
 
REGISTRERING OG PREMIERING 
Når du er ferdig med Skautrimmen eller Baneheitrimmen, og senest 5. nov. 2015, sendes 
klippekortet til Magne Reier Jørgensen, Torridalsveien 93, 4630 Kr.sand. Du kan også 
levere kortet hos DNT Sør. Tar du alle 60 postene i Skautrimmen, blir du med i trekningen 
på flere premier. Det samme gjelder registrerte brukere på www.turorientering.no 
 
SKAUTRIMAVSLUTNING – PREMIETREKNING, SALG AV MERKER  
I 2015 blir det Skautrimavslutning i klubbhuset på Presteheia tirsdag 24. november. 
Merker og plaketter kan kjøpes fra kl. 18.00, men selve programmet starter kl. 18.30.  
Merker, plaketter og diplomer som ikke blir hentet på klubbhuset denne dagen, kan hentes 
hos DNT Sør torsdag 26. november kl. 15-17.  
Bestilte medaljer og plaketter sendes etter denne dato til dem som har krysset av for dette 
på klippekortet. 
Premievinnerne vil bli kunngjort på www.kok.no og i klubbavisen Skauposten. 
 
HAR DU LYST TIL Å DRIVE MER MED ORIENTERING? 
Orientering er en fascinerende idrett hvor gamle og unge, racere og trimmere kan 
konkurrere side om side. Klasse, løypelengder og vanskelighetsgrad er lagt opp slik at alle 
deltar på sitt nivå. Alle løp annonseres på vår hjemmeside: www.kok.no. For nybegynnere 
arrangeres nybegynnerkurs og trening og oppfølging med faddere de første løpene. Sjekk 
hjemmesiden, eller ta kontakt direkte med ansvarlig for rekruttering Sandy Hott tlf 
93218638 eller klubbens leder Jack Bjørnsen tlf 976 89 255  
Råtassen er et nytt og spennende orienteringstilbud for jenter og gutter i alder 8-12 år.  
Fartsfylte utfordringer med kart i nærområder, passer for deg som er helt ny men også gøy 
for deg med mer erfaring.  For de helt nye har vi trenere som lærer deg det grunnleggende 
om kart og kompass før du setter i gang. Oppstart i siste del av mars måned. Mer 
informasjon vil komme på http://kok.no/ratass.  
Prøv også Nett- Orientering på www.nof-orientering.org 
 
HUSKEREGLER I NATUREN 
Allemannsretten er lovfestet i Norge, men som brukere av naturen har vi både rettigheter og 
plikter. 
Vi har bl.a. rett til: 

• å ferdes fritt til fots og på ski i utmark 
• å ferdes over dyrket mark (innmark) om vinteren, når marka er snødekket eller 

frossen 
• å ta rastepauser, eller slå leir og overnatte i naturen (maksimalt 2 døgn uten eiers 

tillatelse) 
• å bade i vann og vassdrag 

Men husk også: 
• at det ikke er lov å gjøre opp ild i utmark i perioden 15.april til 15.september. 
• at det er generell båndtvang i tiden 1.april – 20. august. Det er dessuten 

båndtvang hele året i alle lysløyper.  
Vi har dessverre mottatt klager fra grunneiere om hunder som går løse. 

• at søppel og avfall legger vi selvsagt aldri igjen i naturen 
 

 

SKAUTRIMMEN 2015 
 
 
Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) arrangerer i år SKAUTRIMMEN for 42. gang. 
Salgsstedene i år er DNT Sør, G-sport i Sanden, Birting Libris, Statoil Vesterveien, Meny 
Albert Kongsgård II, Sport 1 Amfi Vågsbygd, Löplabbet, Spicheren, Intersport Skippergt 
og G-MAX Sørlandsparken.   
I tillegg kan bestilling gjøres direkte på vår hjemmeside www.kok.no eller kjøpes og lastes 
ned på www.turorientering.no/skautrimmen.  
 
SKAUTRIMMEN 2015 består i alt av 4 kartområder (4 kart): 

Område Postnummer Sum 
poeng 

Dato 

Odderøya 1 - 10 50 1.des 2014 – 31.okt 2015 
Bymarka 11 - 30 200 1.jan – 31.okt 2015 
Krokvann Nord 31 - 50 200 1.jan – 25.sept 2015 
Gimlemoen 51 - 60 50 1.jan – 31.okt 2015 

Du kan ta postene i den rekkefølgen du selv ønsker. 
 
KLIPPEKORT 
I Skautrimkonvolutten ligger det et klippekort. Kortet gir deg de nødvendige opplysningene 
med hensyn til hvordan du skal bruke det og hvor mange poeng du samler på de forskjellige 
postene. Husk klippekortet på alle turene. Du bør straks påføre navn og adresse slik at du 
kan få det igjen dersom du mister det. Trenger du flere klippekort kan disse kjøpes for kr 
20,- på salgsstedene eller på www.kok.no.  
Merker, diplomer med mer bestilles ved innsending av det vanlige klippekortet.  
 
MERKING AV POSTENE 
Postene er merket med en rød (oransje)/hvit plate med postens nummer og kodebokstaver. 
Postene har bedriftslogoer tilsvarende de på klippekortet.  
Bruk stifteklemma på den aktuelle posten på klippekortet. Dersom stifteklemma mangler, 
kan kodebokstavene på postplata noteres på kortet. Du kan også notere postkoden for så å 
registrere postene på www.turorientering.no/skautrimmen etter turen, så husk penn/blyant 
på turen. Registrer deg og delta på våre opplegg. Her finnes også gratis kart og turtilbud. 
 
www.turorientering/skautrimmen 
Her kan man registrere seg for deltakelse på tur-o opplegg hos KOK. Her kan man nå kjøpe 
kart eller laste ned gratiskart og skrive dem ut selv. Postkodene legges inn på de forskjellige 
turene etter hvert som postene besøkes. Husk å skrive ned postkoden når du er på posten. 
Kartene har eget felt for dette. 
Her blir det konkurranse om hvem som finner flest poster og poeng! 
Det blir egen premiering for nettbrukerne. 
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post og ikke minst bruk tur-o bloggen. 
På www.turorientering.no kan du finne tur-o opplegg hos andre klubber i hele landet 
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KARTOMRÅDER 2015 
 
Kartet Odderøya  
Odderøya er en av byens «perler». De 10 postene er lagt som en rundtur på hele øya. Det er 
mange fine utsiktspunkter og mange av postene er tilgjengelige med barnevogn. Det er mye 
ruiner/bunkerser på øya fra krigens dager. Det står flere opplysninger trykket på kartet. 
Husk åpen kafe hver søndag hele året. 
 
Bymarka 
Etter mange års fravær er Bymarka endelig tilbake i Skautrimmen! Vi har lagt 20 poster av 
noe varierende vanskelighetsgrad. Vi anbefaler å ta de i tre turer, en med utgang opp fra 
Ravnedalen (11-17), en fra sykehuset (18-25) og en fra Krossen (26-30).  Legg gjerne turen 
innom Bervannet for en rast og en dukkert! 
 
Krokvann Nord 
Krokvann Nord er et av de klassiske turområder i Kristiansand. Terrenget er kupert med fin 
skogsbunn. Posten er lagt slik at årets «Skautrimmere» må innom områder som ikke har 
vært brukt på noen år. Det er 2 hoved adkomster inn i terrenget, enten fra Kjerrane, eller fra 
Dalane nord for Jernstøperiet.  
 
Gimlemoen 
Kjent nærmiljø, særdeles barnevennlig område, men vær obs om man legger turen over 
demningen ved nedre Jegersbergvann (54 til 55), den er noe bratt. Det kan være lurt å starte 
med 55, med inngang fra Jegersberg gård, og videre til 56, 57 osv. om man har med små 
barn. 
 
FINN 5 
Finn 5 er poster som står ute i tre perioder (2 vår og 1 høst) står postene plassert på 3 ulike 
områder. Kart og postplasseringene kunngjøres på www.kok.no  3-4 dager i forkant. 
Områder i år er Odderøya, Gimlemoen og Krokvann Nord.  
Tidsrom og postbeskrivelse fremgår av klippekortet. Det oppnås 25 poeng for hver fullført 
Finn 5, totalt 75 poeng, som kan benyttes i Skautrimmen.  
 
HVORDAN KLARE GULLMERKET 
Gullmerket henger høyt og dette krever 425 poeng av de maksimalt 500 oppnåelige (675 
med Finn 5 og Baneheitrimmen). Kombinasjonen av poster eller terreng spiller ingen rolle, 
bare man til sammen har oppnådd 425 poeng eller mer. 
 
BANEHEITRIMMEN 
Kristiansand Orienteringsklubb ønsker også velkommen til BANEHEITRIMMEN 2015. 20 
poster blir plassert ut i Baneheia som mange vil kalle "byens perle". Postene er relativt lette 
å finne og avstandene er korte. Diplomer til alle deltakere under 14 år. Dessuten er 
deltakerne med i trekningen på flere premier ved sesongslutt.  
 
Baneheitrimmen er i år tilgjengelig fra 1. januar til 31. oktober og kan gi 100 poeng i 
Skautrimmen. Salgsstedene er de samme som for Skautrimmen. 

 
FINN FRAM DAGEN 
Finn Fram dagen arrangeres i år i samarbeid med Spicheren og Naturmuseet på Gimle Gård 
26. april  2015.  
Dette er et arrangement for alle der det er mulig å prøve O-sportens mange muligheter. 
Informasjon om arrangementene vil bli annonsert og lagt ut på nettadressene.  
 
INFORMASJON OM KOK 
Kristiansand Orienteringsklubb er å finne på adressen www.kok.no  og 
www.turorientering.no/skautrimmen. Her kan man lese nytt om klubben og få oppdatert 
informasjon om alle våre aktiviteter.  
KOK arrangerer i samarbeid med Spicheren treningsenter ukas løype. Dette er poster som 
settes ut i Jegersberg og som står ute i 2 uker av gangen. Kart kan skrives ut fra 
www.kok.no, www.turorientering.no/skautrimmen eller www.spicheren.no 
 
KONTAKTPERSONER FOR SKAUTRIMMEN 2014 
Øystein Halvorsen   e-post: oystein.halvorsen@ramboll.no Tlf: 959 41 965 
Terje Bisseth      e-post: terje.bisseth@gmail.com  Tlf: 918 63 550 
 
 
KOK ØNSKER DEG LYKKE TIL MED SKAUTRIMMEN.  
ER DU FORNØYD, HÅPER VI DU ANBEFALER OPPLEGGET TIL NOEN DU 
KJENNER, OG GJERNE PÅ DIN ARBEIDSPLASS.  
VI HAR OGSÅ TILBUD TIL BEDRIFTER! 
 
ODDERØYAKARTET ER GRATIS PRØVE OMRÅDE I 2015. 
Dette er tilgjenglig på salgsstedene eller kan lastes ned fra hjemmesidene eller 
www.turorientering.no/skautrimmen 
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