Gi jernet i innspurten av Stolpejakten!
Stolpejakten i Nes er inne i siste fase før stolpene tas inn før vinteren. Vi har i
den forbindelse lyst til å motivere til en siste innspurt og oppfordre til mer
stolpejakt nå på tampen. Høsten er en utmerket sesong til å være ute i naturen
og nyte den friske høstlufta og de flotte fargene! Ikke nok med det, du får god
trim og ett mål for turen.

Foto: kollasj over bilder tatt på stolpejakt i Nes, av Berna M. Sommerseth

Mange arrangører i Nes som består av frivillige lag og foreninger har gjort en suveren
innsats og lagt til rette for stolpejakt i følgende syv områder av Nes: Vormsund,
Opaker, Brårud, Auli, Hvam, Årnes og Dragsjøen.
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Så langt i årets stolpejakt er det 3253 registrerte stolpejegere i Nes, og hele 95 801
registrerte stolper i Nes! Til sammenligning var det etter stolpejakten i fjor totalt
84 381 registrerte stolpebesøk, og da var det også flere stolper satt ut i Nes (160 i
fjor, og 140 stolper i år). Vi satte oss et meget hårete mål på oppstarten av
stolpejakten i januar om at det skulle bli 100 000 registrerte stolper i år, og nå ser det
ut til at det er mulig å oppnå!
Stolpejakten engasjerer alle aldersgrupper, fra de aller yngste til de eldste.
Tyngdepunktet av deltakere er midt i livet, og mange barnefamilier er også på
stolpejakt. Det er spennende for barna å finne stolpene. Stolpejakten er lavterskel
aktivitet og gratis, og er et kjempebra folkehelsetiltak. Det er like viktig om du setter
deg som mål å registrere en eller to stolper, som hele kartet på turen. Derfor passer
det oss alle sammen.
Hvis du ikke har registrert en stolpe enda så gjør det. Ta deg en tur. De grønne
stolpene kan de aller fleste steder nåes fra rullestol. Blå, røde og sorte ligger litt
vanskeligere til utenfor asfalten eller inne i skogen. Ofte treffer man likesinnede
jegere og kan slå av en prat. Ikke minst får du en fin tur. Har du ikke gått ut til
kirkeruinene, Dragsjøen, Hvamshaugen, Tandbergfjellet, Oldtidsvegen og beskuet de
nye husene på Daskerudstranda, elvestien fra Årnes, kloppene på Brårud eller noen
av de andre sløyfene på stolpejaktkartene så vil vi anbefale det som høstturer. Vi vil
garantere deg en fin opplevelse, som gir deg glede både i kropp og sinn.
Brårud er førstemann ut til å ta inn stolpene. Det gjøres 4. oktober, så dersom du ikke
har vært på stolpejakt der enda, anbefales det å ta turen dit før 4. oktober. Det kan
være en flott måte å få inn aktivitet og frisk luft i høstferien. De andre områdene i Nes
har stolpene ute fram til 31. oktober, så da er det enda noen uker igjen med
anledning til å gå på stolpejakt. Det kan virkelig anbefales! Man oppdager så mange
fine perler av Nes på stolpejakt, og det er opplading for kropp og sjel.
Skribenter
Berna Marie Sommerseth
Folkehelsekoordinator Nes kommune

Gerd Husås
Leder av Nes Friluftsråd
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