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Hauern-sporet 
fra Haugstua - Holmenkollen 

 
 

Bakgrunn 

Hauern-sporet er et folkehelsetiltak som er 
opprettet i Skikongen Thorleif Haugs ånd. Ideen er å 
gjenskape den traseen som de gamle skihelter fra 
Årkvisla benyttet de gangene de gikk på ski fra 
hjemmet og inn til Holmenkollen for å konkurrere 
om heder og pokaler. Vi har av praktiske årsaker 
måttet lage en løype som avviker fra den originale 
traseen en del steder. Traseen gjenskaper likevel 
følelsen av gammel storhet og løypa passerer mange 
idrettshistoriske steder.  

Løypa er totalt ca 70 km lang og kan deles opp i 
forskjellige deler. Dette gjør den familievennlig og 
man kan gå utvalgte deler og kanskje i løpet av 
sommeren tilbakelegge hele distansen. Den valgte 
traseen er tilgjengelig både til fots og på sykkel på 
sommerstid. Traseen tilrettelegges ikke på vinterstid.  

Foreningen Skikongens Venner står bak initiativet og forvalter løypetraseen. 2021 er oppstartsåret og 
det er vår målsetting at vi gradvis og over tid bygger opp en kultursti der vi ved hjelp av fysiske 
markeringer og digitale verktøy dokumenterer den idrettshistoriske historien med vekt på 
skihistorien, mellom Årkvisla og Holmenkollen.  

Stolpejakten (www.stolpejakten.no) 

Vi vil bruke Stolpejakten for å merke traseen og markere steder av historisk 
interesse. Målsettingen er å sette ut opp til 70 stolper hver sommer. Disse vil tas 
inn hver høst og vil kunne utplasseres på litt forskjellige steder hvert år. Ved å 
bruke Stolpejakten, vil vi få tilgang til de ca 170 000 personer som er brukere av 
stolpejakten. Basert på erfaringer fra andre steder, håper vi i 2021 å få minst 
2 500 unike besøk pr stolpe. 

I 2021 tar vi sikte på å utplassere mellom 20 og 40 stolper fordelt på strekningen 
mellom Haugstua og Bærums verk. Stolpene vil være utplassert i tiden fra ca 1.6 
og til 31.10.  
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Støtte til Hauern-sporet 

Vi trenger litt økonomisk støtte for å kunne drifte og utvikle Hauern-sporet. Som sponsor vil du få 
følgende gjenytelser: 

 Firmanavn og logo, samt strekkode som leder til ditt nettsted, på en eller flere stolper 
 Logo-oppføring på www.skikongen.com/Hauernsporet 
 Mulighet for på en positiv måte utfordre egne ansatte til deltakelse i en lavterskel folkehelse-

aktivitet 
 Positiv profilering i et spennende konsept 

 

Ja, vi vil støtte Hauern-sporet 

Vi bekrefter med dette at vi vil støtte Hauern-sporet i 2021 på følgende måte: 

 1 stolpe for kr 5 000,- + kr 500 i produksjonskostnader 

 3 stolper for kr 10 000,- + kr 1 000 i produksjonskostnader 

 5 stolper for kr 15 000,- + kr 1 250 i produksjonskostnader 

 Vi bestiller også samme løsning til samme pris for 2022 

 

Firma: ________________________________________ 

Kontaktperson: _________________________________ 

Fakturainformasjon: _____________________________ 

Dato:  ____/_____-2021 

Signatur: ______________________________________ 

 

Firmalogo sendes til jamoandersen@gmail.com snarest mulig og senest innen 10.5.2021. 
 


