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Kick off NM Vegårshei, 3.-5. november 
 

 
Neste år arrangeres NM på Vegårshei, 13.-16. november. Det er tilnærmet 

hjemmebane for oss, og det skal vi utnytte. Hvor mange økter får vi tid til å 

gjennomføre i relevant terreng i løpet av 10,5 måneder? 

 

Foreløpig plan for helga er: 

Fredag 3. november 

O-teknisk trening, fredag ettermiddag: 

Nærmere informasjon kommer. 

 

KOK-fest: 

Her er info:  

http://www.kok.no/omklubben/nyhetsarkiv/1161-invitasjon-til-kok-fest-2 

 

Husk å melde deg på (OBS! 18-års grense). 

 

Lørdag 4. november, treninger med kretslagene i Agder: 

Kretslagsopplegget ser slik ut for helga. 

Info og påmelding (mandag 30. oktober): 

http://eventor.orientering.no/Events/Show/9265 

 

08.30 Felles avreise fra Presteheia klubbhus.  

10.00 Oppmøte Vegårshei (nærmere angitt sted kommer snart) 

10.15 Treningsøkt i litt høyere tempo i NM relevant terreng med EKT/ 

tidtaking  

12.00 Lunsj med medbrakt matpakke og drikke. Vi satser på å finne et sted å 

være inne mellom øktene. 

14.00 Rolig treningsøkt i NM relevant terreng med postskjermer eller 

merkebånd  

15.00 Felles avreise til Granestua der vi dusjer og overnatter 

16.00 Varm suppe 

18.00 Middag 

18.30 Informasjon/foredrag om Vegårsheiterreng, 

           Presentasjon av kretslagets plan og mål for 2018 sesongen 

 

I pausen mellom øktene avholder KOK-elite et møte om planer for neste år. 

Hvilke konkurranser skal vi satse på? Hva slags samlinger og konkurranser 

bør vi da gjennomføre. 



KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 
TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG NORGES ORIENTERINGSFORBUND  

Kretslaget skal overnatte på Granestua. Det er trolig ikke plass til alle der, så vi regner med å kjøre 

hjem lørdag etter infomøte (ca. 1 time kjøring). Yngre KOK-løpere som vil overnatte på Granestua 

prioriteres i køen. 

 

Søndag 5. november, Graneløpet: 

09.00 Felles avreise fra Presteheia klubbhus. 

10.30 Siste oppmøte på samlingsplass, Granestua 

10.45 Buss til start 

 

Evt. KOK-elitemøte på ettermiddagen i Kristiansand. Det kan være videre planlegging av 2018 eller et 

rent løpermøte. 

 

Innbydelse Graneløpet: http://eventor.orientering.no/Documents/Event/14681/1/Innbydelse 

Påmelding Graneløpet (mandag 30. oktober): http://eventor.orientering.no/Events/Show/8845 

 

Hjemmeside NM 2018: http://o-nm2018.no/ 

 

Gammelt kart rundt samme arena alle fire dager: 

http://o-nm2018.no/wp-content/uploads/2016/05/Taxerås-1979.pdf  

Mat på turen: 

Foruten middag lørdag (og på KOK-festen) sørger alle for egen mat. 

 

Ta med:  

Nok mat, drikkeflaske, kompass, emit-brikke, orienteringsko, treningstøy, husk varmt tøy, både til 

trening og skift, lue og vanter, regnjakker, dunjakker osv. 

 

Transport: 

Privatbiler. Meld fra om du kan ha bil! 

  

Hva koster det: 

Egenandelen for helga uten overnatting for KOKs løpere er kr 150,- for ungdom tom 24 år og løpere 

med B-kontrakt. Løpere med A-kontrakt har ingen egenandel. Fra 25 år er egenandelen 250,-.  

 

Med overnatting betales kr. 250,- i henhold til kretsens innbydelse. 

 

I tillegg kommer påmeldingsavgift på KOK-fest og Graneløpet. 

 

Klubben har ikke reiseforsikring for løpere så dette er deltagernes eget ansvar. 

 

Ved eventuelle skader eller sykdomssymptomer i forkant av samlingen er det viktig å informere / 

diskutere med ansvarlig leder/personlig trener så tidlig som mulig. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med lagleder for turen: 

Holger Hott, mobil 950 61 591, eller e-post hottholger@gmail.com. 


