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24. mai – 1. nov.
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Velkommen til
Stolpejakten i Åsane/Bergen 2019
Tertnes Idrettslag Allianse ønsker deg velkommen til en ny
Stolpejakt-sesong. Dette er et lavterskeltilbud til alle, og
du kan jakte på stolper i nærmiljøet på Tertnes, i mange
av Åsanes populære turområder, samt i Byfjellene rundt
Bergen.
Stolpejakten foregår både i nærområder med boligbebyggelse og i etablerte turområder, og vi ber om at alle deltakerne viser hensyn på vei til stolpene og ved parkering i
stolpeområdene. Benytt avfallsdunker der dette er tilgjengelig, hvis ikke, ta med søppel hjem.
Du kan gå, sykle eller løpe for å finne stolpene, og mange
av stolpene er også tilgjengelige for rullestolbrukere og
med barnevogn. Stolpejakten er et konsept som har spredt
seg til store deler av landet og du kan lese mer om det på
www.stolpejakten.no eller på appen til Stolpejakten. I tillegg kan du følge oss på facebook (Stolpejakten i Åsane).
2019 blir det tredje året Tertnes arrangerer Stolpejakten.
I 2017 hadde vi 50 stolper, i 2018 hadde vi 70 stolper og i
2019 øker vi til 90 stolper. I fjor lanserte vi 7-fjellsstolpene, i
år er det Ministolpejakten som er en ny integrert del av opplegget. Dette er rundturer tilpasset de yngste barna, med
detaljert beskrivelse av hver rundtur. Les mer om Ministolpejakten på side 7.
Start på stolpejakt-sesongen til Tertnes IL er fredag 24. mai,
og den avsluttes 1. november. Hver registrerte stolpe gir
deg ett lodd i trekningen av flotte premier ved sesongslutt.
Jo flere stolper, jo flere vinnersjanser!
Brosjyren er tilgjengelig for nedlasting (og evt. utskrift) på
www.tertnes.no. Her finnes også liste over hvilke steder
brosjyren kan hentes (gratis).
Besøk oss gjerne på
www.tertnes.no
Facebook: Stolpejakten Åsane
Instagram: @stolpejaktenasane
Tagg bildene dine med #stolpejaktenasane
Generell informasjon om Stolpejakten finnes på www.stolpejakten.no.
Tertnes Idrettslag Allianse ønsker alle
en fin sommer med flotte turer på
stolpejakt i Åsane/Bergen!
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Stolpejakten - slik fungerer det!
De 90 stolpene er plassert spredt rundt i Åsane og på Byfjellene. Stolpene
er avmerket med ringer på de digitale kartene og hver stolpe består av en
ca. 1,25 m høy trestolpe merket med nummer og bokstavkode. Stolpene
har også en QR-kode og disse scannes og registreres ved bruk av Stolpejaktens app på smarttelefon.
Svært lett
Lett
Middels
Vanskelig

Finn stolper
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Det første du trenger for å være med på stolpejakten er kartet
hvor stolpeplasseringene er markert. Kartet eksisterer i to versjoner: fysisk kart eller elektronisk i app. Kartbrosjyren er å finne
gratis hos diverse utsalgssteder, i tillegg deler vi ut på en del
skoler. Men vær oppmerksom på at kartet i brosjyren ikke er like
detaljert som i appen. 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, finner du alle?
Registrer
Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er
artig å ha oversikten over hvordan man ligger an! Dette gjøres
ved å registrere stolpene, enten elektronisk med app eller via vår
nettportal www.stolpejakten.no, eller manuelt ved å fylle inn
direkte på kartet. For å registre elektronisk kreves en konto. Hver
stolpe er påtrykt en bokstavkode og en QR-kode. For manuell
registrering noteres koden rett på kartet, 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 ww.stolpejakten.no (du må logge inn for å kunne
gjøre dette).
Vinn premier
Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av premier fra våre samarbeidspartnere.
Dine vinnersjanser øker altså med antallet registrerte stolper. Ved å registrere stolpene elektronisk er du automatisk med i trekningen. Ved manuell registrering må kartet sendes til
Tertnes Idrettslag.
Lurer du på noe?
Alt av innhold og funksjonalitet er tilgjengelig etter du har registrert deg. For å laste ned kart
og registrere stolper må du være innlogget.
Er det noe du ellers lurer på,
kan du finne mange svar på
hjelpsiden på
www.stolpejakten.no.
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90 stolper
De 90 stolpene er plassert spredt
rundt i Åsane og på Byfjellene, fra
Nordgardsfjellet i nord til Ulriken
i sør. Stolpene er avmerket med
ringer på de digitale kartene og
hver stolpe består av en 1,25 m
høy stolpe av gran, merket med
nummer og bokstavkode. Stolpene
har også en QR-kode og disse
scannes og registreres ved bruk av
Stolpejaktens app på smarttelefon.
Vedlagte oversiktskart viser hvor
stolpene er plassert (med unntak
av de tre stolpene i vest, dvs.
Løvstakken, Damsgårdsfjellet og
Lyderhorn).
Kartet, samt mer detaljerte kart,
kan lastes ned fra www.tertnes.no.
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Ministolpejakten
Årets nyhet er Ministolpejakten, en
stolpejakt beregnet for de yngste.
90 stolper kan bli i meste laget
for endel barn, derfor har vi laget
et eget “stolpeopplegg” med 30
stolper fordelt på ulike rundturer.
Dermed har en mulighet til å oppnå
full pott ved å fullføre alle rundturene og besøke alle de 30 ministolpene. Stolpene i Ministolpejakten
er for øvrig integrert i den ordinære
Stolpejakten, og har således samme
nummerering.
Bli med og finn stolpene og vinn
premier for deltakelse i Ministolpejakten. Fyll ut skjemaet og send inn når
du har besøkt alle stolpene. Alle barn
til og med 7 år som sender inn ferdig
utfylt skjema, får premie. I tillegg er
en med i trekningen av de ordinære
premiene på lik linje med de andre
deltakerne.
Beskrivelse av hver enkelt tur finner
man i appen, og på vår hjemmeside
www.tertnes.no/alliansen/stolpejakten. Skjema for Ministolpejakten
finnes kun i brosjyren (ikke i app eller
webside).

St.
1
3
4
5
6

Kode

Stolpebeskrivelse
Tursti bak Tertnes IL klubbhus
Vågslien - sti øverste høyblokk og Sjøveien
Tertnestjørna - ved benkene
Grønskjeret - på sti mot Tertnesflaten
Skogen mellom Vågslien og Åstveit golfbane (nær
livbøyen og det gamle pumpehuset).
Åstveitvannet - nord for gravplassen i skogen
Griggastemma - tursti nord
Griggastemma - tursti nær slengtauene
Bryggjedalen - utsiktspunkt over renseanlegg
Kvernevik renseanlegg - ved sti
Kvernevika - ved tursti fra Tertnesveien
Kvernevikstemma - ved andebroen
Skinstø - enden av bomvei mot Geitanuken
Slengdisse på høyde fra Skinstø mot Geitanuken
Mellingen - ved parkeringsplassen
Rimmaskaret - ved steinhus
Sætregården - svingen under stallen
Stikryss Rimmaskaret - Håkeberget - Sæterstøl
Sæterstøl - sti mot Veten
Heiane - tursti bak Ikea ved bro
Liavannet 1 - nordsiden
Liavannet 2 - sørsiden
Eidsvåg Auto - tursti på baksiden
Fra Eidsvåg Auto til Langevannet/garasjeanlegg
mot Eidsvåg
Tursti fra garasjeanlegg mot Hellemyrstien (fra
Eidsvåg Auto mot Eidsvåg)
Eidsvågfjellet - kanonstilling ved tankanlegg Øyjorden
Hellemyrstien ved grindahus
Langevannet - ved sti mot Øyjorden
Brushytten
Fløyfjellet - ved Trollskogen

7
8
9
10
11
12
13
15
16
28
29
30
31
34
40
41
42
58
59
60
61
62
63
80
83

Fyll ut skjema og send inn
Når alle stolpene er besøkt/registrert, sendes ferdig utfylt skjema til Stolpejakten/Tertnes IL, Tertnesveien 24, 5113 Tertnes. Deltaker vil få premie for fullført Ministolpejakten. Er det flere barn i husstanden som har gjennomført Ministolpejakten, skrives navn og alder på alle i kontaktboksen under.
Frist for innsending er 5. november 2019.
Mitt navn, e-post og telefonnnummer:

7

Stolpesponsor
Det er fortsatt mulig å bli stolpesponsor. Å være stolpesponsor innebærer at bedrifter får logo/navn på utvalgte
stolper. Pris pr. stolpe er kr 1 000 for hele sesongen. Er
din bedrift interessert, send en mail til kontor@tertnes.no

Støtte til Stolpejakten
Stolpejakten er gratis for alle deltakerne, men ikke gratis å arrangere.
Vi vil derfor takke alle bidragsytere som gjør det mulig for Tertnes Idrettslag
Allianse å gjennomføre tiltaket.
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Tertnes Kvinneog Familielag
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Åsane/Bergens stolper (1-60)
Svært lett
St.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kode

Lett

Middels

Stolpebeskrivelse
Tursti bak Tertnes IL klubbhus
Åstveitvågen Båtlag
Vågslien - sti øverste høyblokk og
Sjøveien
Tertnestjørna - ved benkene
Grønskjeret - på sti mot Tertnesflaten
Skogen mellom Vågslien og Åstveit
golfbane (nær livbøyen og det gamle
pumpehuset).
Åstveitvannet - nord for gravplassen i
skogen
Griggastemma - tursti nord
Griggastemma - tursti nær slengtauene
Bryggjedalen - utsiktspunkt over renseanlegg
Kvernevik renseanlegg - ved sti
Kvernevika - ved tursti fra Tertnesveien
Kvernevikstemma - ved andebroen
Viddalen - ved parkeringsplass
Skinstø - enden av bomvei mot Geitanuken
Slengdisse på høyde fra Skinstø mot
Geitanuken
Geitanuken
Ulsetvarden
Olderhaug
Toppenipa
Høgstefjellet - tur fra Håkonsplass
(ved varderekken)
Høgstefjellet - toppen
Nordgardsfjellet - toppen
Nordgardsfjellet - nede ved Lille Jørgensstemma
Salhusdalen - Milastemma
Tellevikafjellet - toppen
Nonsteinen - kryss mot Høgstefjellet
Mellingen - ved parkeringsplassen
Rimmaskaret - ved steinhus
Sætregården - svingen under stallen

St.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Notér stolpenes koder i disse rutene
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Kode

Vanskelig
Stolpebeskrivelse
Stikryss Rimmaskaret - Håkeberget Sæterstøl
Sti mellom Håkeberget og Veten
Veten - nedenfor varden
Sæterstøl - sti mot Veten
Haukåsvannet - nordsiden av vannet
Almåsgårdene
Hetlebakksåta - Litlestemma (nord/
livbøyen)
Hetlebakksåta - Litlestemma (øst/rasteplass)
Hetlebakksåta - ved postkasse
Heiane - tursti bak Ikea ved bro
Liavannet 1 - nordsiden
Liavannet 2 - sørsiden
Hjortland - ved enden av grusvei (mot
Øvste Årreina)
Hjortland - Nedste Årreina ved lysning/rasteplass
Hjortland - Svelihovden
Hjortland - Botn, kryss mot Haugland
Hjortland - Storhovden
Norhytten
Vikinghytten
Rollandsfjellet - ved varde
Rollandsfjellet - mot Storsåta
Storsåta
Rolland - andedam - ved bekken
Stallane - ved bålplassen
Ulskebjørnen (se beskrivelse fra Stallane)
Sti mellom Ulskebjørnen og Vikinghytten
Jordalsskaret - på toppen av skaret
Eidsvåg Auto - tursti på baksiden
Fra Eidsvåg Auto til Langevannet/garasjeanlegg mot Eidsvåg
Tursti fra garasjeanlegg mot Hellemyrstien (fra Eidsvåg Auto mot
Eidsvåg)
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Åsane/Bergens stolper (61-90)
Svært lett
St.
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73

Kode

Lett

Middels

Stolpebeskrivelse
Eidsvågfjellet - kanonstilling ved
tankanlegg Øyjorden
Hellemyrstien ved grindahus
Langevannet - ved sti mot Øyjorden
Hellen fort (plenen)
Sandviksbatteriet
Kryss mot Sandviksbatteriet på vei
mellom Munkebotn og Sandviken
Sykehus
Munkebotn - kryss/vei mot Sandviken Sykehus
Sandviksfløyen - demning i Munkebotsdalen
Storevatnet - nordenden ved bekken
(langs hovedstien)
Stoltzekleiven - platting på toppen
Ankerhytten
Sandvikshytten
Ravneberghytten

St.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Kode

Vanskelig
Stolpebeskrivelse
Orretua - ved turbok
Dræggehytten
Kvitebjørnen
Aasebu
Skomakerdiket
Fjellhytten
Brushytten
Kåken
Rundemanen - huset ved Middagshaugen
Fløyfjellet - ved Trollskogen
Tarlebøvannet - ved demningen
Tarlebøveien ved kryss
Grindahus mellom Montana og
Oppstemten
Ulriken
Løvstakken
Damsgårdsfjellet
Lyderhorn

Notér stolpenes koder i disse rutene
For deg som registrerer stolpebesøkene her på skjemaet:
Send inn sidene til Stolpejakten/Tertnes IL, Tertnesveien 24, 5113 Tertnes. Vi vil da registrere besøkene for deg og
sørge for at du er med i trekningen av sesongens premier. Frist for innsending er 5. november 2019.
Mitt navn, e-post og telefonnnummer:

Finn stolper – vinn spreke premier
For hver av stolpene du finner og registrerer samler du vinnersjanser til flotte
uttrekkspremier. En stolpe = ett lodd, 90 stolper = 90 lodd.
Premiene trekkes etter endt sesong med Stolpejakten.

2019
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