
PRØVEPOSTER 28. mars - 20. juni
De 8 prøvepostene i denne brosjyren gir 1 poeng pr. post. 
Klipp i de gule feltene, fyll ut navnefeltet, klipp ut og send 
dette, eventuelt sammen med OLA DILT-deltakerheftet 
innen 14. oktober til:OLA DILT, Folkvangvn. 54, 1086 Oslo
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Turorientering 2021 
i Østmarka - for hele familien
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Utsnitt  fra Oppsals o-kart Ulsrudvann. 1 cm på kartet = 100 m i terrenget 
(1:10 000). Avstand mellom høydekurver = 5m (ekvidistanse).
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Bli venn med skogen



Informasjon om 
Ola-Dilt opplegget
Kjøper du en DELTAKERPOSE kan du ta hele 85 poster i løpet av våren, som-
meren og høsten. Postene står ute i 3 perioder fra mars til oktober og er plassert 
slik at de kan gi mange fine rundturer. Du kan nå postene fra parkeringsplass, 
T-bane, buss eller med sykkel. Det er også 5 fjernposter som kan bli en lang 
dagstur eller kanskje en fin overnattingstur i fjerne deler av Østmarka. Postene 
er påtrykket Oppsals orienteringskart i Østmarka. For å finne fjernpostene må du 
bruke Oppsals "Turkart over Østmarka" i målestokk 1:25 000. Dette turkartet fåes 
kjøpt i Ulsrudveien 25, på Rustadsaga kafé eller via www.oladilt.no.

Informasjon 
om 2021
Velkommen til ny sesong: Ola Dilt 
for 55.gang!

Også i år må vi ta hensyn til korona-
situasjonen vi nå er inne i. Åpningsda-
gen er derfor avlyst. 1. periode starter 
28.mars (Palmesøndag).

Heller ikke de fleste Utsalgsstedene 
vil få materiell som tidligere, men vi 
diskuterer alternative metoder for å få 
ut materiell, i tillegg til ordinær post, 
bl.a. vil link til digital utgave av Minidilt-
kartet og brosjyren  bli lagt ut. Nærmer 
informasjon vil foreligge ca. 15.mars.

Følg med på turorientering.no/oppsal 
og Ola Dilt sin Facebook-side.

Det er viktig å overholde myndighe-
tenes pålegg om smittevern og den 
enkeltes plikt til å unngå smittespred-
ning. Stfteklemmer vil derfor ikke bli 
benyttet i år, noter kun kode.

«Periodens post» med gjestebok 
vil også utgå.

Folkehelseinstituttet sier samtidig 
at fysisk aktivitet er bra for helsa 
og anbefaler alle å være i aktivitet 
innenfor de rammer som er satt av 
smittevernhensyn.

Som vanlig dekker postene våre hele 
området fra Ellingsrud i nord til Sand-
bakken i sør på vestre side av Elvåga, 
hele 85 poster er fordelt på 6 kart.

I år har vi i tillegg 5 stk. historiske 
poster, som alle er nedlagte plasser 
i Østmarka.

Også i år har vi gjestekart i traktene i 
Lillomarka og du får dermed 20 ekstra 
poster i et flott terreng. 

Vi forsetter med suksessen "Tur-o på 
nett", som er et internettbasert system, 
der du kan "klippe" postene, komme 
med innlegg og bilder i egen blogg, 
samt holde oversikt over poengene du 
har samlet etc. Dette er et supplement 
til stemplingsboka. Tidligere brukere 
logger på med samme brukernavn og 
passord som tidligere.

Også i år kan antall poeng sammen 
med navn, adresse, telefon, fødselsår, 
deltatt tidligere og om du ønsker diplom 
sendes inn via e-post: post@oladilt.no

Vi fortsetter også med Minidilten for 
den yngre garde: Eget kart (“Ulsrud-
vann”) med egne poster og eget merke. 
Og dette opplegget er gratis! Også i år 
kan Minidilt og prøvepostene klippes på 
nettet! Merk at Minidilt-poster gir kun 
poeng for de som er 15 år eller yngre.

Og vil du besøke de øde stedene i 
Østmarka, står de 5 fjernpostene og 
venter på deg. 

Til disse fjernpostene trenger du 
”Turkart over Østmarka”; kartet kom i 
ny utgave i 2018 og kan kjøpes, bl.a.på 
Rustadsaga, av Oppsal Orientering 
eller hos utgiveren Tor Valstad i Uls-
rudveien 25.

Besøk oss også på Internett: www.oppsal.com

85 Ola-Dilt poster 
i Østmarka!
OLA DILT er et tilbud til folk i alle 
aldre. OLA DILT tar deg med inn i 
Østmarka både på og utenfor allfar-
vei. Postene er lagt på spennende og 
noen ganger litt bortgjemte steder. 
Far varsomt frem og du vil kanskje 
treffe på skogsfugl, hare, rådyr eller 
elg. Du kan ofte følge sti nesten helt 
frem til posten, men det siste stykket må du orientere deg frem selv - og det er det 
som er spennende! OLA DILT er trening, trim eller skogstur. Du kan selv velge 
utgangspunkt og dra når det passer.

Gratis prøveposter i to områder
Her kan du prøve deg. Postene er plassert i nærområdene og står ute i marka fra 
28. mars til 20. juni og gir 1 poeng pr. post. Når du har funnet noen av disse kan 
du så mye at du kan gå løs på de riktige OLA DILT postene. Disse kan du få 
ved å kjøpe en DELTAKERPOSE til kr.500,- . I deltakerposen er det 6 kart og 
deltakerhefte med postbeskrivelser og rubrikker til å merke av at du har vært på 
posten. På prøvepostene er det et rød/hvit postflagg og en postkode til å merke av 
i de gule feltene. Sender du inn brosjyren med kvittering fra en eller flere poster 
får du et spesialtegnet diplom, men hvis du sender den sammen med deltaker-/
ekstrahefte kan du oppnå OLA DILT-merket. Merket finnes i 3 valører og er 
rangert etter hvor mange poeng du har oppnådd i sesongen.

Ekstrahefte
Koster kr.50,-. 
Ekstraheftet er spesielt beregnet på 
familier som greier seg med en delta-
kerpose og kan kjøpe løse ekstrahefter 
til de andre. Ekstraheftet gir samme 
rett til diplom, merke og statuetter som 
deltakerheftet.

Konvolutt tilsendt
Du kan bestille både deltagerpose og 
turkartet over Østmarka via 
www.oladilt.no.



MERKEKRAV
OLA DILT-merket finnes i 3 valører. For de yngste 
er det lettere å oppnå merkekravene.
 Født 2006 el. senere* Født 2005 el. før

Gullmerke  ...............100 poeng..........200 poeng
Sølvmerke  .................50 poeng.......... 100 poeng
Bronsemerke  .............20 poeng............ 50 poeng
* Disse merkekravene gjelder også for 70 år og eldre.

DIPLOM OG MERKE
OLA DILT har holdt på siden 1967 og hvert år ut-
deles et spesialtegnet diplom til alle som sender inn 
prøveposter, deltakerhefte eller ekstrahefte uansett 
oppnådd poeng. For de som går år etter år, er det mu-
lig å oppnå statuett for 5, 10, 20, 25, 30 eller 40- og 
50-års deltakelse. Deltakerne må selv kjøpe merker 
og statuetter (gjelder ikke 40- og 50-års statuetten).
Diplom deles ut på avslutningen 11. november.

DELTAKERPOSE
Koster kr.500,- og inneholder:
- 1 deltakerhefte med veiledning og 
 periodeinndeling med postbeskrivelser og 
 kvitteringsrubrikker
- 6 orienteringskart med poster
- Brosjyre med kart med prøveposter
- Eget kart for "Mini-dilten"
- Eget gjestekart i Lillomarka

OPPSAL ORIENTERINGSGRUPPE 
Hver torsdag i sesongen har Oppsal treningsløp. 
Informasjon på www.oppsal.com. 
Alle nybegynnere og "diltere" er velkommen til å 
prøve seg i orienteringsløypa.

 Slik får du kjøpt OLA DILT:
• For salg, se turorientering.no/oppsal eller 

Ola Dilt på Facebook. 
• Eller bestill deltakerpose via www.oladilt.no 

• I tillegg selges Ola Dilt på Sandbakken.



Utsnitt  fra Oppsals  o-kart Manglerud. 1 cm på kartet = 50 m i terrenget (1:5 000). Avstand mellom høydekurver = 2,5 m (ekvidistanse).

Navn: _______________________________

Adr: ________________________________

Postnr: ______________  Fødselsår: ______
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