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Kristiansand orienteringsklubb   
 

TA ALLTID med: 

 joggesko med pigger hvis det er glatt eller vått, kompass, (brikke) ved 

       o- trening 

 innesko og innetreningstøy til innetreninga på tirsdagene 

 skiftetøy, drikke og en frukt til rett etter trening 

 

Tirsdager: Oppmøte på Presteheia skole ved inngangen til gymsalen. 

Treninga STARTER kl. 18.00 så møt opp litt før! Innetrening fra kl. 19.30-20.00 

Det er mulighet til å være med på innebandy med eliten fra kl. 20.00. Kristiansand Sprint 

Orientering starter opp 6. mai. Da er det disse løpene som er «klubbtreninga» 

 

Torsdager: Det blir kretslagstreninger for ungdommene på torsdager.  

Klubbene i Vest-Agder bytter på med å arrangere disse treningene.  

 

Orienteringsløp: Er markert med oransje farge i planen.   

Påmelding og informasjon om alle o-løpene i Norge finner du i  

påmeldingssystemet Eventor: http://eventor.orientering.no/Events  

 

Dato Type trening  Oppmøte Annen info 

Tirsdag 1.april Presteheia skole  

kl. 18.00-19.30: jentene er med på Råtass+ 
noen litt vanskeligere løyper/guttene har 
løpetur. Innetrening 19.30-20.00   

Onsdag 2.april      O-rally Start kl. 18.00 Vesterhus i Høvåg   

Torsdag 3.april Kretstrening Sørlandshallen 18.00   

Lørdag 5.april 
søndag 6.april KOK 2-dagers 

KOK er arrangør, men vi håper flest mulig av 
ungdommene deltar på løpet!  

Kretslagssamling 
på klubbhuset 
etter KOK 2-dagser 
kl 13.30-22.00 

Tirsdag 8.april Klubbtrening 

kl. 18.00-19.30: jentene er med på Råtass+ 
noen litt vanskeligere løyper/guttene har 
løpetur. Ingen innetrening. 

klubbkveld- 
jentene har ansvar 

Torsdag 10.april Kretstrening KOK-arrangerer   

Lørdag 12.april Lørdagskjappen Klubbtur til o-løp i Østfold   

http://eventor.orientering.no/Events
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Søndag 13. april Smaalendeløpet Klubbtur til o-løp i Østfold   

Tirsdag 15.april Påskeferie  Egentrening   

Torsdag 17. april Påskeferie  Egentrening   

Tirsdag 22. april Klubbtrening Jentene har intervaller/gutta løpetur 

jentekveld på 
klubbhuset fra 
19.30-20.30 

Onsdag 23.april 
KM natt /nærløp i 
KM natt løyper Høvåg bedehus. Påmeldingsfrisst: 20.april Eventor 

Torsdag 24.april Kretstrening Oddersjaa arrangerer    

Tirsdag 29.april Presteheia skole 

jentene er med på Råtass+ noen litt 
vanskeligere løyper/guttene har løpetur. 
Innetrening 19.30-20.00   

Ondag 30.april Torridalsløpet Se eventor for mer informasjon Eventor 

Torsdag 1.mai Ingen trening avreise til 10-mila    

Tirsdag 6. mai 
Kristiansand Sprint 
Orientering  (KSO) 

1. løp i KSO. Oppmøte: Epona Ryttersenter, 
Sørlandshallen, påmeldingsfrist 1-2 dager før 
løpet Eventor 

Torsdag 8.mai Kretstrening Birkenes arrangerer treninga   

Lørdag 10. mai og 
søndag 11. mai Sørløpene 

OK Sør arrangerer mellomdistanse på lørdag 
og langdistanse søndag Eventor 

Tirsdag 13. mai KSO Grimsmyra, Ravnedalen Eventor 

Torsdag 15.mai Kretstrening OK Sør arrangerer treninga   

Lørdag 17.mai Borgertoget! Bli med KOK i Borgertoget!!   

Tirsdag 20. mai KSO Kongsgård, ved Oddersjaas klubbhus Eventor 

Torsdag 22. mai Kretstrening Torridal arrangerer treninga   

Tirsdag 27. mai KSO finale Lillesand sentrum Eventor 

Torsdag 29. mai Kristihimmelfartsdag     

Tirsdag 3. juni Klubbtrening Fra klubbhuset eller annet annonsert sted   

Onsdag 4. juni Nærløp Birkenes arrangerer o-løp på Birkeland Eventor 

Torsdag 5. juni Kretstrening Birkenes arrangerer treninga   

Pinsen 6.-8. juni 
Pinseløpene på 

Kongsberg Påmeldingsfrist 30.mai Eventor 

Tirsdag 10. juni Klubbtrening Fra klubbhuset eller annet annonsert sted   

Onsdag 11.juni Balchens minneløp Oddersjaa arrangerer o-løp i Baneheia Eventor 

Torsdag 12. juni Kretstrening Oddersjaa arrangerer treninga   

Søndag 15. juni Nærløp Søgne og Songdalen arrangere nærløp Eventor 

Tirsdag 17. juni Klubbtrening Fra klubbhuset eller annet annonsert sted   

Torsdag 19. juni Kretstrening KOK arrangerer treninga 
Sommeravslutning 
kretslaget 

Tirsdag 24. juni Klubbmesterskap 
Vi håper alle blir med på KOKs 
klubbmesterskap!   

Torsdag 26. juni ikke trening     
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Fredag 27.-29. juni 
Norsk o-festival 
Modum Påmeldingsfrist 6. juni Eventor 

Tirsdag 1. juli Sommercupen Start sommercupen mer info kommer 

3.-6. juli Sørlandsgaloppen Delta på "ferie"-løp på Evje Evnetor 

 

 

Om treningene: Tirsdagstreninga er den store klubbtreningsdagen. Hele klubben møter opp 

for løpetur eller o-teknisk trening. Ungdommen har treninger som vist ovenfor. Som regel 

løper eliten til Den omvendte båt og en gruppe løper en litt kortere variant. Damene har 

begynt med intervaller i nærheten av grønn slette. Innetreninga er i gymsalen og er felles for 

alle fra 13 år og oppover. Her har vi styrketrening i sirkel, koordinasjonsøvelser og litt lek. 

Etter innetreninga er det mulighet til å delta på innebandy med eliten. Det er hyggelig hvis 

foreldre deltar på treningene enten med ungdommene eller en annen gruppe! På 

torsdagene har vi intervaller enten med eller uten kart. 

Ukes-e-post: Hver uke sender Mats Dahlén ut detaljert informasjon om klubbens totale 

treningstilbud. Hvis du ikke får e-post, send gjerne en e-post til mdahlen78@hotmail.com for 

å komme på ukesmailen. 

Hilsen trenerne 

Åsulv Stormoen, mobil: 92447450, e-post: aasulv@live.com 

Øyvind Mikkelsen, mobil: 45030717, e-post: mioyvind@gmail.com 

Roar Hermansen, mobil: 99442295, e-post: roar@rhkons.no 

Sandy Hott, mobil: mobil: 93218638, alexandra.hott@hotmail.com 

Inger Reinhartsen, mobil: 48892417,inger.rein@gmail.com  

Una Glende Janson, mobil: 41681119, unagj@hotmail.com 


