
RÅTASSEN 2018 
Kristiansand OK presenterer 







Hva er et kart? 

Bilde Kart 



Løypesymboler 

• De tre viktigste: 

 
Start 

Post-ring 

Mål 







Elektronisk stempling 



HUSK Å LEVERE DENNE FØR DU GÅR 
HJEM!!!!!!!! 



Voksne/Veteran 35+ år 

Minitassen 

Råtassen 8-12 år 

Ungdom 13-16 år 

Junior 17-21 år og elite 21-35+ år  

Vinter Vinter Konkurransesesong 

Minitassen 

Treningsgrupper KOK 

Minitassen 6-8 år 



IDRETTENS BARNERETTIGHETER 





Råtassen vår/sommer/høst 

• April-Oktober 

• Tirsdager kl.1800-1915 Presteheia skole eller Grønn 
Slette 

• Orienteringstekniske øvelser, fremdeles lekpreget 

• 8-12 år (barn under 9 med en voksen) 

• Viktig utstyr: 

– Gode løpesko  

– Klær etter vær 

– Evt. brikke og kompass 
 



Minitassen/Råtassen vintertrening 

• Oktober – April  

• Tirsdager kl. 1800-1900 ute, oppmøte på Presteheia 
skole 

• Mulighet for innetrening fra 1900-1930 

• Lekpreget.  Løp/lek i mørket i skogen i nærområdet 

• Viktig utstyr 
– Gode løpesko  

– Hodelykt 

– Refleksvest 

– Klær etter vær 

 



        www.kok.no/ratass 



KOK Råtassen Facebook gruppe 



Abbonere på klubbens nyhetsbrev 



Utstyr 

• Kompass lånes eller kjøpes 
• Elektronisk brikke (Emit brikke) lånes eller kjøpes 
• Klubbtrøye kan lånes 
• Joggesko 
• Klær etter vær 
 
• Til vinteren: 

– Piggsko 
– Hodelykt 

 

• Vi har også egne Råtassen luer! (kr. 100) 
 



Klubbtøy 

• Bestilling ca. 2 ganger i året. 

• Neste bestilling til høsten 

• Noe tøy på klubblageret. 



Rekruttpakke 

Fås med på trening, klubben sender regning. 



Annet 

• Nybegynnerkurs for voksne fra 15. mai 
• Klubbkvelder – ca. 1 gang i måneden i 

vinterhalvåret på klubbhuset etter trening.  Litt 
mat og samvær med resten av klubben. 

• Dugnad – ingen faste dugnader men gjerne hjelp 
på treninger, samt organisere klubbkveld. 
– Hovedløpet 2018 (3-8 august) 
– Fisherman Strongman run 22.09.18 

• Orienteringsløp – klubben dekker 
påmeldingsavgift for medlemmer opp til 12 år.  
Registrering på Eventor 



Datoer å merke seg 

• Oppstart:  17. april (Presteheia klubbhus) 

• Klubbmesterskap: 12. juni (?) 

• Siste gang før sommerferien:  19. juni 

• Oppstart etter sommerferien:  28. august 

• Siste Råtassen før høstferie:  25. september  

• Overgang til vintertrening:  9. oktober 

• Overnatting for klubbens medlemmer 12 år og 
yngre:  Dato kommer! (høsten) 

 



Innmelding i KOK 

• Mail til kok@kok.no 

• Innmeldingsskjema legges ut på Facebook og 
på www.kok.no/ratass 

 

 
Familie kr 2.300.- 

Aktive f.o.m. 25 år kr   1000.- 

Ungdom (17-24 år) kr   800.- 

Barn/ungdom (t.o.m. 16 år) kr   600.- 

Nybegynner t.o.m 16 år – 
første medlemsår           
(inkl. nybegynnerkurs) 

kr   400.- 

Støtte kr   300.- 

mailto:kok@kok.no
http://www.kok.no/ratass


Huskeliste: 

• Tirsdager kl.18, oppmøte på Presteheia Klubbhus 
• Klær etter vær – det er ikke værforbehold 
• Ta med en drikkeflaske og en frukt å spise etter 

trening 
• Facebook gruppe KOK Råtassen og KOK 

Minitassen 
• Sjekk www.kok.no/ratass 
• Kontaktperson: Sandy Hott 

– alexandra.hott@hotmail.com 
– 93218638 

 

http://www.kok.no/ratass
mailto:alexandra.hott@hotmail.com

