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Efter förra årets framgåndsrika etablering av Hittaut i Falu kommun så fortsätter 
vi i år med nya kartor och nya checkpoints.  

Svenska Orienteringsförbundet äger konceptet Hittaut, med orienterings-
klubbarna i Falu kommun som lokala aktörer. Totalt har mer än 100 000 deltagare 
i fler än 100 kommuner varit med och letat kontroller under 2022.  

Hittaut kommer att erbjudas i: Falun, Hosjö, Grycksbo, Sundborn, 
Bjursås/Sågmyra och Svärdsjö. Allt sammanställs på en stor karta som kommer att 
delas ut till alla hushåll i kommunen.  

Hur går det till att delta i Hittaut? 

• Checkpoints placeras ut i tätort och skog. Dessa kan besökas med 
orienteringskarta eller Hittaut-appen under tiden 1 maj till 1 oktober. 

• På www.hittaut.nu eller i mobilappen kan man ladda ner kartor och registrera 
koder på de checkpoints som besökts. Därefter deltar man i utlottningar av priser. 

• Vissa checkpoints kan nås med cykel, barnvagn eller rullstol. 

• För skolor och företag finns skolutmaningen respektive friskvårdsutmaningen 
som erbjuder en gemensam motionsform.  

Vad är vinsten för företag som vill synas på Hittaut? 

• Företaget syns i ett positivt sammanhang: friskvård och motion. 

• Hittaut attraherar människor i alla åldrar. 

• Hittaut-bladet är aktuellt under hela säsongen (1 maj - 1 oktober) och där finns 
alla företagsannonser. Checkpoint-sponsorer syns även vid sin checkpoint-
beskrivning. 

• Vid varje tillfälle som deltagare besöker hemsidan för Hittaut i Falun visas 
annonsörerna (från 1 maj och året ut). Vid klick på en annons länkas man till 
företagets hemsida. Företagets logotyp finns även under fliken Partners.  

• Alla checkpoints är klickbara på hemsidan och i Hittaut-appen. Checkpoint-
sponsorer exponeras med en kort informationstext och länk till företagets 
hemsida. 

Erbjudande 

• 5000 kr Annons/logotype (60*40mm) på karta och hemsida. 

• 5000 kr Sponsrad checkpoint. 

• 7500 kr Annons/logotype (90*40mm) på karta och hemsida. 

• 10000 kr Annons/logotype (90*80mm) på karta och hemsida. Vid stöd med 
10000 kr eller mer ingår även Friskvårdsutmaningen. 

En mindre del kan skänkas i priser 

Kontaktperson: Jannike Wåhlberg, jannike.wahlberg@telia.com, 070-688 86 34 

http://www.hittaut.nu/
mailto:jannike.wahlberg@telia.com

