strekningen, så ikke gå midt i veien tilbake.

Runden er 8 km lang.  Godt skotøy anbefales.  Egner seg ikke for 
barnevogn.

Stolpe 66 (startpunktet) registreres på kartblad Jamnemoen.

Koder som skal leveres inn, må overføres til eget skjema på siste 
side i denne kartbrosjyren.



Vanlige spørsmål

Hvis du registrerte deg med e-postadresse 
kan du gå inn på www.stolpejakten.no/
passord og be om å få nullstille passordet.  
Du vil da få beskjed på e-post hva du gjør 
videre.

Hvis du har glemt passordet ditt har du 3 
muligheter:

1

2

3

Hvis du har registrert deg med 
mobilmummer, så sender du en SMS  med 
kodeord ”STOLPE GLEMTPASSORD” til 
2229.

Hvis du registrerte deg via Facebook, må du 
på nytt logge inn via Facebook.

I Fjella området er det dessverre ikke altfor god mobildekning.    
Mobildekning er nødvendig for å registrere stolpene på vanlig måte.

Når du registrerer UTEN mobildekning får du besked om at stolpen 
er registrert som et OFFLINE-BESØK.

Slike offline-besøk sender du inn når du er tilbake i 
dekningsområder igjen.

Gå inn på INSTILLINGER i Stolpejakt-appen ved å trykke på 
tannhjulet.    Velg så LAST OPP OFFLINE-BESØK.  Dine offline-
besøk vil da vises på skjermen.  Last opp en og en stolpe ved å 
trykke på dem.  Du vil motta kvittering om at stolpen er registrert 
for hver opplasting.

Hvis ingen stolper listes opp under dine offline-besøk, har du 
dessverre ikke fått registrert stolpene når du var ute.

OFFLINE-BESØK

Denne melding kommer opp på skjermen når 
du har registrert en stolpe korrekt UTEN å ha 
mobildekning.

GLEMT PASSORD

Jeg får feil/ugyldig QR-kode når jeg scanner
Sørg for at du sikter midt på koden, og ikke holder telefonen i vinkel. Hvis du fortsatt opplever utfordringer, gå inn på ”Inn-
stillinger” (Tannhjulet på iOS) i appen, trykk på ”Last ned stolpedata”, og forsøk igjen.

Må jeg ha på mobildata?
Nei. Appen støtter offline-modus slik at du kan scanne stolper og deretter synkronisere besøk når du har tilgang til inter-
nett.  Hvis du registrerer besøk uten å være i nærheten av stolpen, vil kun besøket telle selvsagt på topplistene, men 
du får ikke poeng i appen.

Hvordan laster jeg ned kart jeg kan printe ut selv?
Logg deg inn på www.stolpejakten.no.  Velg ”Brukervalg” også ”Kart”. Velg fylke og kommune over området du vil laste 
ned kart over.  Trykk på kartet du vil laste ned.

Må jeg ha på GPS/Posisjon/Stedtjenester?
Du MÅ ikke dele posisjonen din, men for å få poeng må du gi appen tilgang til GPS/Posisjon/Stedtjenester.   Dette er for å 
forhindre juks. Alle besøk teller selvsagt på topplistene, selv om du ikke deler posisjonen.   Du kan lese mer om poengsys-
temet under ”Hvordan fungerer poengsystemet i appen ?”.



Støtt lokalarbeidet
- bli medlem i Den Norske Turistforening!

Ditt medlemskap går tilbake til den lokale DNT-foreningen, 
og bidrar til at DNT Indre Østfold kan;

> arrangere flere turer i ditt nærområde
> bygge flere klopper
> rydde flere stier
> merke flere ruter
> lage flere hyggelige arrangement for barn, familier, ungdom og
 voksne
> vedlikeholde og drifte hytter og gapahuker

IKKE MEDLEM? DET ER ENKELT Å BLI DET!
Gå inn på www.dnt.no/medlem eller ring
Medlemsservice på telefon 40 00 18 70.

KONTINGENTER I 2022
> Hovedmedlem kr 740,-
> Barn (0-12 år) kr 140,-
> Ungdom (13-16 år) kr 330,-
> Husstandsmedlem kr 405,-
> Honnør (over 67 år) kr 580,-
> Familiemedlemsskap kr 1325,-

SOM MEDLEM FÅR DU BLANT ANNET:
> hyggelige priser på over 550 DNT hytter
> barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting
> 20 % rabatt på turutstyr hos G-Sport og Intersport i Askim,
 Mysen og Spydeberg
>  Fjell og Vidde, medlemsblad
>  gode rabatter hos Gjensidige forsikring
>  tilbud om turer og kurs over hele landet,
 og en rekke andre rabatter, se dnt.no/medlem/fordeler/

BARNAS TURLAG

HYTTER

BROBYGGING

TURLEDELSEKLOPPINGMERKING OG
SKILTING



STOLPE KODE BESKRIVELSE

1 Parkeringsplass

2 Stikryss

3 Sti

4 Stikryss

5 Skogsvei

6 Skogsvei

7 Skogsvei

8 Srømstolpe

9 Strømstolpe

10 Strømstolpe

11 Retningsskilt

12 Klopp

13 Bålplass

14 Skur

15 Benk

16 Stikryss

17 Gangvei (kryss)

18 Gangvei (kryss)

19 Gangvei (kryss)

20 Dam

21 Veikryss

22 Veikryss

23 Skiltstolpe

24 Torg

25 Skiltstolpe

26 Veikryss

27 Bom

28 Gangvei

29 Park

30 Parkeringsplass

31 Bro

32 Retningsskilt

33 Retningsskilt

34 Hytte

35 Retningsskilt sti-/veikryss

36 Karttavle

37 Retningsskilt sti-/veikryss

38 Retningsskilt

39 Stikryss

40 Retningsskilt stikryss

41 Stein

42 Sti

43 Sti

STOLPE KODE BESKRIVELSE

44 Retningsskilt stikryss

45 Rekkverk

46 Retningsskilt stikryss

47 Retningsskilt stikryss

48 Stikryss

49 Retningsskilt sti-/veikryss

50 Sti

51 Boplass

52 Sti

53 Retningsskilt

54 Retningsskilt

55 Boplass

56 Benk

57 Retningsskilt

58 Retningsskilt

59 Stikryss

60 Karttavle

61 Bro

62 Boplass

63 Veikryss

64 Rekkverk bro

65 Avkappet trestamme

66 Karttavle Finnestadtoppen

67 Skogsvei

68 Veikryss

69 Veikryss

70 Bekk

71 Bålplass

72 Boplass

73 Veikryss

74 Veikryss

75 Vei

76 Veikryss

77 Karttavle Korperudmoen

78 Sti

79 Sti

80 Stein

81 Stikryss

82 Sti

83 Retningsskilt

84 Høydepunkt

85 Høydepunkt
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Navn:

Adresse:

Postnr.: Poststed:

Mobil: E-post:

Skjemaet må leveres innen 1. november 2022.  Kan leveres til Rakkestad Sogneselskap eller Gamle Dahl´s Håndverkstue.


