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Kim (31) gikk fra soloppgang til solnedgang - Regnet med å
måtte gå fem mil for å rekke alle postene

 Av Gro Arneberg Thoresen

Kim Simonsen i Ytre gikk til alle de historiske tavlene i Ytterbygda på én
dag. Er det ny rekord?

Kim Simonsen gikk fra Høljern og Mjærskaugkollen i sør via golfbanen, Mjær og Våglia og videre i skogen nord i Ytre
torsdag. Målet var å ta sel�e og Pokestopene på alle de historiske informasjonstavlene. Foto: Gro Arneberg Thoresen
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Pakket godt inn i turklær og rustet med sekk, telefon og to powerbanker kommer Kim Simonsen (31) fra Ytre
gående over parkeringsplassen til golfbanen.

Mens det enda er en time igjen av formiddagen, og likevel fortsatt godt med kuldegrader ute, er han på
langturen som skal gå innom alle de 87 historiske tavlene som er plassert rundt om i hele Ytre Enebakk og
spille Pokemon Go slik det er lagt opp til på �ertallet av tavlene!

Naturopplevelse
Også rustet med et godt rimskjegg var det opp med mobilen og ta sel�e.

- Nå smelter rimet, og jeg klarer å prate igjen, smiler han.

- Det var helt stivt tidligere i dag. Jeg prøvde å spise en brødskive mens jeg gikk over Våg men det var nesten
umulig. Jeg startet kokken syv i dag og regner med å gå til det er mørkt igjen, forteller han.

Som den gamle Kinderegg-reklamen viste får han tre ting på én gang; overraskelsen i spillet, et historisk
tilbakeblikk og det han liker best av alt; ikke sjokolade, men en god og lang tur i skogen.

- Turen startet hjemmefra i Våglia og fortsatte på vei inn fra Høljern i måneskinn, jeg var innom Bråtan
og �kk soloppgangen fra toppen av Mjærskautårnet. Alle stier er tråkket opp og jeg anbefaler alle å
avspasere en formiddag og komme seg ut, sier han.

Selv hadde han barne - og jobbfri torsdag.

En god lang tur utendørs er det Kim Simonsen setter aller mest pris på. Foto: Gro Arneberg Thoresen



- En tur for å søke opp Pokestop er vel noe å ta med barna på egentlig?

- Dette er litt langt for ettåringen, med �re-fem mil i bæremeis. Samtidig var det sånn dette startet, forteller
han.

- Jeg gikk opp mot en mil med barnevognen og det har eskalert veldig med jobben Trym har gjort, sier Kim.

Det er postene lagt ut under ytterbygda.no, initiert av Trym Bergtatt, at man også �nner Pokestopene. Før jul
utfordret han innbyggerne; Den første som la ut 30 sel�er foran forskjellige tavler ville vinne en caps.

- Du må ha skikkelig lyst på den capsen?

- He he, det er ikke hovedtanken. Da var det dessuten snakk om 30 tavler. Det er jo bare en runde langs
Tangenelva, og så er man ferdig etter 30 minutter, konstaterer Kim.

Langtur
Kim har vært innom 14 tavler når klokken passerer 11. Han har allerede gått 1,8 mil og har en fart på fem
kilometer i snitt.

Fem mil regnet han med å gå tilsammen torsdag.

Etter Mjærskaugskogen, �re tavler, og Kjellgårdveien, én tavle, og isen over Våg tilbake til golfbanen og tavlene
der og deretter langs Tangenelva, Mjær og Østmarkskollen var planen denne:

- Den kjedeligste tavlen er den ved Havaristen, men jeg tror jeg tar de og de i skogen mens det er lyst og sparer
Våglia til det har blitt mørkt.

- Jeg er veldig glad i gå turer i skog og mark, og gjerne lange turer, og dette er ikke den lengste turen jeg har
vært på, forsikrer han.

- Det var kalt å spise brødskive, hvordan går det med sel�e hvert sted?

- Det går bra, det var kun skjegget som hadde fryst. Jeg er varm, sier han.



Blitt et møtested
Selve spillet er det ikke så lett å få Kim til å si noe om. Han mener selv det fort blir nerdete.

- Men jeg er aktiv spiller og liker å kombinere det med turer. Jeg har gått så mye i skogen og sett nok trær til at
jeg unner meg å se litt ned på mobilen innimellom, forklarer han.

Ytre er nå et småsted med størst tetthet av Pokestops.

- Det er helt unikt å kunne gå etter disse tavlene. Det er helt herlig, og det blir naturlige samlingspunkt. Jeg
spiller med �ere som ikke bor i Enebakk og det blir ofte til at vi møtes her når vi skal ut og spille, sier han.

- Hva håper du skal skje i spillet i dag?

- I dag fanger jeg det jeg kan, samler gjenstander og sjekker shinies. Jeg vil ikke begynne å sloss eller ta over
andres gym, sier han.

- Jeg har også før vært innom de aller �este postene før, men en inne i skogen i dag var ny for meg og på den
ene kunne jeg sette Pokemon på en gym ingen har gjort det på før.

Kim forteller at det har blitt en så stor tetthet med Pokestops i Ytre at �ere tar turen fra andre steder for å spille nettopp

her. Foto: Gro Arneberg Thoresen



Utfordrer
- Er det noe av historien på tavlene som har gjort ekstra inntrykk på deg?

- Jettegrytene ved Mjærskaugkollen. Dette var som sagt første gang jeg var der, og det var en helt rå natur å gå
i. Sånn som jeg liker. Jeg tenker på dem som var på den hylla og fant det der, og synes det er �ott at det blir
belyst for andre. At det var badstu i Tangenelva er jeg for ung til å bry meg om.

Powerbanker var gode å ha for spill, sel�er og ikke minst GPS-sporingen sluker strøm. Rundt 80 sel�er senere,
allerede i kveld eller kanskje i morgen, vil han poste på konkurransen.

- Jeg vil se ruta jeg har gått etterpå. Kanskje er det noen som vil e�ektivisere den, og gjøre dette raskere enn
meg senere?, utfordrer Kim.

- Hvordan blir det å kunne dele ut capsen og hva synes initiativtakeren om Kims "stunt" på torsdag?

- Kim skal garantert få den capsen, jeg har allerede spurt om størrelse. Han mente han rakk alle på en dag, og
jeg må si jeg blir stolt om han får det til. Det er helt fantastisk at tavlene kan brukes til slik ekstremsport også,
uttaler Trym Bergtatt til avisen.

LES OGSÅ

Delte ut mellom 5.000 og 10.000 kroner i Folkehelsemidler -
Stadig �ere går Blomsterrunden til Silje

Kalde �ngre og kaldt skjegg - Kim Simonsen regnet med å gå omlag fem mil torsdag. Foto: Gro Arneberg Thoresen

I mål! En av tre collager Kim har delt

torsdag kveld. Det ble mørkt, og her er

Kim med capsen, som han �kk av Trym

utenfor siste stoppet han gjorde i Våglia.

Foto: Skjermdump Facebook
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