2021

26. mars – 14. november

Bli med
på Stolpejakt
og vær med i
trekningen
av premier!
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Velkommen til
Stolpejakten 2021
Tertnes Idrettslag Allianse ønsker deg velkommen til en ny
Stolpejakt-sesong. 2021 blir det femte året vi arrangerer
Stolpejakten. Vi starter sesongen fredag 26. mars, og den
avsluttes 14. november.
Stolpejakten er et lavterskeltilbud til alle, og du kan jakte
på stolper som er utplassert i mange av Åsanes populære
turområder, samt i Byfjellene rundt Bergen. I år har vi også
utvidet med noen stolper i Arna-området.
Stolpene har ulik vanskelighetsgrad. Du kan gå, sykle eller
løpe for å finne stolpene, og mange av stolpene er også
tilgjengelige for rullestolbrukere og med barnevogn.
Stolpejakten foregår både i nærområder med boligbebyggelse og i etablerte turområder.

Vis hensyn:

• Ikke gå over beite eller dyrket mark.
• Ikke parker på privat parkering, eller på steder der du er til
hinder for trafikk eller til ulempe for beboere i området.
• Ta med søppel og hundepose hjem, eller bruk offentlige
søppeldunker der dette finnes.

Vil du støtte arbeidet vårt
Stolpejakten er gratis for alle deltakerne, men ikke gratis å
arrangere. Har du lyst til å støtte arbeidet vårt, takker vi for
alle bidrag.
Også bedrifter kan støtte arbeidet vårt, gjennom å sponse
enkelt-stolper. Pris pr stolpe er kr. 1000,- og bedriften vil da
få sin logo på stolpen, i appen og på vår hjemmeside.
Ta kontakt med oss på stolpejakten@tertnes.no dersom din
bedrift vil støtte arbeidet vårt.
Besøk oss gjerne på www.tertnes.no
Facebook: Stolpejakten Tertnes IL/Bergen
Generell informasjon om Stolpejakten finnes på www.stolpejakten.no.
Tertnes Idrettslag Allianse ønsker alle en god
stolpejaktsesong med mange fine turer i
Åsane, Arna og Bergen!
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Stolpejakten - slik fungerer det!
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.
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Finn stolper
Det første du trenger for å være med på stolpejakten er kartet hvor
stolpeplasseringene er markert. Kartet eksisterer i to versjoner:
Kartbrosjyren eller kart elektronisk i app. Kartbrosjyren leveres i
postkassene til 10 000 husstander i Åsane, 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. Med
appen oppdatert til startdato er det bare å komme seg ut for å finne
stolper, som er fordelt på fire ulike vanskelighetsgrader:
Veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol
Enkel
Medium
Vanskelig (enten pga. lengde og/eller fremkommelighet)
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Registrer
Du velger selv hvor mange stolper du ønsker å besøke.
Uansett, det er gøy å ha oversikt over hvordan man ligger an!
Du kan registrere stolpene på to måter.
Manuelt: På hver stolpe finnes det et nummer og en bokstavkode.
Disse noterer du ned, og legger inn i stolpelisten (se bak i brosjyren).
Når du er ferdig sender du listen til oss, og du er med i trekningen.
Elektronisk: For elektronisk registrering trenger du konto i appen. På
hver stolpe finnes det en QR-kode. Denne scannes ved besøket, og besøket blir registrert. Du kan
også legge inn bokstavkoden direkte i appen eller på din konto på www.stolpejakten.no. Elektronisk
registrering krever innlogging.
Skulle stolpen være borte, eller QR-koden skadet, kan du klikke deg inn på stolpestedet på kartet.
Velg blå sirkel med “i”-tegn, og deretter “Registrer besøk på stolpe” og “Ta bilde og registrer besøk”.
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Vinn premier
Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av premier. 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 inn til angitt adresse.
Samle poeng
Stolpejakten har også et eget poengsystem. Poeng tildeles både ved første gangs besøk på en stolpe, og etterfølgende besøk forutsatt at du har besøkt minst 10 andre stolper siden sist. Du får også
poeng for å besøke mange stolper av samme kategori, eller når du “fyller” et kart. Mer informasjon
om poengsystemet finner du på www.stolpejakten.no.

Er det noe du ellers lurer på, kan du finne mange svar på hjelpsiden på www.stolpejakten.no.
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113 stolper
De 113 stolpene er plassert spredt rundt omkring på
Tertnes, Åsane og byfjellene i
Bergen, fra Nordgardsfjellet i
nord til Ulriken i sør, i tillegg til
stolpene lenger vest (blant annet Løvstakken og Lyderhorn).
I år har vi, etter utallige oppfordringer, også utvidet med stolper
i Arna/Gullfjellet området.
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Stolpene er avmerket med ringer
på de digitale kartene og hver
stolpe består av 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.
Oversiktskartene viser hvor stolpene er plassert. Kartet, samt mer
detaljerte kart, kan lastes ned fra
www.tertnes.no.

Fjernet stolpe
Skulle stolpen være borte,
eller QR-koden skadet, kan du
klikke deg inn på stolpestedet
på kartet.
Velg blå sirkel med “i”-tegn,
og deretter “Registrer besøk
på stolpe” og “Ta bilde og
registrer besøk”.
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Smittevern

Trenger du flere brosjyrer?

Informasjon om tiltak for å
hindre smittespredning av
covid-19
• Hold god avstand hvis du
ikke går sammen med personer fra egen kohort
• Registrering ved stolpen må
skje uten berøring
• Vask hendene før og etter
turen
• Gå til høyre på stien
• Følg lokale smittevernregler
til enhver tid

Brosjyren kan lastes ned fra vår hjemmeside. Her finner du
også kartene i PDF.
Brosjyren er også tilgjengelig på flere butikker i Åsane - blant
annet KIWI Tertnes og YX Tertnes. For oversikt over hvor du
kan hente brosjyre, se vår hjemmeside www.tertnes.no/Hjem/
Toppmeny/Stolpejakten.html
Se også vår hjemmeside for flere tips om rundturer. Her kan du
også sende inn tips til hvor vi kan plassere stolper til neste år,
eller generelt gi oss tilbakemeldinger, ris, ros, melding om feil
osv.
Følg oss også på Facebook - dette er vår viktigste informasjonskanal ut til brukerne!
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Takk til våre
støttespillere

Tertnes Kvinneog Familielag
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Tertnes IL/Bergens stolper (1-85)
Svært lett

Lett

Middels
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Vanskelig

St.

Kode

Stolpebeskrivelse

1
2

Tursti bak Tertnes IL klubbhus
Vågslien - sti mellom øverste høyblokk
og Sjøveien
3
Tertnestjørna - ved benkene
4
Grønskjeret - på sti mot Tertnesflaten
5
Åstveitvannet - veikryss rett nord for
gravplassen i skogen
6
Åstveitvannet - skogen nedenfor Åstveit
Skole
7
Griggastemma - tursti nord
8
Griggastemma - tursti sør
9
Bryggjedalen - utsiktspunkt over
		renseanlegg
10
Kvernevik renseanlegg - ved sti
11
Kvernevika - ved tursti fra Tertnesveien
12
Kvernevikstemma - ved andebroen
13
Sti mellom Morvikbotn og Skinstø Kyrkjestien 1
14
Sti mellom Morvikbotn og Skinstø Kyrkjestien 2
15
Stein på sti over Morvikbotn
16
Morvikbotn mot Geitanuken toppen av
bratt stigning
17
Skinstø - enden av bomvei mot
Geitanuken
18
Geitanuken
19
Ulsetvarden
20
Olderhaug
21
Toppenipa
22
Toppefjellet
23
Høgstefjellet - tur fra Håkonsplass (ved
varderekken)
24
Høgstefjellet - toppen
25
Nordgardsfjellet - toppen
26
Nordgardsfjellet - nede ved Lille
Jørgensstemma
27
Salhusdalen - Milastemma
28
Tellevikafjellet - toppen
29
Nonsteinen - kryss mot Høgstefjellet
30
Sætregården - kryss fra Postveien
31
Veten - nedenfor varden
32
Hetlebakksåta - Litlestemma
		(nord/livbøyen)
33
Hetlebakksåta mellom Litlevannet og
toppen ved tvillingvardene
34
Hetlebakksåta - ved postkasse
35
Varde videre fra Hetlebakksåta
36
Erviknipa (videre fra Heltebakksåta)
37
Liafjellet (videre fra Hetlebakksåta)
38
Liavannet 1 - nordsiden
39
Liavannet 2 - sørsiden
40
Telemast på Flaktveitfjellet
41
Nonhøyen på Flaktveit

42
43
44
45

Haug bak Breimyra ungdomsskole
Kråvannet
Setervannet
Hjortland - ved enden av grusvei (mot
Øvste Årreina)
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Hjortland - Nedste Årreina ved lysning/
rasteplass
Norhytten
Vikinghytten
Sti på toppen av stigning på vei fra
Hjortland mot Vikinghytten
Rollandsfjellet - ved varde
Rollandsfjellet - skolevarden
Rollandsfjellet - mot Storsåta
Storsåta
Vindalsskaret/Stångelifjellet - kryss mot
Rolland/Hjortland/Vindal
Ulskebjørnen
Stallane
Rolland - andedammen
Langevannet - ved sti mot Øyjorden
Hellemyrstien ved grindahus
Eidsvågfjellet - kanonstilling ved
tankanlegg
Lite tjern på sti - retning syd fra
tankanlegg (Ørneberget)
Topp mellom Garpetjern og Ørneberget
Garpetjern
Gunnhildsbrekka - tursti mellom Sølvberget Borettslag og Munkebotn
Munkebotn - kryss/vei mot Sandviken
Sykehus
Permisjonsstien - toppen
Sandviksfløyen - demning i Munkebotsdalen
Storevatnet - nordenden ved bekken
(langs hovedstien)
Stoltzekleiven - platting på toppen
Orretua - ved turbok
Ravneberghytten
Sandvikshytten
Dræggehytten
Kvitebjørnen
Kåken
Ankerhytten
Tranehytten
Fløyfjellet - ved Trollskogen
Hestekum på Fløyen
Brushytten
Aasebu
Skomakerdiket
Fjellhytten
Blåmanen
Rundemanen

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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Notér stolpenes koder i disse rutene

Tertnes IL/Bergens stolper (86-113)
Svært lett
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Lett

Middels

Jordalsskaret - toppen av skaret
Grønatua (tur mellom Langelifjellet og
Vikinghytten)
Sti mellom Borgaskaret og Jordalskaret
ved Langelifjellet
Borgaskaret
Menneskerettighetsvarden
Turnerhytten
Ulriken
Grindahus mellom Montana og
Oppstemten
Stikryss nord for Langatjørna (Løvstakken)
Stein over Melkeplassen på sti mot
Løvstakken (Klauvsteinen)
Løvstakken
Løvstien 1 Ved benk / lyktestolpe
Løvstien 2 Ved det orange lekestativet /
bålplassen

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Vanskelig
Grindahus i Langeskogen
Damsgårdsfjellet
Olsokfjellet
Gravdalsfjellet
Moseplassen - på vei mellom Gravdalsfjellet og Tennebekktjønn
Lyderhorn
Redningshytten
Vei mot Gullfjellet / Redningshytten Svartavannet
Skåldalsnipa
Tur fra Skåldalsnipa mot Stemmebrunane
Grusvei ved Raudtjørn (Moldalia)
Grusveien fra Tuft til Falkanger, kryss nr 1
Grusveien fra Tuft til Falkanger, kryss nr 2
Grusveien fra Tuft til Falkanger, kryss nr 3
Grusveien fra Tuft til Falkanger, kryss nr 4

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 innen 1. desember 2021. Vi vil da registrere besøkene for deg og sørge for at du er med i trekningen av sesongens premier.
For deg som registrerer i appen eller på stolpejakten.no:
Dine besøk er automatisk med i trekningen, og du trenger ikke foreta deg noe.
Barn i Stolpejakten
Barn under 10 år som deltar i Stolpejakten og registrerer besøk på minimum 30 stolper, vil motta en liten premie
ved endt sesong. Premiering betinger følgende: Stolpelisteskjemaet i brosjyren må fylles ut manuelt med barnets navn, foresattes telefonnummer og e-post-adresse. Skjemaet sendes til Tertnes Idrettslag, og dere vil motta
melding om hvor og når premien kan hentes.
Mitt navn, e-post og telefonnnummer:

Finn stolper – vinn spreke premier
For hver av stolpene du finner og registrerer, samler du vinnersjanser.
En stolpe = ett lodd, dvs. 113 stolper = 113 lodd.
Premiene trekkes etter endt sesong med Stolpejakten.
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