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Foreningen Stolpejakten 
 
Siden den spede oppstarten i 2013 har stolpejakten bredt om seg som en aktivitet for 
store og små, spreke og litt mindre spreke i stadig flere områder og i større omfang. I 
2017 ga dette følgende resultater: 

 56 (19) arrangører i 14 (8) fylker tilbød stolpejakt i 134 (75) områder 
 48350 (30.553) antall deltakere totalt 
 2.185.175 (1.267.556) antall stolpebesøk 
 Ca. 1 300 000 km – over 3 x avstanden til månen, over 30 ganger rundt jorden 

ved ekvator og 380 ganger tur-retur Lindesnes – Nordkapp målt i luftlinje. 
 
Stolpejakten arrangeres av lokale idrettslag og andre frivillige organisasjoner koordinert 
gjennom Foreningen Stolpejakten. Foreningen er en allmennyttig forening med mål om å 
bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.  

Stolpejakten går ut på at du skal finne frem til og registrere stolper sentralt plassert i din 
egen og eventuelt andre kommuner. Stolpene er utstyrt med en farget tupp øverst 
(vanskelighetsgrad), et nummer, en unik bokstavkode og en unik QR-kode. Stolpene 
registreres analogt eller via stolpejakten.no ved hjelp av bokstavkodene på stolpene, eller 
ved å scanne QR-kodene i appen.  

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, 
skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere. Stolpejakten er et gratis tilbud 
for alle brukere/deltakere. 

I 2016 var også Foreningen Stolpejakten en av tre kandidater til Friluftslivets ildsjelpris.  

I tillegg skal næringslivet ha takk for å ha støttet stolpejakten både lokalt og nasjonalt. 
Denne støtten har utvilsomt bidratt til suksessen.  
 
For 2018 har Foreningen Stolpejakten 
følgende målsetting: 

 Stolpejakt i 19 fylker 

 65 lokale arrangører 

 80.000 deltakere 

 2,8 millioner stolpebesøk 
 
Ønsker du å vite mer om stolpejakten 
nasjonalt eller lokalt, kontakt: 

 Styreleder Bernt Bjørnsgaard, 
452 01513, bernt@turkartene.no 

 Prosjektleder Arnfinn Pedersen, 971 28628, arnfinn@stolpejakten.no 
 (Evt. lokal arrangør/kontaktperson med mobilnummer og mailadresse) 
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