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KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 

ÅRSBERETNING 2018 

1. Hovedstyre valgt på årsmøtet 13. februar 2018: 
 

Leder     Ingvild Mulen   Gjenvalg,1 år 
Nestleder    Geir Kristiansen   Ny, 2 år 
Informasjonskoordinator  Aileen Runde   Ikke på valg 
Økonomiansvarlig*   Bjørn Friestad    Ny, 1 år 
Leder sportslig utvalg   Oluf Bøckman   Ny, 2 år** 
Eliteleder    Holger Hott   Gjenvalg, 2 år ** 
Varamedlem    Irene Stødle   Gjenvalg, 1 år 
Ungdomsrepresentant  Trygve Børte Nomeland   
 
*Kirsten Salthaug har sagt seg villig til å inngå i klubbens økonomiteam 
**Valgt f.o.m. 1. november 2017   

2. Komiteer og tillitsvalgte valgt på årsmøtet 2018: 
 

Revisorer    Harald Vingerhagen  Gjenvalg, 2 år 
    Reidar Sæstad   Ikke på valg 
 

Medieutvalget   Aileen Runde   Ikke på valg 
    Jan Blandkjenn   Ikke på valg 
    Åsulv Stormoen   Ny, 2 år 
IT konsulent   Rune Skogerbø   Gjenvalg, 2 år 

 
Lobbykomiteen   Øystein Halvorsen  Gjenvalg, 2 år 

    Kristian Omestad   Ikke på valg 
 

Klubbhuskomiteen   Sigmund Salthaug  Ikke på valg 
    Pål Runde   Gjenvalg, 2 år 
 

KOK Elitestyre 
Leder    Holger Hott   Gjenvalg, 2 år 
Medlem   Stig Dalsøren   Ikke på valg 
Løperrepresentant  Marianne Andersen   
Økonomiansvarlig  Klubbens økonomiansvarlig 
 

Sportslig utvalg 
Leder    Oluf Bøckman   Ny, 2 år** 
Velges ikke, oppnevnes 
Ungdomsansvarlig  Håvard Birkeland Stormoen 
Jenteansvarlig   Una Glende Jansen 
Junior/seniortrener  Glenn Ager-Wick 
Løperrepresentant elite Marianne Andersen 
Løperrepresentant ungd./jr Trygve Børte Nomeland 
 
**Valgt f.o.m. 1. november 2017 
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Rekruttkomiteen 

Leder    Sandy Hott   Gjenvalg, 2 år 
    Ragnhild Kostøl   Gjenvalg, 2 år 
    Inga Stødle   Ny, 2 år 
    Ulrik Thisted   Gjenvalg, 2 år 
    May Lene Slettebø  Ny, 2 år 
 

Skoleorienteringskomiteen  Leif Otto Torjusen  Gjenvalg, 2 år 
 

Kartkomiteen 
Leder    Fred-Arne Sivertsen  Ny, 2 år 
    Øystein Halvorsen  Ny, 2 år   
OCAD    Thorbjørn Værp  Ikke på valg 
 

Arrangementskomite 
Leder    Sigmund Salthaug  Gjenvalg, 2 år 
    Rune Kittelsen   Gjenvalg, 2 år 
    Henrik Svaland Aas  Ny, 2 år 
    John Runde   Ikke på valg 
    Ernst Pytten   Gjenvalg, 2 år 
    Svein Nomeland  Ny, 2 år 
 

VDG     John Hansen   Ikke på valg 
 

Materiell/utstyrsansvarlig  inngår i arrangementskomiteen 
 

Inntekt og sponsorkomite 
Leder    Morten Hulløen   Ny, 2 år 
    Øivind Sæbø   Gjenvalg, 2 år 
    Jon Bjørgum   Mentor og strateg 
 

Tur-o-komiteen 
Leder    Liv Bente Friestad  Gjenvalg, 2 år 
    Magne Jørgensen  Gjenvalg, 2 år 
    Øystein Halvorsen  Gjenvalg, 2 år 
    Ellen Pedersen   Gjenvalg, 2 år 
    Øyvind Torgersen  Gjenvalg, 2 år 
    Thor Olav Steine  Gjenvalg, 2 år 
    Finn Kristensen   Ikke på valg 
    Gunhild Omestad  Gjenvalg, 2 år 
 

Valgkomite    Jan Blandkjenn   Gjenvalg, 1 år 
    Øyvind Mikkelsen  Ny, 1 år 

 
Repr. VAOK ting utnevnes av styret (Leder og nestleder hovedstyre, leder sportslig utvalg) 
Kr.sand idrettsråd utnevnes av styret 
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3. Organisatorisk representasjon  
 
Representanter i VAOK   Harald Eik, Leder i styre 

Reidar Sæstad, Kasserer 
Thorbjørn Værp, Leder Teknisk råd 
John Runde, Treningsråd 
Aileen Runde, varamedlem i styre, Teknisk 
råd 

VAOKs ting 2018   Ingvild Mulen, Geir Kristiansen, Holger Hott 
Idrettsrådets årsmøte 2018  Ingvild Mulen, Geir Kristiansen, Holger Hott 
Styre Presteheia klubbhus AS Sigmund Salthaug, Jon Bjørgum, (Pål Runde 

huskomite) 
    
Sørlandsgaloppen Generalforsamling Ingvild Mulen 
VAIKs ting 2018    Ingen representasjon 
 

4. Andre tillitsvalgte 
 

Ingen 
 

5. Styrets virksomhet 2018 
 

2018 har vært nok ett år med høy aktivitet gjennom hele året, både på 
arrangementsfronten og sportslig.  Høydepunktet for klubben i 2018 var utvilsomt 
gjennomføringen av Hovedløpet og O-landsleiren for 14-16 åringer. 
 
Det høye sportslige aktivitetsnivået har fortsatt i 2018. Tirsdagstreningene og o-
tekniske treninger har hatt godt oppmøte, disse treningene er viktig for miljøet i 
klubben. Sportslig utvalg og trenere har gjort et godt arbeid med å planlegge og 
gjennomføre sesongen. Hele året har det vært et godt aktivitetstilbud til alle 
klubbens medlemmer.  
Klubbens elitegruppe, som med et par unntak har bestått av lokale løpere, har hatt 
en god sesong. Sportslig er det Marianne Andersens VM-deltakelse og 3 NM gull 
som rager høyest, hun ble årets KOK’er. Av andre gode prestasjoner kan nevnes Dag 
Blandkjenns bronsemedalje i NM sprint samt deltakelse i student VM og 
Euromeeting. Jr-NM medaljer til Sebastian Daland (sølv) og Marius Aurebekk (sølv) 
samt bronsemedaljer til Marius Aurebekk, Marius Pytten og Sebastian Daland på jr-
NM stafett. i senior NM stafett var herrenes 1. lag hele tiden langt fremme og 
tilslutt ble nr. 7. 
Klubben har fortsatt en flott ungdomsgruppe, det er godt oppmøte på treninger og 
løp. Treningsarbeidet gir resultater, flere av ungdommene våre har hatt fin 
fremgang i 2018. KOKs ungdommer har dominert på Sørlandet, og flere hevder seg 
på nasjonalt nivå.  
5 jenter og 6 gutter fra KOK deltok på årets Hovedløp og O-landsleir på 
hjemmebane. Brage Takle tok to 4. plasser under Hovedløpet på hjemmebane 
(totalt 3 sekunder fra to 3. plasser!). Han ble med det årets ungdomsløper i KOK.  
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Råtass- og minitassen, som er klubbens tilbud til alle under 12 år og er en del av 
tirsdagstreningen, har fortsatt god deltakelse. Nye unge kommer stadig på 
treningen. Rekrutteringskomiteen legger ned et fantastisk arbeid med å tilby 
klubbens yngste allsidige aktiviteter som introduksjon til o-sporten. 
 
3.-8. august arrangerte vi Hovedløpet og O-landsleiren. Langdistansen ble arrangert 
i Voie (Torkelsmyra skole) og sprinten gikk på Lund (Kristiansand stadion). 
Innkvarteringen og bespisning var på Kristiansand Katedral skole Gimle. Det var ca. 
400 deltakere. Ca.  100 medlemmer hjalp til med arrangementet. Arrangementet 
var meget vellykket og tilbakemeldingene både underveis og i ettertid har vært 
svært positive. Tusen takk til Øyvind Mikkelsen som var løpsleder. 
Foruten dette store arrangementet har vi arrangert to Sørlandskarusell-løp, fem 
sommercupløp, 2. juledagsløpet, to klubbmesterskap, to TV-cup løp og tre 
CocaCola-cup løp. Dessverre måtte KOK 2-dagers i mars avlyses pga. for mye snø. 
I september arrangerte vi hinderløpet Fisherman Friends Strongman Run, det var 
750 deltakere. Løpet ble svært godt mottatt, og håpet er at Strongman Run blir en 
viktig inntektskilde for klubben i årene fremover. 
 
Tur-o komiteen har også i 2018 jobbet meget godt med Skautrimmen, 
Baneheiatrimmen, Finn Fram dag og andre arrangement for å spre 
orienteringssporten og disse flotte trimtilbudene. En snørik vinter og en meget 
varm sommer må ta skylden for at salget gikk noe ned sammenlignet med 2017. 
Gjennom sitt arbeid med godt salg av Skautrimmen/Baneheiatrimmen har komiteen 
bidratt med viktige inntekter til klubben. 
 
På kartfronten har det i 2018 blitt ferdigstilt et nytt kart – Voie-Torsteinsnes, samt 
revidert deler av sprintkartet på Lund. Begge kartene ble brukt i forbindelse med 
Hovedløpet. 
 
Medlemstallet holder seg stabilt. I 2018 hadde vi 271 betalende medlemmer, en 
liten nedgang fra fjoråret.  
  
Fokusområdene i handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2018 har vært: 
1) Medlemsrekruttering, 2) Fortsatt ungdomssatsing 3) Utvikle arrangement og 
skape gode opplevelser og 4) Et godt aktivitetstilbud hele året. 
Medlemsrekruttering, i alle aldre, har også i år vært den største utfordringen.  
I november ble det gjennomført en klubbutviklingskveld hvor 35 medlemmer 
deltok. Klubbens styrker og svakheter ble vurdert og en prioritert liste med tiltak ble 
utarbeidet. Den underbygger at rekruttering/beholde ungdommer, sammen med et 
godt sportslig tilbud er viktige fokusområder framover. 
 
I løpet av året har det vært avholdt 11 styremøter og 5 klubbkvelder. I tillegg har 
styret hatt jevnlig kontakt via e-post, telefon og på løp. For å informere medlemmer 
har styret benyttet seg av månedlig nyhetsbrev på mail, Facebook, klubbens 
hjemmeside og klubbkveldene. Det har også blitt publisert artikler på lokalsporten i 
Fædrelandsvennen. 
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2019 vil bli mindre krevende på arrangement fronten. Det største arrangementet 
blir Strongman Run 7. september. I tillegg skal vi selvfølgelig arrangere KOK 2-dagers 
og løp i Sørlandskarusellen, og flere ukentlige treninger. I 2019 blir det derfor ekstra 
viktig å bruke de ressurser vi i 2018 brukte på arrangement på rekruttering og 
deltakelse på o-løp. Dette er en felles utfordring hvor alle klubbens deltakere må 
bidra.  
Så styrets oppfordring inn i 2019 er - si ja når du blir spurt om å bidra! Sammen skal 
vi gjøre o-sporten til en attraktiv aktivitet å være med på. 
 
Tusen takk for alle store og små innsatser gjennom o-året 2018. 
 
Kristiansand 09.01.2019 

 

 
 
 

6. Arrangementer 2018 
 

Dato Løp Løpsleder Løypelegger 
17.-18. mars KOK 2-dagers,  

Holskogen Avlyst pga snø 
Linda Opheim Asle Kregnes og 

Harald Eik 
‘1. mai Sørlandskarusell, 

Hellemyr lysløype 
Leif Otto 
Torjussen 

Henrik Svaland Aas 

16. juni Sørlandskarusell, 
Kanonmuseet  
(inkl Klubbmesterskap 
skog)  

Dag Blandkjenn/ 
Morten Jørgensen 

Marius Pytten 

3.-8. august Hovedløp og O-landsleir Øyvind 
Mikkelsen 

Sebastian Daland, 
Ole Kostøl, John 
Runde 

3. november Klubbmesterskap sprint Sigmund Salthaug John Runde 
26. desember 2. juledagsløpet Roar Myhre Sigmund Salthaug 
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Hovedløp/O-landsleir 2018 
 
KOK-arrangerte HL/OLL-2018 for 400 ungdomsløpere i alderen 14-16 år. 
Arrangementet foregikk i perioden 3-8 august om omfattet bl.a. langdistanse i Voie-
skauen, sprint på Lund, stafett på UiA, aktivitetsdag på Bragdøya og treningsdag i 
Jegersberg og på Lund/Kongsgård. 
 
Løpere og ledere ble innkvartert på KKG og ungdommene som deltok på Camp 
Unge Trenere ble forlagt på Prestheia skole. Til sammen var det omtrent 500 
deltagere på arrangementet. 
 
HL/OLL er et stort arrangement der vi har ansvaret for kost, losji, løp og aktiviteter i 
nesten en hel uke. Dette krever nøye planlegging og mange personer i aktivitet. 
Hovedkomiteen, som var den samme som hadde ansvaret for NM-natt i 2017, har 
vært i aktivitet i om lag tre år og det har vært avholdt jevnlige møter. Komiteen har 
bestått av: 
 
Jan Blandkjenn (personal), Roar Hermansen (kost og losji), Aileen Runde 
(markedsføring), Thor Inge Kostøl (transport), Bjørn Friestad (økonomi), Erik 
Heddeland Martens (sportslig leder), Morten Hulløen (sponsor), Sigmund Salthaug 
(arena), Inga Stødle (premier), Målfrid Konst (løps-/servicekontor), Jack Bjørnsen 
(trening, aktiviteter, Camp Unge-trenere) og Øyvind Mikkelsen (leder). 
 
I tillegg har vi benyttet oss av klubbens unge løpere som løypeleggere: Sebastian 
Daland (langdistanse), Ole Kostøl (sprint) og John Runde (stafett). 
 
Under arrangementet har det vært omtrent 125 personer i sving. Det være seg 
under løpene, servering av mat, nattevakter, assistenter på trenings- og 
aktivitetsdag osv. Noen har vært med litt og andre har hatt mange oppgaver. Vi har 
også hatt noe hjelp fra Birkenes IL og Oddersjaa. Totalt sett har det vært et 
formidabelt løft for hele klubben og alle skal ha en stor takk for innsatsen. 
 
Målsetningene med arrangementet var: 
1. Arrangere løp i spennende terreng og i gode løyper 
2. Arrangere en O-landsleir som ungdommene vil ha mange positive 
 minner fra 
3. Ha et betydelig økonomisk utbytte 

Har vi lykkes med disse målene? 
 
Etter HL/OLL utfører NOF en undersøkelse blant deltagerne om hva de synes om 
arrangementet. I en slik undersøkelse er det selvfølgelig mange og sprikene 
meninger og vi kan ikke forvente at alle skal være fornøyd. Tallene fra NOFs måling 
viser: 
1. Mer enn 80% er svært godt eller godt fornøyd med de tre  konkurransene 
2. Mer enn 74% er svært godt eller godt fornøyd med innkvartering, 
 treningsdagen, trenerne og treningsgruppene. 



 
 

10 

3. 53% er svært godt eller godt fornøyd med aktivitetsdagen på Bragdøy.  Det 
dårlige været denne dagen trekker nok litt ned her. 

Det økonomiske resultatet etter arrangementet er meget bra og bedre enn 
budsjettert. Vi har klart å holde kostnadene ned gjennom gode avtaler, spesielt for 
mat, og god planlegging, samtidig som vi har holdt et høyt nivå på arrangementet. 
 
Konklusjonen min er derfor at vi har nådd alle våre målsetninger for arrangementet 
noe hele klubben kan være stolt av. 
 
Øyvind Mikkelsen, leder HL/OLL-2018 

 

7. Sportslig representasjon 

 

8. Medlemsstatistikk  
 
 
 

 

Aktive 
tom 12 år

Aktive 13-
19 år

Aktiv 20-
25 år

Aktive 
fom 26 år Støtte Sum  26-34  35-49  50 -69  70 -

2018 17 9 4 36 29 95 4 16 14 2
2017 14 16 1 38 29 98

Aktive  
tom 12 år

Aktive 13-
19 år

Aktiv 20-
25 år

Aktive 
fom 26 år Støtte Sum  26-34  35-49  50 -69  70 -

2018 38 16 11 66 45 176 10 21 29 6
2017 38 24 13 78 25 178

Historikk

År
Aktive 

tom 16 år
Aktive 

fom 17 år Støtte
Aktive 

tom 16 år
Aktive 

fom 17 år Støtte Kvinner Menn Total
2018 22 44 29 47 84 45 95 176 271

2017*) 22 47 29 50 103 25 98 178 276
2016 33 48 33 47 112 25 114 184 298
2015 33 47 28 46 103 37 108 186 294
2014 20 50 24 40 106 27 94 173 267
2013 22 45 21 41 94 33 88 168 256
2012 17 51 20 37 99 36 88 172 260
2011 16 50 20 40 86 31 86 157 243
2010 16 45 17 36 84 33 78 153 231
2009 17 50 18 42 84 28 85 154 239

*) Medlemmer mellom 13-19 år er fordelt 50-50% mellom over og under 17 år, pga endring av aldersinndeling

Kvinner Sum

Inndeling av Aktive fom 26 år

Inndeling av Aktive fom 26 år

Menn

Kvinner

Menn
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9. Elitestyrets rapport 2018 
 

Løpere 
Følgende løpere har vært tilknyttet KOK Elite i 2018:  
 
A-status 
Marianne Andersen 
 
B-status: 
Vegard Danielsen, Vít Bravený, Gaute Friestad, Luis Nogueira de la Muela, Morten 
Jørgensen, Matias Hodne Hanisch, Dag Blandkjenn, Marius Pytten, Håvard Irgens, 
Sebastian Daland. 
 
Hovedfokuset har vært å tilby attraktive treninger og samlinger.  
Sportslig sett har det vært like viktig å følge opp utøvere under 18 år. 
 
Trener 
Glenn Ager-Wick var ansatt som elitetrener (40 % stilling) fra 1. januar 2018 og ut 
oktober 2018. 
 
Jack Bjørnsen tok ansvar for koordinering av o-tekniske treninger og samlinger/løp 
etter at Glenns kontrakt gikk ut. 
 
Det jobbes med å ansette trener. Arbeidet ses i sammenheng med ønske fra noen 
klubber om en ansatt kretstrener samt ulike behov i klubben (rekruttering, 
skoleorientering mm.).  
 
Organisasjon 
Budsjetteringen av KOK elites aktiviteter ble gjort av sportslig komité i samarbeid 
med styrets økonomiansvarlige. 
 
All møteaktivitet har foregått sammen med sportslig utvalg og trenerne. Denne 
samordningen forsetter også i 2019.  
Det vurderes å slå sammen KOK Elite og sportslig komité gjennom å legge ned KOK 
Elite. Slik komitéene fungere nå vil dette ikke få noen innvirkning på det sportslige 
opplegget. 
 
Elitens og juniorenes sportslige aktiviteter har som i 2017 vært svært samordnede, 
dvs. at alle har nytt godt av det sportslige opplegget. Det gjelder spesielt lokale 
treninger. De siste års generasjonsskifte innebærer at sportslig fokus vil være på alle 
som ønsker å trene mye, også de som ennå ikke har nådd junioralder. 
 
Håvar Birkeland Stormoen har vært ansvarlig for utsendelse av ukentlig 
treningsplan. 
 
Marianne Andersen har vært løperrepresentant i 2018 og deltatt på flere møter 
med KOK Elite og sportslig komité. 
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Samarbeidet med fysioterapeut Tarjei G Nicolaisen ved Sørlandets Osteopati og 
Fysioterapi har fortsatt i 2018. 
 
Økonomi/Sponsor 
Sponsorsituasjonen var tilnærmet uforandret fra 2017, men de fleste avtalene som 
utløp etter sesongen 2017 ble reforhandlet. Det er ikke til å legge skjul på at 
sponsormarkedet er tøft og at inntektene er begrensede. Det er ikke inngått nye 
sponsoravtaler i 2018. 
 
Budsjettering/regnskap for aktiviteten i elitekomitéen ble gjort i Sportslig utvalg og 
var basert på tidligere års regnskap med ønske om full aktivitet og ansatt trener i 40 
% stilling. 
 
Økonomisk støtte til løpere 
Løpere med A-status har ingen egenandeler. Dette er løpere i norgestoppen med 
gode internasjonale resultater. 
 
B-status gis til løpere som presterer bra på nasjonalt nivå samt løpere som innretter 
hverdagen sin for å trene målbevisst mot å utvikle seg mot norgestoppen. 
Egenandelen for denne gruppen er ca. 50 % av kostnadene for hver aktivitet. 
 
Sportslige aktiviteter 
Tabellen viser samlings- og konkurranseaktiviteter for KOK-elite i 2018, inkludert 
klubbturen til Nord Jysk. 
 

Samlinger og reiser til løp 2018 
Kick Off, 3.-5.11.2017 (uten/med overnatting på Granestua) 
Danmark, 26.-28.1.2018 
Bergen Sprint Camp 16.-18.3.2018 (individuelle reiser) 
Spaniasamling, 19.2-25.2.2018 
Nord Jysk 9.-11.3.2018 (klubbtur) 
Påskesamling Rogaland 23.-26.3.2018  
Testløp EM / NC, Østfold 6.-10.4.2018 
Precamp + 10 mila Nynäshamn 27.-30.4.2018 
10 mila Nynäshamn 28.-30.4.2017 (klubbtur opplegg) 
Camp Norway, Modum 3.-6.5.2018 
Testløp JVM Kongsberg 19.-21.5.2018 
NM sprint / NC Sandnes 25.-27.5.2018 
Jukola + precamp, 14-17.6.2018 
O-festivalen 22.-24.6 Oslo (klubbtur) 
Nighthawk + 10.-11.8.2018 
NM-ultra Høydalsmo / NC 17.-19.8.2018 
NM-uke, Vegårshei, 13.-16.9.2018 
NC + NM juniorstafett Sandefjord 21.-23.9. 2018 
NM Natt / NC-finale, Asker 12-14.10.2018 
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Resultater/representasjon i 2018 
 
Årets seniorløper i KOK ble Marianne Andersen. Hun sikret seg bl.a. tre individuelle 
NM-gull og ett sølv.  
I VM plasserte hun seg på 8. plass mellomdistanse og 11. plass på langdistansen.  
 
For dette ble hun nominert til årets kvinnelige utøver på Idrettsgalla Sør. 
 
Representasjon 
I tillegg til at Marianne Andersen var fast inventar på landslaget har Dag Blandkjenn 
representerte Norge på student-VM og Euromeeting. Han har også deltatt på ulike 
landslagssamlinger og var 1. reserve til sprintdistansen i VM. Før sesongen 2019 er 
han tatt ut på landslagsgruppe Next Generation Sprint. Bl.a. basert på NM-bronse i 
sprint samt gode resultater på granskningsløp til VM. 
 
Sebastian Daland ble tatt ut til å representere Norge på JEC i Sveits. 
 
Øvrige resultater gjengis i årsrapporten til sportslig komité. 

 
 
 
 
Holger Hott      Stig Bjørløw Dalsøren 
(leder)        (styremedlem) 
 
 
Bjørn Friestad      Marianne Andersen 
(klubbens økonomiansvarlige)   (løperrepresentant) 

 
 

10. Klubbhusstyrets rapport 2018 
 

Huskomitéen har i 2018 bestått av: 
  

• Sigmund Salthaug KOK, (leder) 
• Pål Runde  KOK 
• Tyge Carlsen  Gimletroll (daglig leder, GT) 
• Helge Kjevik  Gimletroll 

Klubbhuset har i 2018 hatt noen problemer. Prosjektoren ble stjålet for andre 
gang, og selv om vi fikk noe på forsikringen påløper det en egenandel. Vi må også 
skifte ut toalettene i 2. etasje og gjøre enn del service på det elektriske anlegget. 
Hjemmesiden har vært ute av drift halve året, uten at det ser ut til å ha påvirket 
utleien (totalt 14 utleieforhold i 2018). En del av møblene i vrimleområdet er slitte 
og må byttes/repareres. 
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Fremleie til private og organisasjoner har gitt en inntekt på 56 800,- til klubbene 
hvorav KOK får 30%, dvs. kr 17 040,-. Det er nå bedre kontroll med innbetalinger. 
Det kommer også inntekter til klubbhuset fra IFO som Gimletroll arrangerer.  
 
De to klubbene har rett til i alt 10 gratis helger som evt. kan benyttes også til 
sponsorer men ikke til medlemmer av klubbene til private arrangement. 
 
Styret i Presteheia klubbhus AS består av    
Henrik Berge og Bent Brøvig fra Gimletroll 
og  
Jon Bjørgum og Sigmund Salthaug fra KOK 
 
Klubbhuset har nå vært i drift i 10 år, og MVA-refusjonen er avregnet. Styret må nå 
vurdere MVA-problematikken videre framover. 
 
Kristiansand 10. januar 2019 
For husstyret 
Sigmund Salthaug 

 

11. Medieutvalgets rapport 2018 
 

Informasjonsflyten i klubben foregår gjennom flere kanaler,  kok.no, Facebook, 
samt ulike epost-lister. Klubblederen skriver regelmessige nyhetsbrev med 
informasjon som gjelder alle klubbens medlemmer. Ungdomsansvarlig Håvar 
Birkeland Stormoen sender ukentlige eposter med info om kommende treninger, 
løp og frister. Råtass/Minitass har egne infokanaler, blant annet Facebook. Med 
andre ord, det er mange som bidrar til at KOK’ere får den infoen de trenger. 
 
Det må sies at vi har store utfordringer med å få skrevet innlegg og reportasjer, 
både korte og lengre, om løp, treninger og annet som skjer. Vi har også jobbet 
videre med rydding i hjemmesiden og forenkling av det som står. Vi er i gang men 
vi er ikke i mål. 
 
Aileen Runde 

 
 

12. Lobbykomiteens rapport 2018  
 

Bevaring av Ringknuten ved Kongsgård/Vige 
 
Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) har innen høringsfristen 10.10.2017 levert 
sin uttalelse i sak 201513219. Det samme har Vest-Agder Orienteringskrets (VAOK) 
gjort, samt visstnok over 300 andre. Videre er vi kjent med de sterke innsigelsene 



 
 

15 

fra Fylkesmannen og Bane Nor. Det har vært meklingsmøte uten at partene ble 
enige. Saken går videre til Regjeringen for endelig avgjørelse. 
 
Dette året har KOK fulgt spent med i media og saksprotokoller fra kommunens 
behandlinger eller utsettelser av saken. Vi har hatt kontakt med de fleste i 
formannskapet, og fra mange har vi fått det hyggelige svaret at Ringknuten vil de 
bevare. Andre kan foreløpig ikke si noe klart om holdningen til saken. 
 
08.10.2018 sendte vi et brev til den nye parksjefen, Aase Hørsdal, som vi i KOK 
ikke hadde møtt hittil. Vi orienterte bl.a. om klubben, og om ett av «våre 
idrettsanlegg», kartet over Kongsgård/Vige.  
 
Klubben ble deretter invitert til å møte Aase Hørsdal 09.12.2018. Det ble et både 
hyggelig og nyttig møte, hvor også naturforvalter Trond Johanson deltok. 
 
Men siden vår sak allerede ligger hos politikerne var det lite parksjefen kunne 
gjøre akkurat med den saken. 
 
Vi har i høst fanget opp signaler på at det kanskje også innen kommunen tenkes 
litt nytt, bl.a. vestover. Da kan kanskje Ringknuten spares likevel, til glede for både 
o-løpere, skoleklasser og unge og eldre turgåere? 
 
Representanter fra KOK har vært tilstede på 3 «stormøter» der utbygging av 
Kongsgård/Vige har vært diskutert. 
 
Ny E18 gjennom Vågsbygdskauen 
 
Det er nå gitt klarsignal om ny adkomstvei til Mjåvann industriområde. Dette 
medfører at Vågsbygdskauen får en enklere adkomst og bedre tilgang til denne 
delen av terrenget. 
 
Kristian Omestad      Øystein Halvorsen 

 

13. Rapport fra Rekrutteringskomiteen 2018  
 

Komiteen: 
• Sandy Hott (leder) 
• Ragnhild Kostøl 
• Inga Stødle 
• Ulrik Thisted 
• May Lene Slettebø 

 
Organisering: 
Komiteen har hatt 1 større planleggingsmøte på våren.  For øvrig ad-hoc møter ifm 
ukentlige treninger.  Fortløpende kommunikasjon ifm ukentlige treninger og per 
mail/Facebook grupper.  Leder fra rekrutteringskomiteen deltar i Sportslig utvalg. 
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Trenere: 
• Sandy Hott (hovedansvar) 
• Holger Hott 
• Ragnhild Kostøl 
• May Lene Slettebø 
• Inga Stødle (kontrakt lønnet av KOK) 
• Ingrid Elise Vingerhagen (kontrakt lønnet av KOK) 
• Anders B. Kristoffrsen (høsten 2018) 
• Tuva Hepburn (våren 2018, kontrakt lønnet av KOK) 

 
Sportslige aktiviteter: 
Hovedaktivitetene til Rekrutteringskomiteen består i ukentlige treninger for barn 
fra 6-12 år, tirsdager året rundt (følger skolens ferier).  Mellom 15-30 barn deltar 
på en vanlig trening.  Det har i løpet av høsten kommet mange nye deltakere. 
 
Råtassen opplegg for 8-12 åringer.  Fra påske-høstferie enkel orienteringsteknikk i 
nærterreng.  De mer erfarne løperne oppfordres til å være med på KSO istedenfor 
treningen, i de ukene dette gjelder.  På vinterhalvåret tilbys innetrening i etterkant 
av utetrening. 
Minitassen opplegg for 6-8 åringer har vært tilbudt i vintersesongen (høstferie-
påske), med alderstilpassede aktiviteter.  Organiseres i samarbeid med Råtassen 
opplegg. 
 
Andre aktiviteter: 

• Det ble organisert overnatting 15-16 november på Presteheia klubbhus for 
alle klubbens medlemmer opp til 12 år.  Ca. 20 barn + 5 ledere/foreldre 
deltok.   

• Rekrutteringskomiteen hadde ansvar for klubbkveld i desember.  
Komitemedlemmene og foreldre til rekruttene hadde ansvar for mat 
(julegrøt) og organisering. 

 
I tillegg har rekrutteringskomiteen i 2018 påbegynt et samarbeid med 
ungdomsgruppen om overgangen mellom Råtassen og Ungdomsgruppen 
(målgruppe 9-14 år).  Målet er tilpasset nivå på treningene, og økt sosialt 
engasjement gjennom aktiviteter. 
 

• Sosial kveld for eldre Råtasser/yngre ungdommer 20.03.18 organisert av 
Inga og Ingrid Elise (målgruppe 9-14 år), med trening, pizza og sosial 
aktivitet på klubbhuset. 

• På høsten har Anders B. Kristoffersen fulgt opp denne aldersgruppen på 
treninger. 

• Det planlegges tilsetting av ny trener for våren 2019 da Anders B. K. er på 
utveksling fram til sommeren. 
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Deltakelse i andre aktiviteter: 
• Det ble arrangert Trener-1 kurs vinter/vår 2018 i samarbeid mellom KOK og 

NOF.  5 fra KOK deltok Sandy Hott, Inga Stødle, Ingrid Elise Vingerhagen,  
Tuva Hepburn og Vetle Lynnebakken). 

• Medlemmer fra komiteen har hjulpet til med arrangering av Finn-fram 
dagen 22. april (løypelegging og deltakelse på dagen). 

• Inga Stødle bistår som orienteringstrener i IdrettsFritidsordning (IFO) som 
Gimletroll organiserer. 

 
Markedsføring/informasjon: 

• Fullelektronisk markedsføring på sosiale medier i år: saker på www.kok.no 
og Facebook.  Bruken av sosiale medier har vist seg som en effektiv og 
viktig markedsføringskanal, dette må videreutvikles i 2019. 

• Info i gratisavisen «Barn i byen» og på deres hjemmeside. 
• Facebook grupper for Minitassen og Råtassen.  Informasjonsmøte for 

foreldre ifm Råtassen oppstart. 
• Informasjon og påmeldingsskjema på www.kok.no og på Facebook for å 

forenkle innmeldingsprosessen.  
 
Alexandra Hott 
Leder rekrutteringskomite 

 

14. Sportslig utvalgs rapport 2018 
 

MEDLEMMER: 

- Oluf Bøckman  (leder)  
- Glenn Ager-Wick  (trener senior, junior)  - t.o.m. oktober 
- Jack Bjørnsen f.o.m. oktober 
- Holger Hott (leder elitestyret) 
- Stig Dalsøren (elitestyret) 
- Håvar B Stormoen (trener ungdomsgruppa) 
- Alexandra Hott (lederleder rekrutteringskomiteen) 
- Pål Runde (Reisekoordinator) 
- Marianne Andersen (representant løpere) 

ORGANISERING 
Sportslig utvalg har som hovedområde å jobbe og koordinere et godt 
treningstilbud og konkurransetilbud i KOKs regi.  Dette gjøres sammen med KOK 
elite og O-kretsene i Agder.   Alexandra (Sandy) Hott har ledet arbeidet for de 
yngste ca 8-12 år (Råtass). Ungdomsgruppa er ledet av Håvar B Stormoen, mens 
Glenn Ager-Wick som lønnet trener i 40% stilling har hatt hovedsvaret for Junior 
og Seniorløpere, dvs de som løper Norgescup.  
Norgesløperne samt ungdomsløpere, har fått tilbud om å ha en egen medtrener. 
Medtrener er en samtalepartner og en person som følger opp den aktuelle 
løperen ekstra. Ordningen ble innført i 2018 da vi har erfart at de som har hatt 
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hovedansvaret for de fysiske treningene ofte har hatt nok med å organisere dette.  
Det har i hovedsak vært gode tilbakemeldinger på dette, og det fortsetter i 2019. 

Klubben har et samarbeid med Olympiatoppen Sør med Arild Jørgensen som 
kontaktperson. Et formål er testing av noen av klubbens beste løpere, og i tillegg 
er det inngått samarbeide om oppfølging av hovedtrener og medtrenere i 
samarbeid med Olympiatoppen.   

TRENINGER  
Klubben har i utgangspunktet treninger tirsdag, torsdag og lørdag.   
Tirsdagstreningen er i vinterhalvåret en felles trening for hele klubben – opplegget 
er tilpasset alder og ferdigheter. Torsdagstreningen er i vinterhalvåret 
nattorientering. Lørdagsøkta er vanligvis i o-teknikk i dagslys.  Mange av 
lørdagstreningene er i samarbeid med o-kretsene. I sesongen tilpasses treningene 
til terminlista I skolens sommerferie er kun en ukentlig trening, sommer-cup´n, 
arrangert av ungdom og norgescupløpere. 
Komiteen har hatt møter annenhver måned, avhold 2 løpermøter, samt 
gjennomført en spørreundersøkelse med fokus på 2019.  I tillegg kommer UK-
møter og koordinering av treninger, reiser med mer. 

 

 

15. Skoleorienteringskomiteens rapport 2018 
 

Samarbeidet mellom KOK og Pedagogisk senter har fortsatt i samme spor også i 
2018. 
Kartområdene har vært Voie, Karuss, Hellemyr, Baneheia, Jegersberg og Justvik. 
Skolene får ferdig plastlagte kart og klippekortmal, samt en veiledning til bruk for 
læreren. 
 
I hvert område blir det lagt ut 20-25 poster som står ute fra april til november. 20 
skoler deltok i opplegget i 2018. Noen skoler kjøper opplegg for flere kartområder. 
Dette innebærer at flere tusen skoleelever også i år har vært ute på postjakt i 
skogen. Fornøyde lærere opplever at dette er et godt hjelpemiddel for å 
gjennomføre læreplanens mål i forhold til opplæring i kart og kompass. 
 
Leif Otto Torjusen 

 

16. Rapport fra Verdens o-dag 2018 (Skolesprinten) 
 

For å markere verdens o-dag, 29. mai, tilbød klubben 4 skoler 
orienteringsaktiviteter på Grønn slette. Klubben stod for gjennomføringen og stilte 
med instruktører. Presteheia og Fagerholt deltok på dette arrangementet og ca. 
100 elever deltok. Aktivitetene var Råtass-opplegg (sløyfer med EKT), EKT-sprint og 
O-labyrint.  
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I 2018 sendte vi ikke ut invitasjon til øvrige skoler med tilbud om ferdige 
orienteringsaktivitet som de kunne gjennomføre selv, da det var kun en skole som 
takket ja til dette tilbudet i 2017. 

I tillegg har Lindebøskauen skole (Flekkerøy - 8.-10. trinn) gjennomført et 
orienteringsopplegg med ca. 6 timer orienteringsundervisning og ett avsluttende 
o-løp m/EKT brikke. Det var ca. 170 elever som deltok.   

Steinerskolen lånte kart og poster og gjennomførte orientering i tre uker i høst. 

Ingvild Mulen 

 

17. Kartkomiteens rapport 2018  
	

Kartkomiteen har bestått av Thorbjørn Værp, Øystein Halvorsen og Fred-Arne 
Sivertsen.  Det vært holdt 2 arbeidsmøter + møter/kontakt med de andre o-
klubbene og kommunen.  
 
Klubben har i 2018 fått støtte fra Kristiansand kommune til kartet Grostøl-Føreid. 
Revisjon starter tidligst 2020, men oppstartstidspunktene er ikke bestemt. 
Midlene kan ikke brukes til andre formål uten kommunal avklaring.  Utbetalingen 
av kommunal støtte vil variere betydelig år for år. 
 
Kartkomiteen har besluttet at kartsalget fra byens bokhandlere skal avvikles 
ettersom det er svært få kart som selges på denne måten. 
Det jobbes med å finne en alternativ digital salgskanal for klubbens o-kart.  
Klubbens digitale kartarkiv har vært administrert av Thorbjørn Værp. Klubbens 
medlemmer får tilgang til kart og ocad-lisenser når de melder inn behov. 
 
Avsluttede prosjekter 2018: 

• Holskogen: Kartet er over et område der det ikke har vært o-kart før, og har 
et areal på 8 km2. Det nye kartet er også sydd sammen med SSOK sitt kart 
Berge. Kartet var planlagt brukt til KOK 2-dagers 2018, men ettersom disse 
løpene måtte avlyses pga snø, skal det i stedet benytter på KOK 2-dagers 
2019.  

• Voie-Torsteinsnes: Kartet ble ferdigstilt til bruk på Hovedløpet 2018. Kartet 
har et areal på 5,1 km2. 

 
Pågående prosjekt:  

• Revisjon Marvika med deler av Lund: Den delen som ble brukt på 
Hovedløpet ble ferdigstilt i juni 2018. Resten av området (Marvika mm) 
ferdigstilles vinteren 2019. Synfaringen som ble gjort på dugnad rundt UiA 
for Hovedløp stafett blir innarbeidet i sprintkartbasen. 

• Revisjon Fiskåtangen + utvidelse med deler av Slettheia/Vågsbygd. 
Spillemidler tildelt i 2018, må ferdigstilles senest 2020. 
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Planlagte prosjekter i årene som kommer.  Tidspunkt ikke fastsatt: 
§ Kart i sprintnorm:   

o Revisjon Hellemyr  
o Havlimyra (avventes til utbyggingen i området er mest mulig ferdigstilt) 
o Revisjon Vestre Oddernes-UIA-Grønn slette 

§ Skogs o-kart 
o Revisjon Vestheiene: oppstart er tidligst 2019 – mer sannsynlig 

2020/2021  
o Revisjon Grøstøl-Føreid  

 
Kartkomiteen tilpasser alle prosjekt til de regler som til en hver tid gjelder for 
spillemidler, kommunal støtte og selvsagt klubbens økonomiske situasjon. 

 

18. Arrangementskomiteens rapport 2018  
 

Arrangementskomitéen har i 2018 bestått av:  
 
Sigmund Salthaug, Rune Kittelsen, Henrik Svaland Aas, John Runde, Svein 
Nomeland og Ernst Pytten 
 
Komitéen har i 2018 hatt ansvaret for følgende løp: 
 
Sørlandskarusellen: 1. mai fra Hellemyr lysløype 

løpsleder Leif Otto Torjusen,  
løypelegger Henrik Svaland Aas 

 
Sørlandskarusellen/ 
Klubbmesterskap:   12. juni ved Kanonmuseet 

løpsleder Dag Blandkjenn, Morten Jørgensen 
løypelegger Marius Pytten 

 
Klubbmesterskap sprint: 3. november fra Sjøstrand skole,  

løpsledelse: Arr komite/styret,  
løypelegger John Runde 

 
2. juledagsløpet:  25. desember ved Voiebyen skole, Torkelsmyra  
    løpsleder Roar Myhre  

løypelegger Sigmund Salthaug 
 
I tillegg har arrangementskomiteen hatt ansvaret for arenaen til Hovedløpet 2018. 
Arrangementene har vært gjennomført på en god og effektiv måte og uten større 
problemer.  
 



 
 

21 

KOK 2-dagers ble avlyst pga snømengden, og blir flyttet til 2019. Arrangementets 
status som nasjonalt løp vurderes pga konkurranse fra Vestfold og Rogaland 
samme helg. 
  
Fremdeles er deltakelsen liten fra de yngste løperne i terminfestede løp, og dette 
bør det settes fokus på også neste sesong. 
 
Lagrene på Hellemyr og i Klubbhuset er fremdeles rimelig ryddige selv om en ny 
"kasterunde" på Hellemyr er aktuelt. Arrangement hengeren holdes oppdatert. 
Nye Emit-enheter er innkjøpt, og 15 touch-frie enheter vil bli anskaffet. Nytt 
tunneltelt er innkjøpt. 
 
Komiteen ønsker bistand til å finne løpsledere og løypeleggere som kan benyttes 
og er villige til å ta en jobb. Til nå har vi funnet veldig dyktige kandidater, og vi har 
mange flere aktuelle. Uten at disse oppgavene blir besatt blir det ingen løp. En 
mulighet dette året er at det utpekes arrangementsgrupper på 3 personer som 
tildeles nærløp. 
 
Kristiansand 10. januar 2019 
 
For arrangementskomitéen 
Sigmund Salthaug 

 

19. VDGs rapport 2018 
 

Klubbens arrangementer har blitt gjennomført uten konflikter med grunneiere 
eller dyreliv i sesongen 2018. 
Klubben har i 2018 arrangert hovedløpet for yngre, 3 løp i KSO vår, 5 løp i 
sommercupen, 2 løp i sørlandskarusellen, 3 løp i TV cupen og 3 løp i Coca Cola 
cupen. Vi har også arrangert Skautrimmen i flere områder rundt Kristiansand. 
Der det har vært nødvendig har grunneiere blitt varslet/informert vedrørende 
løpsområde og samlingsplass. 
 
John Hansen – VDG kontakt 

 

20. Sponsorkomiteens rapport 2018 
 

Komiteen har i 2018 bestått av Øivind Sæbø (Fisherman’s Friend Strongmanrun), 
Jon Bjørgum (mentor) og Morten Hulløen (leder).  
 
Hovedfokus for komiteen dette året har vært arrangementet Fisherman’s Friend 
Strongmanrun, fornyelse av årlig sponsoravtale med Color Line og forsøk på 
fornyet kontrakt med Snøgg/ Norgesplaster, etter at vi ikke fikk noen avtale med 
dem i 2018.  Komiteen har også mottatt ønske fra styret om å forsøke å etablere 
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en sponsoravtale med en leverandør av leiebil. Detter arbeidet er i skrivende 
stund ikke startet opp.  
 
Hinderløpet Fisherman’s Friend Strongmanrun ble arrangert for andre gang 22 
september med 750 deltakere, en økning på hundre deltagere fra 2017. Nærmere 
100 frivillige fra klubben stilte opp og sørget for et nytt vellykket arrangement. 
Målsettingen for arrangementet i 2019 er 1000 deltakere. Dato for arrangementet 
i 2019 er fastsatt til 7.september.  
 
Avtalen med Torvkvartalet og ColorLine ble fornyet for ett år – for 2019.  
 
Det er i skrivende stund ingen avklaringer med Snøgg/ Norgesplaster om en 
eventuell re-etablering av avtalen, etter at den tidligere avtalen ble avsluttet som 
følge av ny selskapsstruktur/ eierskap i Snøgg AS.  
 
I forbindelse med Hovedløp og O-landsleir i sommer bidrog komiteen til salg av 
sponsoravtaler samt koordinering og profilering av våre sponsorer i tilknytning til 
Hovedløp/ O-landsleir.  
Dette arbeidet kom noe seint i gang, men takket være iherdig innsats fra Roar 
Hermansen ble det gjort en ny sponsoravtale med Coop Extra for 3 år, tillegg til 
mindre arrangements-spesifikke avtaler med catering-leverandøravtaler (bla. 
Reinhartsen AS og Hennig Olsen AS).  
Det ble også etablert en tilleggsavtale med vår langvarige sponsor Rambøll AS, for 
profiler i tilknytning til dette arrangementet. 
 
For komiteen 
Morten Hulløen 
 

21. Rapport fra turorienteringskomiteen 2018 
 

Turorienteringssesongen 2018 var den 45. i rekken. Denne sesongen bestod 
Skautrimmen av følgende kartområder: Duekniben (10 poster), Krokevann sør (20 
poster), Holskogen (12 poster) og Jegersberg (18 poster). I tillegg var det som 
vanlig tre perioder med Finn5-poster og Baneheitrimmen med 20 poster. I tillegg 
stod de 10 postene på Agder Naturmuseum ute til høsten 2018 og det har vært 6 
enkle poster på Kristiansand Kanonmuseums område.  
 
Tre deltakere har deltatt i alle 45 sesonger, og sesongens eldste deltaker var 87 år. 
Totalt var det 202 registrerte deltakere i Skautrimmen i 2018. Det var 90 deltakere 
i Baneheitrimmen og 86 som deltok i Finn5. Antall deltakere som registrerte 
poster via www.turorientering.no var 109. Alle disse tall er lavere enn for 2017.  
 
Både salg og registrer deltakelse ble noe lavere i 2018 enn i 2017. Den snørike 
vinteren og den varme sommeren er mulige årsaker til dette. I tillegg kan vi ha 
hatt noe konkurranse fra Bedriftsidrettens toppturopplegg. I 2018 ble det solgt 
472 Skautrimmenposer, 351 Baneheitrimmen og 156 ekstra klippekort. I tillegg ble 
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det solgt 10 Skautrimmenpakker og 54 Baneheitrimmen og andre enkeltkart via 
www.turorientering.no.  
 
I 2018 ble Finn Fram-dagen arrangert i april på Grønn slette. I overkant av 90 barn 
deltok og tross noen tekniske problemer og tilskyende vær var det en fin og aktiv 
dag i Jegersberg.  
 
Til tross for begrenset interesse for Naturlos-arrangementet 2017 prøvde vi igjen i 
2018. Denne gang la vi arrangementet til en ettermiddag. En stor gruppe frivillige 
orienteringsløpere stilte opp som guider, men ingen interesserte deltakere dukket 
opp. Den varme ettermiddagen var det kanskje mer fristende med ett bad enn å 
lete etter poster i skogen!? 
 
Turorienteringssesongen ble tradisjonen tro avsluttet med en samling i Klubbhuset 
i slutten av november. Klubbhuset var fylt med ivrige turorienterere som hørte 
Lars Jøran Sundsdal fra Rambøl fortalte om hvordan orienteringskart lages. I tillegg 
det var trekning av premier, oppsummering av 2018-sesongen, presentasjon av 
turorienteringsopplegget for 2019 salg av merker og plaketter og enkel 
bevertning.  
 
I 2018 ble Skautrimmen og Baneheitrimmen solgt ved følgende salgssteder: DNT 
Sør, G-sport Sandens, Meny Albert Kongsgård II, Sport 1 Amfi Vågsbygd, 
Löplabbet, Intersport Skippergata, G-MAX Sørlandsparken og Hageland Oddernes 
Gartneri. Vi mistet Oddernes Gartneri som utsalgssted i 2018. Det er beklagelig 
ettersom de solgte svært mange konvolutter i 2017. Turorienteringskomiteen 
hadde salgsstand i Torgkvartalet og i Amfi Vågsbygd i adventstiden 2018. Det har 
også vært mulig å kjøpe klubbens turorienteringstilbud på Skautrimavslutningen, 
ved ulike o-arrangementer og på noen klubbkvelder. 
 
Tur-o-komiteen har hatt samme sammensetning i 2018 som i 2017: Øyvind 
Torgersen, Øystein Halvorsen, Ellen R. Pedersen, Magne Reier Jørgensen, Thor 
Olav Steine, Gunhild Omestad, Finn Kristensen og Liv Bente H. Friestad (leder). 
Komiteen hadde syv komitemøter i 2018. 
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22. Regnskap 2018  
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Kristiansand Orienteringsklubb

Resultatregnskap Noter 2018 2017

Inntekter
Salgsinntekter
Salgsinntekter 1 1 750 243 273 410
Skautrimmen postreklame 32 320 33 550
Salg klubbtøy, emitbrikker etc. 31 705 9 368
Sponsorer og samarbeidsavtaler 45 710 8 055
Egenandeler samlinger/løp 310 261 349 015
Sum salgsinntekter 2 170 239 673 398

Tilskudd
Offentlige tilskudd 2 47 890 63 794
Andre tilskudd 2 214 255 95 057
Mva-refusjon og grasrotandel 80 844 93 179
Sum tilskudd 342 989 252 030

Andre inntekter
Årskontingenter 145 650 143 425
Startkontingenter og årsegenandeler 3 579 355 497 165
Dugnad 66 900 42 455
Diverse inntekter 26 545 19 785
Sum andre inntekter 818 450 702 830

Sum inntekter 3 331 678 1 628 258

Kostnader
Andre driftskostnader
Lønn 13 150 4 000
Startkontingenter 187 519 189 278
Startkontingenter NM/HL 61 261 72 798
Startkontingenter stafetter (utenom NM) 76 404 56 057
Leie lokaler 4 122 852 14 240
Leasing/leie biler 51 640
Treningsutstyr og -klær 121 085 66 441
Kartproduksjon 5 83 989 65 034
Kontorrekvisita 10 796 6 782
Annen kontorkostnad 19 947 23 013
Kopiering/trykking 64 541 30 699
Møter, kurs 8 875 7 230
Samlinger, arrangementer 161 392
Porto 1 218 1 278
Drivstoff 5 245
Annen kostnad transportmidler 5 079
Bilgodtgjørelse 36 626 25 713
Reisekostnad, ikke oppgavepl. 252 945 359 754
Overnattingskostnader turer/samlinger 181 940 315 019
Mat/bevertning turer/samlinger 389 714 162 231
Reklame/annonser 4 533 7 830
Gaver/premier 84 319 4 565
Løpsavgifter NOF 6 186 513 37 397
Kontingent VAOK 16 200 27 400
Tilskudd KOK Elite og reisefordeling 7 163 800 13 778
Forsikringspremie 12 508 12 286
Diverse kostnader 24 321 85 215
Tap på fordringer 660

Sum driftskostnader 2 349 072 1 588 038

Driftsresultat 982 606 40 220
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Resultat regnskap forts. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 
 

Kristiansand Orienteringsklubb
Balanse 

Eiendeler Noter 2018 2017
Finansielle anleggsmidler
Lån til Presteheia Klubbhus AS 375 000 375 000

Lån til HL/OLL 2018 0 50 000

Aksjer i Presteheia Klubbhus AS 36 800 36 800

Aksjer i KOK Event AS 30 000 30 000

Sum anleggsmidler 441 800 491 800

Omløpsmidler
Varer på lager 28 475 47 987

Sum varer 28 475 47 987

Fordringer
Forskuddsbetaling av kostnader 2019 8 172 283 99 588

Kundefordringer 93 043 88 414

Sum fordringer 265 327 188 002

Bankinnskudd, kontanter
Bankinnskudd
Driftskonto 2 133 837 857 945

Kredittkort og andre kontoer -787 2

Kartkonto Hellemyr 51 005 50 980

Kartkonto Havlimyra 36 719 36 701

Kartkonto turkart Vestheiene 111 082 111 027

Kartkonto Grostøl-Føreid 80 624 46 301

Konto privatutleie klubbhus 56 820 56 495

Kartkonto Marvika 3 797 64 509

Kartkonto revisjon Voie 1 461

Kartkonto Fiskåtangen 158 032 157 953

Kartkonto Holskogen 50 209

Kartkonto Vestre Oddernes-UiA-Grønn slette 40 020 40 049

Kartkonto Baneheia 75 530 75 642

Sum bankinnskudd 2 746 680 1 549 274         

Sum omløpsmidler 3 040 482 1 785 263         

Sum eiendeler 3 482 282 2 277 063       

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Udisponert resultat 978 672 39 750

Egenkapital 1 756 762 1 717 013

Sum egenkapital 2 735 435 1 756 763         

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gavetilskudd fra Sparebanken Sør 250 000

Uopptjent inntekt 9 19 700 56 300

Andre avsetninger 0 0

Leverandørgjeld 41 198 109 093

Kartprosjekter 435 949 258 598

Annen kortsiktig gjeld 0 96 309

Sum kortsiktig gjeld 746 847 520 300

Sum gjeld 746 847 520 300             

Sum egenkapital og gjeld 3 482 282 2 277 063       
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Balanse forts. 
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23. Klubbens resultater 2018 
 

RESULTATER fra NM og hovedløp.   

I tabellene nedenfor er det tatt med, topp 30 i Hovedløpet, topp 10 plasseringer i 
NM samt fullstendig KOK-liste for Norgescup og samt større stafetter.  

 

For kretsmesterskapet og Sørlandsmesterskap er medaljevinnerne i 
mesterskapsklasser gitt nedenfor.  I tillegg er alle klubbmesterskapet for 2018 tatt 
med. 
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KM-stafett
1 KOK 2 - Brage Takle, Fredrik Pytten, Erlend Odd Berge H13-16
2 KOK 1 -Trygve Børte Nomeland, Tina Booth, Simon Beckmann Kristiansen H13-16
2 KOK 3 - Marius Aurebekk, Ørjan Svaland Aas, Kristian Pytten H17
3 KOK 4 - Eirik Heddeland Martens, Tor Åmdal, Petter Marki Eriksen H17
3 KOK 1- Christiane Ruud Bøckman, Julie Felicia Christiansen, Ida Aurebekk D17

KM-sprint
1 Vegard Danielsen H21
1  Trygve Børte Nomeland H15-16
1 Fredrik Pytten H13-14 
1 Christiane Ruud Bøckman KOK D17-20
2 David Runde H17-20
2 Linn Carina Daland D21
3 Adriana Eik D21
3 Vetle Elias Lynnebakken H17-20
3 Jack Bjørnsen H21

KM-mellom
1 Marianne Andersen D21
1 Fredrik Pytten H13-14 
1 Simon Beckmann Kristensen H15-16
1 David Runde H17-20
1 Holger Hott H21
2 Tina Booth D13-14
2 Inga Vestøl Stødle D17-20
2 Vegard Danielsen H21
3 Vetle Elias Lynnebakken H17-20

KM-lang
1 Julie Christiansen D15-16
1 Ida Aurebekk D17-18
1 Fredrik Pytten H13-14
1 Brage Takle H15-16
1 Marius Aurebekk H17-20
2  Trygve Børte Nomeland H15-16
2 David Runde H17-20
2 Vegard Danielsen H21
3 Simon Beckmann Kristiansen H15-16
3 Kristian Pytten H17-20
3 Håvard Wedege H21

KM-natt       
1 Christiane Ruud Bøckman KOK D17-20
1 Marianne Andersen D21
1 Brage Takle H15-16
1 David Runde H17-20
1 Håvard Wedege H21
2 Tina Booth D13-14
2 Simon Beckmann Kristiansen H15-16
2 Vetle Elias Lynnebakken H17-20
2 Christian Bøen H21
3 Trygve Børte Nomeland H15-16
3 Eirik Heddeland Martens H21
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24. Innkomne forslag 
 

Avvikling av Kristiansand Orienteringsklubb Elite (org. nummer 985 818 010) 
 
Kristiansand Orienteringsklubb Elite (KOK Elite) ble opprinnelig etablert i 2003. 
Bakgrunnen for at det ble etablert en egen organisasjonsenhet var både å 
avgrense eventuell risiko tilknyttet elitesatsing fra klubbens øvrige virksomhet, og 
sikre at klubben skulle ha en enhet som drev mva-pliktig virksomhet. KOK Elite 
kunne dermed være leietaker i klubbhuset slik at Presteheia Klubbhus AS skulle 
ha et grunnlag for mva-refusjon. 
 
På bakgrunn av forhold rundt mva-registering har sponsorinntekter hittil blitt ført 
som inntekt i KOK Elite. Ettersom avgiftspliktig omsetning (sponsorinntektene) de 
siste årene har vært lavere enn grensen for frivillig mva-registrering (pr i dag kr 
140 000), slettet skattemyndighetene mva-registreringen til KOK Elite høsten 
2018.   
 
Forholdene rundt Presteheia Klubbhus AS er også endret i 2019, ettersom 
opprinnelig leieavtale med Kristiansand kommune på 10 år (for garderobe-delen) 
utløpte høsten 2018. Det er derfor høyst sannsynlig at også Presteheia Klubbhus 
AS vil avvikle mva-registreringen. 
 
KOK Elite har dermed ingen funksjon lenger når det gjelder mva.  
 
Styret vurderer det heller ikke nødvendig å ha en egen organisasjonsenhet for 
klubbens elitesatsing. En avvikling av KOK Elite som organisasjonsenhet vil heller 
ikke ha noen betydning for klubbens elitesatsing de kommende år. 
 
På bakgrunn av det ovennevnte foreslår styret at Kristiansand Orienteringsklubb 
Elite avvikles som egen organisasjonsenhet, og det fremmes følgende forslag til 
årsmøtet: 
 
«Årsmøtet godkjenner at Kristiansand Orienteringsklubb Elite avvikles som egen 
organisasjonsenhet med virkning fra 31.12.2018, og gir styret fullmakt til å 
gjennomføre dette.» 
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25. Organisasjonsplan 2019 
 

Kristiansand Orienteringsklubb  
Organisasjonsplan 2019 (vedtatt på Årsmøte 26.2.2019) 
 
1. Kristiansand orienteringsklubbs formål og verdigrunnlag 
Kristiansand Orienteringsklubbs (KOK) formål er å drive idrett organisert i Norges 
Idrettsforbund (NIF) og Norges Orienteringsforbund (NOF).  
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet.  
 
2. Visjon  
Kristiansand Orienteringsklubb har som visjon å være blant verdens beste 
orienteringsklubber, basert på sportslige aktiviteter, klubbmiljø og arrangementer.  
 
3. Handlingsplan  
For 2019 prioriterer klubben følgende områder:  
1) Fokus på rekruttering av nye medlemmer gjennom alle klubbens aktiviteter. 
Med et spesielt fokus på Råtass og ungdommer, samt våre mange 
Turorienteringsaktiviteter. 
2) Fortsette med godt sportslig tilbud som gir våre ungdommer, juniorer og aktive 
seniorer mulighet til å utvikle seg.  
3) Utvikle våre arrangementer for å tilby både deltakere og funksjonærer gode 
opplevelser.  
4) Klubben skal ha et godt aktivitetstilbud til alle hele året.  
 
4. Organisasjon  
KOKs øverste organ er årsmøtet. Hovedstyret er kollektivt ansvarlig for drift av 
klubben mellom årsmøtene. Hovedstyret skal stå for den daglige driften iht 
klubbens lover og står ansvarlig overfor årsmøtet for sine disposisjoner.  
Styret for KOK Elite ivaretar elitesatsingen i KOK og rapporterer til Hovedstyret. 
Samtidig ivaretar styret i KOK Elite det ansvaret som tilligger styret i en 
momsregistrert virksomhet.  
(Kristiansand Orienteringsklubb Elite).  
 
4.1 Hovedstyret  
KOK ledes av hovedstyret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Hovedstyret består av leder, nestleder, informasjonskoordinator, 
økonomiansvarlig, sportslig leder, leder KOK elite og ungdomsrepresentant. 
Komitéledere og ansatt trener har møterett.  
 
Hovedstyret skal: 
• Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser.  
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/prosjektledere for spesielle oppgaver 

og utarbeide instruks for disse.  
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• Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for 
idrettens gjeldende instrukser og bestemmelser.  

• Representere klubben utad.  
• I samarbeid med de enkelte utvalg, sørge for utarbeidelse av klubbens 

strategiplaner. 
• Etablere og drifte klubbens kvalitetssystem.  
• Sørge for at «merkebygging/synliggjøring» av Kristiansand Orienteringsklubb 

jobbes med i alle klubbens ledd/komiteer. 
 
4.1.1 Leder  
Leder skal:  
• Lede hovedstyremøtene.  
• Representere klubben utad.  
• Være klubbens kontaktperson overfor offentlige og private interessenter, 

dersom dette ikke er annerledes definert eller ivaretas av utvalgene.  
• Styre arbeidet i Hovedstyret og fordele oppgavene internt i styret.  

 

4.1.2 Nestleder  
Nestleder skal:  
• Fungere som leder i dennes fravær.  
• Utarbeide søknader om økonomisk støtte til klubben fra offentlige etater. I 

samarbeid med aktuelle utvalg søke støtte fra andre mulige fond og stiftelser 
samt følge opp disse søknadene.  
Merk: Søknader om støtte til enkeltmedlemmer/ løpere utarbeides av den 
enkelte løper 

• Fungere som klubbens «personalsjef».  For aktive løpere med løperavtaler 
med KOK elite og trenere KOK elite, er det Leder KOK Elite som har 
«personalansvaret». 

• Ansvarlig for politiattester for klubbens ledere / trenere for yngre utøver. 
• Organisere klubbkvelder og medlemsmøter 
• Sørge for at klubbens kriseplan blir jevnlig revidert og kjent for klubbens 

medlemmer. 
• Koordinere bestilling av klubbtøy (webshop Trimtex) og organisere klubbens 

kleslager 
• Identifisere dugnadsmuligheter for klubben sammen med Hovedstyret 
• Oppnevne prosjektleder for aktuelle dugnadstiltak som planlegger, informerer 

og koordinere dugnaden, herunder sikrer ressurser til selve gjennomføringen.  
 
4.1.3 Informasjonskoordinator  
Informasjonskoordinator skal:  
• Skrive og distribuere referater fra styremøtene og årsmøtet.  
• I samarbeid med komiteene, sørge for at klubbens tiltaksplan er jevnlig 

oppdatert.  
• Utarbeide nyhetsbrev for intern informasjon i klubben 
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• I samråd med styret, komiteledere og medieutvalget, utarbeide klubbens 
publiseringsplan (hjemmeside, lokale medier, sosiale medier)  

• Være styrets representant i medieutvalget 
• Ta imot innkommende post samt distribuere post til riktig adressat.  
• Være ansvarlig for klubbens arkiv, dvs. postarkiv, elektronisk arkiv etc. 

 
4.1.4 Økonomiansvarlig 
Økonomiansvarlig er leder for økonomifunksjonen for både KOK og KOK Event. 
Økonomiansvarlig er styremedlem i KOK og møter ved behov i styret KOK Event. 
Økonomiansvarlig velges på årsmøtet og styrer arbeidet i økonomifunksjonen. I 
tillegg til økonomiansvarlig kan økonomifunksjonen bestå av ytterligere 1-3 
personer som utpekes av økonomiansvarlig i samarbeid med klubbens hovedstyre. 
Økonomifunksjonen har ansvaret for: 
• Hente inn fakturagrunnlag 
• Fakturering 
• Oppfølging av bankkontoer og utbetalinger 
• Regnskapsførsel for hele klubben iht. NIFs retningslinjer og instrukser 
• Oppfølging av økonomi for Presteheia Klubbhus AS 
• Oppfølging av økonomi for KOK Event AS 
• Oversikt over startkontingenter og fakturering av disse 
• Økonomistyring (budsjettering/rapportering) 
• Påse at årsregnskap for KOK og KOK Event forefinnes i revidert stand til 

fristene for utsendelse av materiale til årsmøtet. 
• Legge fram regnskap og budsjetter på årsmøtet. 
• Være ansvarlig for klubbens medlemsarkiv.  
• Ivareta inn- og utmeldinger i klubben og sikre ajourhold av medlemsregister og 

adresselister. 
• Være ansvarlig for klubbens e-mail-lister i samarbeid med klubbens IT-

ansvarlig. 
• Være ansvarlig for idrettsregistreringen. 
• Oppdatere informasjon knyttet til våre organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregisteret. 
 
Om nødvendig kan regnskapsførsel settes vekk til ekstern regnskapsfører.  
 
4.1.5 Ungdomsrepresentant  
Ungdomsrepresentanten velges av og fra klubbens utøvere mellom 15 og 24 år for 
et år. Ungdomsrepresentanten inngår som ordinært styremedlem.  
 
4.2 Representanter til krets og råd  
Representantene skal:  
• Representere KOK overfor kretsting og/eller Idrettsrådet på en slik måte at det 

gagner o-idrettens og klubbens interesser.  
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4.3 Revisorer  
To revisorer velges på årsmøtet. Disse skal overvåke klubbens virksomhet gjennom 
året og avgi sin revisjonsberetning overfor årsmøtet.  
 
4.4 Valgkomité  
Valgkomiteen skal: 
• Forberede og sette sammen forslag til kandidater som skal velges blant 

klubbens medlemmer på årsmøtet basert på frivillighet.  
• Legge fram komiteens innstilling for årsmøtet.  
 
Bestemmelsene om valg av tillitsvalgte finnes i klubbens lov. 
Valgperioden for alle komiteer skal i utgangspunktet være 2 år, og slik at 
halvparten er på valg hvert år, såfremt ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 
Suppleringsvalg kan avholdes.  
 
4.5 IT-konsulent  
IT-konsulent skal:  
• Gjennom rådgivning og samarbeid med informasjonskoordinator sørge for at 

klubben har en stabil og funksjonell hjemmeside, herunder også intranett, 
dokumentdatabase/elektronisk arkiv.  

• Større drift- og utviklingsoppgaver forbundet til klubbens IT-løsning kan ikke 
forventes løst av IT-konsulent, men er en tjeneste klubben må påregne å kjøpe 
av leverandør. 

• Har ikke ansvar for innhold/dataforvaltning/dokumentforvaltning, heler ikke 
ansvar for IT-utstyr til arrangement eller nettverk/utstyr på klubbhuset. 

4.6 Lobbykomité 
Lobbykomiteen skal:  
• Rapportere til hovedstyret.  
• Komiteleder har møterett i klubbens styremøter 
• Påvirke offentlige beslutningstagere til fordel for KOK og o-idretten, herunder 

øke mulighetene for økonomisk bistand/ støtte, samt påvirke politiske og 
administrative beslutninger i den retning som er ønskelig for KOK.  
 

4.7 Klubbhusansvarlig  
Klubbhusansvarlig skal:  
• Ha ansvar for oppgaver tillagt KOK ift drift av klubbhuset 
• Være representant i klubbhusstyret 
 
4.8 Skoleorienteringsansvarlig  
Skoleorienteringsansvarlig skal: 
• Lage tilbud med o-poster i nærterrengene til skolene vest for Varoddbrua. 

Dette omfatter også å sette ut/ta inn poster og ha dialog med skolene. 

4.9 Medieutvalg 
Informasjonskoordinator er styrets representant i utvalget. 
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Medieutvalget skal: 
• Gjennomføre klubbens publiseringsplan, og derigjennom bidra til oppdatert 

hjemmeside (kok.no) og sosiale medier. 
• Delegere skriveoppgaver. 
• Jobbe for bred omtale av hele klubbens aktivitetsområde i lokal presse og 

media. 
 
5.0 Sportslig utvalg  
Sportslig utvalg består av sportslig leder, eliteansvarlig, leder rekrutteringskomité, 
ungdomsansvarlig 13-16 år, ansvarlig jentesatsing, junior- og senioransvarlig, og to 
løper representanter (jfr pkt 5.1.1), samt eventuelt ansatte trenere.  
I tillegg kan veteranansvarlig (fra 35 år) knyttes opp ved behov.  
Alle trenere (lønnede og ulønnede) har møterett på møter Sportslig utvalg. 
 
Sportslig utvalg skal:  
• Koordinere klubbens sportslige aktiviteter på alle alders- og prestasjonsnivåer, 

og sikre effektiv planlegging, utnyttelse og utvikling av klubbens kompetanse 
og ressurser innenfor området. Utvalget har et særlig ansvar for å sikre 
kontinuitet i tilbudet i overganger mellom de ulike alders- og 
prestasjonsnivåer.  

• Utarbeide et godt system for bruk og oppbevaring av klubbens treningsutstyr 
inkl. skjermer og emit for treningsbruk.  

• Utpeke klubbverter (ansvarlig for telt og klubbflagg) i forbindelse med lokale 
løp. 
 

Sportslig leder og elite-ansvarlig velges på egnet medlemsmøte for to år av gangen 
i oktober måned (fra høsten 2017). Løperrepresentantene velges direkte av de 
aktive løperne ved passende anledninger. Øvrige medlemmer i Sportslig utvalg, 
oppnevnes av Sportslig leder og Hovedstyret sammen (unntatt leder 
rekrutteringskomite som velges). 
 
5.1 Leder sportslig utvalg  
Leder sportslig utvalg skal:  
• Inngå som styremedlem i KOKs hovedstyre og rapporterer til hovedstyret. 
• Har overordnet ansvar for klubbens sportslige satsning på alle alders- og 

prestasjonsnivåer. 
• I samarbeid med øvrige medlemmer i sportslig utvalg utarbeide årlige 

sportslige planer for hver utøvergruppe samt utse ansvarlige for de forskjellige 
aktivitetene. Dette inkluderer også oppfølging og utnevnelse av med-trenere 
for navngitte løpere. 

• Oppnevne og følge opp klubbens trenere på de forskjellige nivåer.  
• Oppnevne klubbens UK i samråd med sportslig utvalg og sørge for uttak til 

individuelle løp og stafetter.   
• Føre statistikk over løpernes resultater gjennom sesongen.  
• Følge opp eventuelle satsningsavtaler sammen med aktuelle gruppeansvarlige. 
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5.1.1 To løperrepresentanter 
Være aktive deltagere ved planlegging og diskusjoner i Sportslig utvalg. En av 
løperrepresentantene velges blant og av løpere med elite-kontrakt. Den andre 
løperrepresentanten velges blant og av løpere i aldersgruppen 15-24 år. 
 
5.2 Rekrutteringskomité  
Rekrutteringskomiteen skal  
• Planlegge og sørge for gjennomføring av rekrutteringstiltak/ 

orienteringsaktiviteter for aldersgruppen tom 12 år (Råtasstreninger) 
• Planlegge og sørge for gjennomføring O-skole/ idrettsskole enten alene eller i 

samarbeid med andre idrettslag.  
• Være aktive og innovative i å rekruttere nye deltakere til klubben og 

orienteringssporten i vid forstand. Rekruttering kan rettes mot ulike 
målgrupper som barn, ungdom, voksne og foreldre. 

 
5.3 Ungdomsansvarlig 13-16 år 
Har hovedansvar for planlegging, oppfølging og informasjonsflyten til aktive 
medlemmer i aldersgruppen 13-16 år.  
 
5.4 Ansvarlig Jentesatsing  
Har hovedansvar for planlegging, oppfølging og informasjonsflyten til aktive jenter 
i aldersgruppen fra 12-20 år. Jenter i alderen 13-16 år kommer også inn under 
gruppen nevnt i punkt 5.3. 
 
5.5 Veteranansvarlig 
Ansvarlig for informasjonsflyten til aktive medlemmer i aldersgruppen fra 35 år. 
Samt ved behov organisere stafettlag og være UK for veteranklasser. 
 
5.6. Elite-ansvarlig  
• Følge opp og videreutvikle klubbens Elitestrategi sammen med Sportslig leder. 
• Ha «personalansvar» for løpere og trenere som har elite-kontrakt/avtale. 
• Sørge for at det inngås kontrakter med aktuelle løpere og trenere. 
• Følge opp kontraktsmessige forhold med løpere og trenere. 
• Koordinere bekledning av løpere med kontrakt. 
• Føre oversikt over løpere som har tatt «Ren utøver»-kurset. 
 
5.7 Hovedtrener KOK Elite 
Hovedtrener skal – i henhold til ansettelseskontrakt:  
• Planlegge og følge opp trening, samlinger og konkurranser iht godkjent plan 

for KOK Elite og i tråd med inngått treneravtale. 
• Rapportere kostnader til treninger og konkurranser iht plan til 

Økonomiansvarlig. 
• Vurdere løpere som er aktuelle for KOK Elite. 
• Ha møterett i sportslig utvalg. 
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6.0 Tekniske utvalg  
 
6.1 Kartkomité  
Kartkomiteen skal:  
• Planlegge og gjennomføre utgivelse av nye kart i henhold til klubbens 

gjeldende kartplan.  
• Ansvar for økonomiske søknader til offentlige myndigheter/spillemidler til 

kartproduksjon i samarbeid med klubbens nestleder.  
• Utarbeide og ajourholde klubbens kartplan og formidle denne til VAOK og 

kommunen.  
• Utarbeide sluttrapport med regnskap for kartprosjekter.  
• Ansvarlig for klubbens digitale kartarkiv og organisere årlig revisjon av 

eksisterende kart  
• Organisere klubbens kartsalg.  
• Komiteleder har møterett i klubbens styremøter 
 
6.2 Arrangementskomité  
Arrangementskomiteen skal:  
• Komiteleder har møterett i klubbens styremøter. 
• Komiteleder innkalles og deltar på kretsens terminlistemøte på vegne av 

klubben. 
• I samarbeid med styret utarbeide forslag til KOKs terminfestede løp basert på 

klubbens arrangementsstrategi. Arrangementskomiteen legger frem forslag for 
styret (inkl forslag til løpsleder og løypelegger).  

• Ha overordnet ansvar for klubbens lokale o-arrangement (krets-/nærløp) 
• Utpeke løpsledere og løypeleggere til klubbens krets-

/nærløp/klubbmesterskap 
• Ut fra terminlisten planlegge klubbens arrangementer i samarbeid med 

kartkomiteen og VDG-kontakt.  
• Fungere som mentor for uerfarne løpsledere og løypeleggere.  
• Vedlikeholde enkle «brukerhåndbøker» for å arrangere o-løp 
• Delta i planleggingen av nye/revidering kartområder til store arrangement 

samt revidering av kart som er aktuelle for løp 
• Inneha og utvikle klubbens kompetanse på arrangementssystemer inkl. 

emit/e-timing. 
• Ha ansvar for klubbens arrangementsutstyr (omfatter oppbevaring, nødvendig 

vedlikehold, oversikt over beholdning, samt utlån/videresalg til medlemmer).  
   Arrangementsutstyret deles inn i: 

o arrangementsutstyr på Hellemyr (hovedlager) 
o arrangementsutstyr på klubbhuset inklusiv arrangementstilhenger 
o elektronisk utstyr (PC:er og klokker)  
o EKT-enheter 
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For større nasjonale/internasjonale arrangement sørger hovedstyret i samarbeid 
med arrangementskomiteen for at det utpekes en prosjektgruppe for planlegging 
og gjennomføring.  
 
6.3 VDG-kontakt  
VDG-kontakten skal:  
• Fremlegge klubbens aktivitetsplan for organer/organisasjoner som 

representerer grunneier-, vilt-, frilufts- og naturverninteresser.  
• Ha oversikt over aktuelle grunneiere og berørte jaktlag på klubbens 

kartområder, og være klubbens kontaktledd overfor disse ved planlegging av 
arrangement og kartutvikling  

• Påse at det ifm o-løp og turorientering ved valg av terreng og postplassering, 
tas hensyn til plante- og dyreliv, jfr sentrale retningslinjer.  

 
7.0 Inntekts og sponsorkomité  
Inntekts og sponsorkomiteen skal:  
• Inngå, koordinere og følge opp sponsoravtaler. 
• Koordinere sponsoraktiviteter i klubben, f. eks mellom klubbens små og store 

arrangement, og andre områder der det er aktuelt med sponsorer.  
• Komiteleder har møterett i klubbens styremøter. 
 

8.0 Tur- o komité 
Tur-o komiteen skal planlegge og gjennomføre tiltak og tilbud rettet primært mot 
turgåere og mosjonister utenfor klubben. Dette for å bidra positivt til samfunnet 
generelt, og bidra til en positiv profil av klubben i lokalsamfunnet. Komiteen skal 
ha et særlig fokus på tilbud mot nye, alternative brukergrupper, samt tilbud som 
kan knytte tur/mosjonssegmentet nærmere til klubben, gjerne som medlemmer.  
 
8.1 Leder tur-o-komiteen  
Leder turorienteringskomiteen skal:  
• Rapportere til hovedstyret. 
• Ha møterett i klubbens styremøter.  
• Lede og koordinere arbeidet i komiteen. 
• Sammen med komiteen planlegge og gjennomføre klubbens 

turorienteringsopplegg hvert år.  
• Sammen med komiteen utvikle klubbens turorienteringsaktiviteter mot nye 

brukergrupper  
• Sammen med komiteen stå for salg av turorienteringsopplegg.  
• Koordinere poster og terreng med VDG-kontakten.  
• Planlegge og gjennomføre o-relaterte aktiviteter rettet mot nye/ alternative 

brukergrupper 
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26. Medlemskontingenten 2019 
 
Klubben har følgende medlemskategorier Kontingent 

satser 
2019 

Kontingent 
satser 
2018 

Familie: Gjelder ektefeller/samboere og barn til og 
med 20 år. Alle må være innmeldt med 
navn og fødselsdato. 

Kr 2.300 
 

Kr 2.300 
 

Aktiv:  
 

Fra og med 25 år Kr 1000 Kr 1000 

Barn/ungdom:  Til og med 16 år  
 

Kr 600 Kr 600 

Ungdom:  17 – 24 år  
 

Kr 800 Kr 800 

Nybegynner:  Første medlemsår t.o.m. 16 år. Inkluderer 
fri deltakelse på nybegynnerkurs. 
 

Kr 400 Kr 400 

Støtte:  Medlemmer som ønsker å være medlem av 
klubben uten å delta aktivt i konkurranser. 
Medlemmer som skal delta i løp for KOK 
(unntatt klubbmesterskap) må betale et 
aktivt medlemskap.  
 

Kr 300 Kr 300 

 
Nyinnmeldinger etter 1. august får 50 % rabatt på medlemskontingenten. Alle nyinnmeldte 
kan fritt delta på nybegynnerkurs i innmeldingsåret. 
 
Årsegenandeler som gir fri startkontingent for medlemmer opp til 24 år: 
 
Etter flere år uten endring i årsegenandelene foreslår styret følgende endring: 
 
 Løpsklasser  Satser for 

2019: 
Satser for 
2018: 

Barn/ungdom: 13 – 16 år  Kr 600 Kr 600 
Ungdom: 17 – 24 år  Kr 1.500 Kr 1.200 
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27. Forslag til budsjett 2019 
 
 

 
 

  

Kristiansand Orienteringsklubb
Budsjett for 2019

Budsjett 
2018

Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto (Netto)

Ti l skudd Tur-Orientering / lavterskelaktivi tet 0 0 0 0 18 000
Div. ti l skudd NIF og NOF (lags - og aktivi tetsmidler) 70 000 70 000 71 000 71 000 70 000
VO-ti l skudd 25 000 25 000 0 0
Offentl ige ti l skudd 15 000 15 000 15 710 15 710 5 000
Andre ti l skudd og gaver 225 000 225 000 143 255 143 255 17 500
Grasrotandelen 15 000 15 000 19 496 19 496 14 000
Mva-refus jon 90 000 90 000 61 348 61 348 100 000
Sum tilskudd 440 000 440 000 310 809 310 809 224 500

Medlemskontingent 150 000 150 000 145 650 145 650 145 000
Årsegenandel  løp 25 000 25 000 26 400 26 400 35 000
Startkontingenter 100 000 200 000 -100 000 110 835 193 079 -82 244 15 000
Dugnad 90 000 90 000 66 900 66 900 30 000
Sponsormidler 105 000 105 000 45 710 45 710 5 000
Andel  leieinntekter Presteheia  Klubbhus 0 0 17 040 17 040 15 000
Klubbkvelder, medlemsmøter mm. 10 000 -10 000 2 400 11 276 -8 876 -7 000
Hovedløpet / O-lands lei r (arrangør) 0 2 058 152 938 964 1 119 188 500 000
Skautrimmen (postreklame) 33 000 33 000 33 520 33 520 40 000
Skautrimmen 145 000 55 000 90 000 146 610 52 196 94 414 155 000
Skoleorientering 10 000 7 000 3 000 10 500 9 040 1 460 10 500
Løpsarrangement (inkl . KOK 2-dagers ) 0 0 0 0 40 000
Kartsa lg og kartleie (KSO, Sørlandsgaloppen) 5 000 5 000 15 898 15 898 10 000

Saml inger / løp for rekrutter / ungdom / junior 0 9 600 -9 600 -10 000
Rekrutt, Råtassen og Mini tassen 20 000 -20 000 16 639 -16 639 -5 000
Camp Norway 0 2 100 4 256 -2 156 -20 000
Nord-Jysk 79 000 100 000 -21 000 68 283 72 258 -3 975 -20 000
Tiomi la 59 000 151 000 -92 000 58 183 162 473 -104 290 -85 000
Jukola 14 000 56 000 -42 000 29 000 103 152 -74 152 -65 000
Spania-saml ing 67 000 115 000 -48 000 62 382 82 152 -19 770 -50 000
Hovedløpet/O-lands lei r 6 000 18 000 -12 000 0 -2 000
Danmark-saml ing 7 000 16 000 -9 000 3 750 11 635 -7 885 -10 000
O-festiva len 7 000 25 000 -18 000 6 000 14 702 -8 702 -20 000
Andre saml inger / lands lagsrepresentas jon / bonuser 45 000 -45 000 24 325 73 267 -48 942 45 000
Nighthawk 8 000 19 000 -11 000 4 410 15 030 -10 620 -10 000
NM (inkl . s tartkontingenter) 93 000 250 000 -157 000 27 450 140 693 -113 243 -110 000
Kickoff 0 0 -15 000
Norgescup 66 000 135 000 -69 000 0
Andre løp 31 000 96 000 -65 000 0
Trenerlønn, trening og instruks jon 70 000 -70 000 0 -20 000
Trener 1 kurs 10 000 -10 000 8 875 -8 875 -10 000
Kartpros jekter 110 000 -110 000 83 989 -83 989 -55 000
Innkjøp og vedl ikehold av utstyr 30 000 -30 000 0 -25 000
Ti l skudd KOK El i te 0 0 125 000 -125 000 0
Regnskapsførsel 50 000 -50 000 0 0
Diverseposter og adminis tras jon 50 000 -50 000 45 479 198 395 -152 916 -50 000
Fors ikringer 10 000 -10 000 12 508 -12 508 -12 000
Finans inntekter og kostnader 5 000 -5 000 9 892 13 827 -3 935 -3 000

Årsresultat 1 540 000 1 653 000 -113 000 3 331 678 2 353 006 978 672 666 000

Regnskap 2018Budsjett 2019
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28. Valgkomiteens forslag til valg 
 
 
  


