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Velkommen til Stolpejakten 2021
Som ordfører er det en glede igjen å ønske Stolpejakten 2021 velkommen. Ekstra gledelig i år er det flotte samarbeidet mellom Botne Skiklubb og Sande Sportsklubb, slik at
Stolpejakten nå er tilstede både i Holmestrand sentrum, Hof og Sande. Jeg håper dere
som innbyggere også deltar på Stolpejakten i alle tre deler av denne flotte kommunen.
Stolpejakten er et positivt tiltak i sommerkommunen nye Holmestrand. Dette er et
flott aktivitetstilbud til befolkningen, spesielt i disse tider. Stolpejakten er et tiltak som
er godt egnet til fysisk aktivitet, men jeg vil minne om viktigheten av at dere følger
smittevern-retningslinjene ved besøk på stolpene.
Jeg oppfordrer alle til å besøke flest mulig stolper. Det gir mange spennende turer, og
dere vil oppdage nye, spennende steder i kommunen vår.
Stolpejakten er mer enn å finne trepåler. Den gir deg mulighet til å bli bedre kjent i hele
kommunen vår. 15 stolper er også i år viet lokale kunstverk og kunstnere, samt at du
blir bedre kjent med historien vår. Ta deg tid til også lese stolpeinformasjonen ved registreringen. Og er du tilreisende, anbefaler vi et besøk på ett av våre flott biblioteker, en rusletur langs havnepromenaden eller kysstien vår.
God tur, hilsen Elin Gran Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune
Stolpejakten 2021
støttes av:

Ta hensyn til smittevernet!
Stolpejakten er klarert som et smittefritt aktivitetstilbud i denne vanskelige tider, dersom enkle regler følges. Stolpejakten gjennomføres i mindre grupper på inntil 5 personer, eller som familieaktiviteter. Hold de til enhver tid gjeldende avstandskrav. Stolpene skal ikke berøres, og hold avstand til andre grupper ved registrering på stolpene.

Besøk våre butikker ved
Nordre Jarlsberg Brygge, Sandsenteret, Hof sentrum og Kleivbrottet
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Våre viktigste støttespillere i 2021
NOAHs sponsormidler er delt ut til lag, stiftelser og foreninger som
bidrar til et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig nærmiljø.
Det er hyggelig å kunne dele ut midler i en tid når det meste er
snudd på hodet og mange i kultur og idrett sliter med økonomien,
sier samfunnskontakt i NOAH, Unni Claussen.
Vi gleder vi oss til å følge med disse organisasjonene frem-over,
og heier på alle sammen.
– Det er mye positivt som rører seg i Holmestrand og omegn. Vi
har vektlagt tilta et sunt og inkluderende opp-vekstmiljø, og en mer
bærekraftig ressursbruk.
Noah og Holmestrand Næringslivsforening har gitt oss betydelig
støtte til gjennomføringen av Stolpejakten 2021. Vi setter pris på denne støtten, som dermed også har
gjort dette mulig også i år.

#Plassenvår

Kunstverk og kunstnere i
Holmestrand!

Stolpejakten gjør det spennende å bli kjent med
alle spisestedene, varehandelsaktørene og mulighetene i vår nye, fine kommune. Det er over
ett år siden sammenslåingen, men det er sikkert
steder du ennå ikke har oppdaget!
Vi i Holmestrand næringsforening er stolte av
plassen vår og mulighetene medlemmene våre gir
deg som innbygger. Finner du alle stolpene merket
med «rød ring», kan du bli bedre kjent med ulike
møteplasser og aktører i kommunen vår
– og du kan vinne gavekort
på kr 1 000,Vi trekker 3 vinnere med registrert adresse i Holmestrand
kommune. Del gjerne bilder
med emneknaggen #plassenvår

Vi har vært så heldig at vi har fått bypatrioten
Vidar Wang Ullenrød til å lage en beskrivelse
av 15 kunstneriske verk og kunstnere tilknyttet
byen. Stolpelisten navngir disse kunstnerne. Ved
registrering på stolpen vil du få fram informasjon
om kunstneren og kunstverket.
Vi planlegger også en kåserirunde med han
«Fra Sandebukta til Morten Müllers furu». Her
følger vi «kunstnerstolpene»
med supplerende historier,
og mer attåt. Vi må imidlertid
komme tilbake til når dette
kan gjennomføres. Følg med
på FB og våre hjemmesider.
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Botne Skiklubb
Botne skiklubb har aktive grupper for alpint, friidrett, hopp, langrenn og orientering.
Vi er også en stor anleggseier, med spesielt Høgåsbakken for alpint og Breimyrbakkene for hopp, og skiløypene.
Fra vårt klubbhus Botnestua har vi også langrennstadion med tilgang på
skiløyper og lysløype, og det er god tilgjengelighet fra vår gratis parkering her.
Her ligger også det flotte skilekanlegget vårt med gapahuk og bålplass. Se vår
video på www.botneskiklubb.no/
Friidrett er allsidig og morsomt, og alle finner noe som passer dem, enten det er
lengde, høyde, kule, spyd, diskos, slegge, hekk, sprint eller lengre løp, barn eller
ungdom. Vi har både lek og trening, men alle får prøve seg i de ulike friidrettsøvelsene, og vi har mye moro på trening. Sommeren 2021 skal vi innvie vår
splitter nye friidrettsbane på Hvitstein stadion, noe vi gleder oss til!
Har du lyst til å prøve friidrett? Kontakt oss på friidrettbsk@gmail.com.
Langrenn – Vi har treninger og tilrettelagte aktiviteter på rulleski, barmark og
på ski for barn og ungdom gjennom klubbtreninger, skiskole og poenglangrenn. Vi samarbeider med naboklubber og kretslag for våre eldre løpere.
Følg oss @BotneSkiklubbLangrenn.
Alpin – Vi har grupper både for alpin og freeskiing, med nær
200 medlemmer. Vi har ukentlige treninger, og arrangerer skiskole gjennom vintersesongen, eldet av dyktige trenere.Vi ønsker
flere på treninger og flere voksne på dugnader i Høgåsbakken.
Hopp – «Lyst til føle at du flyr, prøv skihopping»
Breimyrbakken åpen om vinter når vi har snø. Ellers hopper vi om
sommeren på plast på forskjellige steder.
Kontakt leder Hoppgruppa : Bjørnar, mob 97610582

Botne Skiklubb orienteringsgruppa
Orienteringsgruppa har gode tradisjoner helt tilbake til 1960-årene.
Våre treninger for våren 2021 er i hovedsak tilpasset barn- og unge, men vi har
også tilbud for foreldre og mer erfarne løpere. Vi må til enhver tid forholde oss til
smittesituasjonen, men med berøringsfrie poster og god plass i naturen er det likevel
muligheter. VI har alt nødvendig utstyr, og det koster ingenting å prøve. Alle treningene foregår på torsdager.
Turorienteringen (Botnetrimmen) starter også 24. april, med 60 turorienteringsposter fordelt på kartområdene Botnestua, Bergskogen, Rundtjern og Saueråsen.
Konvolutter med turorienteringspostene er i salg hos Intersport Holmestrand og
Joker Hof for kr 250,Følg også med oss og vår aktivitet og om høsten program på vår hjemmeside
botne-sk-orientering.idrettenonline.no/ og www.facebook.com/BotneOrientiering/

Våre treninger våren 2021:
Dato		
22. april kl.18.00
29. april kl.18.00
06. mai kl.18.00
13. mai kl.9.00
20. mai kl.18.00
27. mai kl.18.00

Oppmøte
Botnestua. Gapahuken
Kleiverud skole
Kleiverud skole
Brekke Sanitær
Botne kirke
Botne kirke

Dato		
03. juni kl.18.00
10. juni kl.18.00
17. juni kl.18.00
24. juni kl.18.00
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Oppmøte
Botne skole
Botne skole
Sande, Montebello arena
Klubbmesterskap
Hajern – sommeravslutning med 		
grilling og bading

#

Målestokk
1:6000
1 cm = 60 m

#

Støtt våre
stolpeannonsører.
De har støttet
oss.Les mer om
dem i stolpeinformasjonen
på stolpene.
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Vi skaper gode bomiljøer i
Holmestrand kommune
I 2020 klatret Trysilhus helt til topps i Prognosesenterets måling
av boligaktører med de mest fornøyde kundene. Førsteplassen
delte vi med JM og Backe Prosjekt.
Vi har flere boligprosjekter i Sande og Holmestrand

Sande:
•

Bergbakken

•

Hagebyen

•

Wingejordet

Holmestrand:

Les mer på trysilhus.no
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•

Ekeberg Hage og
Ekeberg Park

•

Solberg Panorama

•

Skogstjerna

#

#

Målestokk
1:5000
1 cm = 50 m
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Sande Sportsklubb
Sande Sportsklubb ble stiftet i 2008 etter at klubbene Idrettslaget Vinn og Selvik
Idrettsforening da vedtok å slå seg sammen til en ny felles klubb. Vi er Sandes største
idrettslag med 8 grupper og ca 1200 medlemmer.
Grupper: Allidrett, Fotball, Judo, Orientering, Ski, Sykkel, Team Sande og Tennis.
Vår virksomhet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på de grunnverdier som klubben baserer sin aktivitet på: Idrettsglede, fellesskap, respekt og ærlighet.
Selv om vi er en typisk breddeklubb der det er plass til alle uansett ferdigheter og
motivasjon, så er det også lov å bli god, og Sande Sportsklubb har fått fram flere
idrettsutøvere som hevder seg på nasjonalt nivå og også internasjonalt. Vårt motto
er: «Klart vi kan det!»
Sande Sportsklubb er en stor anleggseier og anleggsbygger. Våre hovedanlegg:
• Dyegata: klubbhus og fotballbaner
• Lersbrygga: klubbhus med treningslokaler, fotballbaner, pumptrack og løyper for terrengsykling, tennisbane
• Montebello arena Vestskogen: Klubbhytte, lysløype og tilgang til et stort løypenett i et av Østlandets mest snøsikre områder. Følg oss gjennom vinteren på skisporet.no
• Flere orienteringskart og et turkart over hele Vestskogen
• Lysløype i Skafjellåsen og ved Lersbrygga
Ønsker du å vite mer om klubben, så sjekk vår hjemmeside: sandesk.no, eller kontakt vår daglig leder på epost:
dagligleder@sandesk.no, eller søk oss opp på Facebook der vi har mange ulike sider.

Sande Sportsklubb orientering
Orienteringsgruppa er for tiden en liten gruppe. Hovedaktivitetene er nå Månedens post og Tur-orientering som
begge deler har hatt stor oppslutning i en årrekke.
I Månedens post henges det ut en post i en måned av gangen gjennom vår - sommer - høst, der man kan registrere sitt oppmøte. Her kommer man seg ut på tur og blir
kjent rundt omkring i bygda. Mellom 1000 og 1500 personer er årlig med på denne aktiviteten. Info i Sande Avis.
Så har vi vanlig Tur-orientering, 1. mai – 20. september, 40
poster på 3 forskjellige o-kart: Kalmo, Fjellskar, Brånaåsen
(Berger). Konvolutter med turorienterings-postene er i salg
hos Sport 1 for kr 250,-, og kan også kjøpes som nedlastning på turorientering.no.
Her kan man samle poeng til merker og plaketter.

Sandes 30 stolper
St.
Kode
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		

Stolpebeskrivelse
NOAH Sponsor
Sande Naprapatklinikk
Meny Sande
Trysilhus
#Plassenvår
BDO
Sande Trafikkskole
Sande Trafikkskole
Sande Trafikkskole
Meny Sande

St.
Kode
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		

Stolpebeskrivelse
Sande Naprapatklinikk
Meny Sande
Meny Sande
Sande Trafikkskole
Ernst&Young
Brødrene Dahl
Bergene-Holm
Kiwi Nordre Jarlsberg brygge
Sande Trafikkskole
Sande Naprapatklinikk
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St.
Kode
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		

Stolpebeskrivelse
Meny Sande
Sande Trafikkskole
Trysilhus
Tømmermester Skjørdal
Sande Naprapatklinikk
Kiwi Sande
#Plassenvår
Sande Trafikkskole
Gastromat

#

Vi gjør oppmerksom på at
ettersom NM i
sprintorientering i 2023 skal
foregå i Holmestrand sentrum,
er sentrumsområdet sperret for
de som er aktuelle ledere og
deltakere i dette
mesterskapet.

#

Målestokk
1:6000
1 cm = 60 m

Effektiv kvalitetsopplæring
gjennom 25 år
-alltid med eleven i sentrum

www.sandetrafikkskole.no
-Kvalitet vil alltid bli billigst10

#

Karttegnene
Dette betyr fargene
og karttegnene:
Svart er hardt

Brunt er
høydekurver
og asfalt/grus
Sandesenteret

Gult er kult
= åpne områder

Grønt er ikke
skjønt = tett skog

#

Blått er vått
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Stolpejakten - slik blir du med!
Registrer deg på www.stolpejakten.no - velg Holmestrand!

Svært lett/tilgjengelig fra motorisert rullestol		
Lett
Middels								Vanskelig

Alt i trelast og byggevarer
33776076 – post@teiensag.no
www.teiensag.no
Pakninger - tetninger – tetningslister - fenderlister tetningsløsninger - gummiplater
Vi spesialager lister og profiler etter ditt behov.
Vi har egen verktøymaker.

RYGG GUMMI AS

Bjørnstadveien 107, 3077 Sande i Holmestrand
Tlf 33785660 – post@gummi.no – www.gummi.no
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Foto: Jeanette Kjærstad

Det er i alt 105 stolper å lete etter i Holmestrand kommune. Hver stolpe
består av en meterhøy trestolpe med nummer og en bokstavkode, samt en
QR-kode for deg som vil bruke smarttelefon til å registrere stolpene. For
vanskelighetsgraden gjelder:

#

Kart på
nett og
mobil
Last ned Stolpejakt-appen gratis
fra AppStore eller
Google Play til din
smarttelefon, og ta
med deg mobilen og
eventuelt kartet ut
på tur. Kartene kan
også lastes ned som
pdf fra nettsiden.
Jarlsberg Brygge
Følg fv. 316
Ca 3,5 km

Registrer
stolpene
du finner
Skann QR-kodene
på stolpene du
finner med appen
på din mobil. Stolper registrert med
appen synkroniseres
med hjemmesiden
neste gang mobilen
er koblet til nett.
Du kan også
registrere koder
via www.stolpejakten.no når du
kommer hjem. Eller
du kan sende inn
kodene på papir
ved å bruke feltene
her i heftet. Informasjon om innlevering finner du på
siste side

Sande

Følg oss!

#

Følg også Stolpejakten i Holmestrand
på Facebook!
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Finn stolper - vinn premie
Alle med registrert adresse i Holmestrand kommune som finner
stolper i vår Stolpejakt, er med i en trekning av en premie fra
Hver stolpe du har funnet, gir ett lodd i trekningen.
Trekningen gjøres på vår sesongavslutning på Botnestua på Gullhaug 24. oktober kl. 1800.
Da feirer vi årets sesong både i orientering, Botnetrimmen (turorienteringen) og Stolpejakten. Det blir feiring
med pizza, brus og kaffe. Denne kvelden byr vi også på innendørsorientering.

Holmestrand
Eidsfoss
St.
Kode
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Stolpebeskrivelse
#Plassenvår
Tre ved vannet
#Plassenvår
Ved monter
Friareal
#Plassenvår

Sundbyfoss

Eidsfoss
Sundbyfoss
St.
Kode
101		
102		
103		
104		
105		
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Stolpebeskrivelse
#Plassenvår
Rabatt
#Plassenvår
Stolpe
Stolpe

#

Hof

St.
Kode
81		
82		
83		
84		
85		

Stolpebeskrivelse
KIWI Hof
#Plassenvår
Sande Trafikkskole
Holmestrand Utvikling
Ernst&Young

St.
Kode
86		
87		
88		
89		
90		

Stolpebeskrivelse
Sti
BDO
NOAH Sponsor
Brødrene Dahl
Bergene-Holm

#

Når du
skal bygge
med tre!
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St.
Kode
91		
92		
93		
94		

Stolpebeskrivelse
#Plassenvår
Sande Naprapatklinikk
Stolpe
Bergene-Holm

Holmestrands 51 stolper
St.
Kode
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		

Stolpebeskrivelse
Håvard Rem - kort dikt
Mot Sandebukta
Holmestrand Bad
#PLassenvår
Lilla Hellesen - Holmestrand Kirke
Nordahl Grieg på Societeten
Hotel Societeten - der kunstnerne bodde
JC Dahl - Seilskuter i måneskinn
Stjernen blant kunstnerne
Holmestrand Utvikling
Dorthe Herup – Drosjebua
Ernst&Young
Harriet Backer - Ved hengebjørken
Holmestrand Utvikling
Intersport
#Plassenvår
Brødrene Dahl
Ernst&Young
Holmestrand Utvikling
BDO
NOAH Sponsor
Bergene - Holm
Wergmann - Hagemann nord
Morten Müllers furu
Sande Trafikkskole
BDO

St.
Kode
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

Stolpebeskrivelse
KIWI
Calmeyer - Nedre Gausen fra Fløyveien
Sundance
Smith Stål
Smith Stål
Sande Trafikkskole
Brødrene Dahl
Brødrene Dahl
Morten Juvet – Savnet tre
KIWI Kleivbrottet
#Plassenvår
Fredrik Collet - Sommer i Holmestrand
Sverre Foss
Trysilhus
Trysilhus
Holmestrand Utvikling
Ernst&Young
NOAH Sponsor
Bergene - Holm
#Plassenvår
Bilbjørn
BDO
Port/BOM
Trysilhus
Trysilhus

Stolper med «Kunst og kunstnere i Holmestrand»
#Plassenvår stolpe med ekstra vinnersjanse
For registrering på papir er fristen for levering 20. oktober. Levér på Sande, Hof eller Holmestrand bibliotek.
Mitt navn, adresse, telefonnnummer og fødselsår:

Ved feil eller mangler ved stolpene meldes dette til kai.midtskogen@sf-nett.no

Din lokale trafikkskole i 25 år

www.sandetrafikkskole.no
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