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KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 

ÅRSBERETNING 2019 

1. Hovedstyre valgt på årsmøtet 26. februar 2019: 
 

Leder     Tor Åmdal   Ny,1 år 
Nestleder    Eirik Martens   Ny, 2 år 
Informasjonskoordinator  Ingvild Mulen   Ny, 2 år 
Økonomiansvarlig*)   **)    
Leder sportslig utvalg   Oluf Bøckman   Ikke på valg***) 
Eliteansvarlig    Holger Hott   Ikke på valg***) 
Varamedlem    Aileen Runde   Ny, 1 år 
Ungdomsrepresentant  Trygve Børte Nomeland   
 
*) Kirsten Salthaug har sagt seg villig til å inngå i klubbens økonomiteam 
**) Bjørn Friestad bistår styret i en overgang. Styret og valgkomiteen får mandat til å finne/innsette 

ny økonomiansvarlig. Det jobbes med å sette ut deler av regnskapet, det er innhentet tilbud fra 
noen aktører. 

***) Valgt frem til oktober 2019. 
 
   

2. Komiteer og tillitsvalgte valgt på årsmøtet 2019: 
 

Revisorer    Harald Vingerhagen  Ikke på valg 
    Kristen Ribe   Ny, 2 år 
 

Medieutvalget   Ingvild Mulen   Ny, 2 år 
    Åsulv B. Stormoen  Ikke på valg 
    David Runde   Ny, 2 år 
IT konsulent   Rune Skogerbø   Ikke på valg 

 
Lobbykomiteen   Øystein Halvorsen (leder) Ikke på valg 

    Kristian Omestad   Gjenvalg 1 år 
 

Klubbhuskomiteen   Pål Runde   Ikke på valg 
 
 

Sportslig utvalg 
Leder    Jack Bjørnsen   Ny, 2 år** 
Rekruttansvarlig  Sandy Hott   Ikke på valg 
Eliteansvarlig   Holger Hott   Ikke på valg 
 
Velges ikke, oppnevnes av utvalget: 
 
Ungdomsansvarlig  Håvard Birkeland Stormoen 
Jenteansvarlig   x 
Løperrepresentant elite velges av løperne 
Løperrepresentant ungd./jr Trygve Børte Nomeland 
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**Valgt f.o.m. 1. november 2019 
 
 

Rekruttkomiteen 
Leder    Sandy Hott   Ikke på valg 
    Ragnhild Kostøl   Ikke på valg 
    Inga Stødle   Ikke på valg 
    Ulrik Thisted   Ikke på valg 
    May Lene Slettebø  Ikke på valg 
    Svein Frøysnes   Ny 2 år 
    Jan Blandkjenn   Ny 2 år 
 

Skoleorienteringskomiteen  Leif Otto Torjusen  Ikke på valg 
 

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

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

VDG  Styret og valgkomiteen får mandat til å finne/innsette 
et medlem 

 
 

Inntekt og sponsorkomite 
Leder    Morten Hulløen   Ikke på valg 
    Øivind Sæbø   Ikke på valg 
    Jon Bjørgum   -- 
 

Tur-o-komiteen 
Leder    Liv Bente Friestad  Ikke på valg 
    Magne Jørgensen  Ikke på valg 
    Øystein Halvorsen  Ikke på valg 
    Ellen Pedersen   Ikke på valg 
    Øyvind Torgersen  Ikke på valg 
    Thor Olav Steine  Ikke på valg 
    Finn Kristensen   Gjenvalg, 1 år 
    Gunhild Omestad  Ikke på valg 
    Aileen Runde   Ny 2 år 
    Hanne Hermansen  Ny 2 år 
    Siri T. Myhre   Ny 2 år 
    John Hansen   Ny 2 år 
 

Valgkomite    Øyvind Mikkelsen  Gjenvalg, 1 år 
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 Styret og valgkomiteen får mandat til å finne/innsette 
et medlem   

 
Repr. Agder O-krets ting  utnevnes av styret (Leder og nestleder hovedstyre, 

leder sportslig utvalg) 
Repr. Kr.sand Idrettsråd  utnevnes av styret (Leder og nestleder hovedstyre, 

leder sportslig utvalg) 
 
 
 

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 2019   Ingvild Mulen, Eirik Heddeland Martens,  
Idrettsrådets årsmøte 2019  Eirik Heddeland Martens, Oluf Bøckmann,  
Styre Presteheia klubbhus AS Sigmund Salthaug, Jon Bjørgum, (Pål Runde 

huskomite) 
Styre KOK Event AS Jon Bjørgum, Øivind Sæbø, Holger Hott 
    
Sørlandsgaloppen Generalforsamling  
 
 

4. Andre tillitsvalgte 
 

Ingen 
 

5. Styrets virksomhet 2019 
 

I løpet av året har det vært avholdt 10 styremøter og 6 klubbkvelder.  
 
For å informere medlemmer har styret benyttet seg av jevnlige nyhetsbrev på epost 
og gitt informasjon på facebook, klubbens hjemmeside og på klubbkveldene. I 
tillegg har sportslig utvalg jevnlig sendt ut eposter med informasjon om treninger, 
løp, påmeldingsfrister og andre aktiviteter til klubbens aktive løpere.  
 
Styret har jobbet med tradisjonelle oppgaver som kreves for å drifte klubben. Av 
spesielle saker nevnes revidering av kriseplanen til KOK, forbedret system for 
arkivering, oppfølging av tiltaksplanen fra 2018, O-løp i jubileumsåret 2023 og 
vurdering av Stolpejakten som supplement til Skautrimmen. Styret var representert 
med 4 personer på NOF kompetansehelg. 
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2019 har vært et år med høy sportslig aktivitet, men uten de store arrangementene. 
Det meste krevende arrangementet i 2019 var hinderløpet Fisherman Strongman 
Run som KOK arrangerte for 3. gang. Arrangementet har gitt inntekter til klubben i 
form av betalte dugnadstimer. Den 3. årige avtalen med Fisherman om å arrangere 
løpet er nå under reforhandling. Av andre dugnader nevnes løypevakter på 
Sommerløpet og varetelling på Coop Mega i Vågsbygd.  
 
Av tradisjonelle O-løp har KOK arrangert KOK 2-dagers som samlet ca 100 deltakere 
hver dag. Av mer uformell O-løp har vi arrangert 2.juledagsløpet og løpsserier som 
KOK Cola cup, TV-cup, Sørlandskarusellen og sommercupen. Sistnevnte arrangeres i 
sin helhet av klubbens unge løpere.  
 
Klubben ved styret og sportslig utvalg har arrangert fellesturer til Nordjysk 2-dagers 
(mars), O-festivalen (juni), NightHawk (august) og publikumsløpene til VM i Østfold 
(august). Turen til Nordjysk 2-dagers samlet 55 deltakere, med gledelig mange nye 
og unge medlemmer. De øvrige turene samlet rundt 20 – 30 personer hver.  
 
Det høye sportslige aktivitetsnivået og tilbudet til klubbens løpere fortsatte i 2019.  
Tirsdagstreningene i vintersesongen og o-tekniske treninger har hatt rimelig godt 
oppmøte, og disse treningene er viktig for miljøet i klubben. Sportslig utvalg og 
trenere har også i år gjort et godt arbeid med å planlegge og gjennomføre 
sesongen. Hele året har det vært et godt aktivitetstilbud til alle klubbens 
medlemmer. Råtass- og minitassen, som er en del av tirsdagstreningen, har fortsatt 
god deltakelse. Det er her klubben rekrutterer nye unge medlemmer. I 2019 ble det 
engasjert 6 ungdomstrenere som hjelper med planlegging og gjennomføring av 
treninger for råtass-, minitass og ungdomsgruppen.  
 
Klubbens eliteløpere har hatt en aktiv sesong. Årets beste prestasjoner tilskrives 
Brage Takle og Dag Blandkjenn. Brage vant sprinten og tok sølv på langdistansen i 
16-årsklassen under Hovedløpet. Dag har hatt en jevnt god sesong med mange 
pallplasser i Norges Cupen og deltakelse i World Cup sprint. Av andre gode 
resultater nevnes NM-sølv til Kristian Pytten i første NM i knockoutsprint for 
juniorer, og Marius Aurebekk sin deltakelse og stafettseier i Junior European Cup 
(JEC). I Jukola stafetten i Finland ble det en oppløftende 33 plass til KOK, men i 
TioMila måtte våre 2 lag dessverre avbryte stafetten på grunn av flystreik...  
 
Tur-o komiteen har også i 2019 jobbet meget godt med Skautrimmen, 
Baneheiatrimmen, Finn Fram dag og andre arrangement for å spre 
orienteringssporten og disse flotte trimtilbudene. Antall solgte poser og antall 
registrerte deltakere økte fra 2018. Det ble solgt 540 Skautrimmpakker, 410 
Baneheitrimm og 160 ekstra klippekort. KOK har fått støtte på tilsammen 130 000 kr 
av Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen for å etablere et av app. basert 
lavterskel tur-O tilbud i 2020 i urbane strøk. Dette blir et supplement til 
Skautrimmen, og vil ta utgangpunkt i NOF sin tur-O portal.  
 
Kartkomiteen avsluttet i 2019 kartprosjektet Marvika-Kongsgård-Lund, og jobber for 
tiden med revisjon av kartene Fiskåtangen, Hellemyr sprintkart og Vestheiene.  
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Antall medlemmer er i 2019 gått ned med 30 personer til 230 medlemmer. 
Årsakene til nedgangen opprydding i medlemsregisteret, løpere som flytter og at 
nye unge medlemmer har sluttet med orientering. 
 
2019 hadde ikke klubben ansvar for store arrangementer. 2020 blir også et rolig år, 
men vi er medarrangør av Sørlandsgaloppen. Styret har vurdert muligheten for å 
arrangere O-festivalen i 2023 med samlingsplass i Dyreparken og 
Sørlandsparken/Travparken, dvs samme konsept som i 2013. Utvidede 
vernegrenser i Høvåg skogen og planlagte /igangsatte industriområder gjør 
imidlertid området uegnet for denne type O-løp. Styret vurderer istedenfor om 
Vatnestrøm kan være arena for et større arrangement i 2023.  
 
Styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke 2020 på å delta på treninger og O-løp, 
men aller helst rekruttere og følge opp nye løpere. 
 
Tusen takk for alle store og små innsatser gjennom o-året 2019. 
 
Kristiansand 03.02.2020 
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6. Klubbhusstyrets rapport 2019 
 

Huskomitéen har i 2019 bestått av: 
  
• Pål Runde  KOK 
• Tyge Carlsen  Gimletroll (daglig leder, GT) 
• Helge Kjevik  Gimletroll 
 
Klubbhuset har i 2019 vært utleid for totalt kr 35.700 (men av dette kom kr 4.150 
inn så sent at det først vil tas med i regnskapet i 2020.) Leieinntektene er overført 
til Presteheia Klubbhus AS. Utleieprisene økes noe i 2020 for å komme på samme 
nivå som for Donn-huset og RIL. 
 
Det kommer dessuten inntekter til klubbhuset fra IFO som Gimletroll arrangerer, 
noe som i 2019 utgjorde kr 22.000. Det er avtalt en økning i IFO-leien for 2020 
med 25% som gir en årlig leie på kr 27.500. 
 
Hjemmesiden er lagt ned, kalenderen og informasjon rundt utleie er nå integrert i 
KOK sin hjemmeside. 
 
En del av møblene i vrimleområdet og storsalen er slitte og må byttes/repareres. 
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 

 
Kristiansand 9. februar 2020 
For huskomiteen,  
Pål Runde 
 
 

7. Medieutvalgets rapport 2019 
 

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. Treningskomiteen v/ Håvar 
Birkeland Stormoen sender ut ukentlige eposter med info om kommende 
treninger, løp og frister. Råtass/Minitass har egne Facebook-grupper som brukes 



 
 

10 

som informasjonskanal. Med andre ord, det er mange som bidrar til at KOK’ere får 
den infoen de trenger. 
 
Det ble i 2019 lagt ut ca. 100 nyheter på kok.no, og en del flere innlegg på 
klubbens Facebook side. Klubben skrev også 12 artikler til lokalsporten i Fvn.  
Det en utfordring å få skrevet innlegg og reportasjer, både korte og lengre, om løp, 
treninger og annet som skjer, samt å få gode bilder som kan brukes i artiklene. 
Det jobbes fortsatt med rydding og forenkling av hjemmesiden.  
 
Ingvild Mulen 

 
 

8. Lobbykomiteens rapport 2019  
 

Fortsatt bevaring av Ringknuten ved Kongsgård/Vige 
 
Kristiansand OK leverte innen høringsfristen 10.10.2017 uttalelse i sak 201513219 
til Fylkesmannen. Det samme gjorde Vest-Agder Orienteringskrets samt 
Fylkesmannen og Bane Nor. Så vidt vi forstår ligger saken nå til behandling i 
Regjeringen. Vi forventer at det nye kommunestyret i Kr.sand følger opp saken. 
 
Marvika og området mot Bertesbukta og Gleodden må også bevares som 
friluftsområde for fremtiden. Bertesbukta er allerede under utvidelse og 
opprustning, så her bør det bli en naturlig adkomst fra Marvika for o-løpere, 
skoleklasser og ellers barn og voksne. 
 
Vågsbygdskauen er viktig, og må bli tatt vare på for orienteringsløp og friluftsliv. 
Den nye veien med p-plasser der vil trolig være ferdig om ca. 2 år. 
 
Etter kommunesammenslåingen vil det være naturlig å søke etter nye 
kartområder vestover, i samarbeid med o-løpere og grunneiere i Søgne og 
Songdalen. 
 
Ellers leser vi i F.v. 13.01.2020 igjen at den nye ordføreren, Jan Oddvar Skisland, 
går ut med nye krav om utbedring av løyper og stier i turområdene rundt Kr.sand. 
Bra nok det, men det vil bli kostbart. Skisland burde vite at han snakker om 
idrettsanleggene (O-kartene), som dermed vil bli vesentlig forandret og forringet. 
Kanskje greit nok for lokalkjente på trening eller i lokale konkurranse. Men når vi 
arrangerer kretsløp, NM eller Sørlandsgaloppen, må vi ha kart med jevn og god 
standard. Så her vil synfaring og nytegning av kartet bli helt nødvendig, og 
kostbart.    
 
For øvrig har vi i komiteen drøftet nye områder for o-kart i Iveland, Evje og 
Hornnes, Vennesla, Hægeland osv. - Gode forslag om nye kartområder mottas. 
 
Kristian Omestad      Øystein Halvorsen 
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9. Rapport fra Rekrutteringskomiteen 2019  
 

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

 
Organisering: 

• I 2019 har rekrutteringskomiteen i større grad jobbet med å 
koordinere treninger/aktiviteter for Minitass (6-8 år), Råtass (9-11 år) 
og Ungdomsgruppen (12-15 år) slik at tilbudet for alle disse er 
samkjørt. 

• Forenklet organisering med 1 hovedoppstart på høsten for alle 
grupper, med markedsføring, informasjonsmøte osv.   

• Komiteen har hatt 1 større planleggingsmøte på våren og 1 større 
trenermøte på høsten.   

• 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.   
• Fra høsten har klubben skrevet kontrakter med 7 unge trenere, lønnet 

per trening.   
 

 
Trenere: 

• Sandy Hott (hovedansvar) 
• Håvar Birkeland Stormoen (hovedansvar ungdomsgruppen) 
• 7 unge trenere, fordelt på gruppen Minitass (3 trenere), Råtass (2 

trenere), Ungdomsgruppen (2 trenere). 
• Voksne hjelpetrenere ved behov. 

 
Sportslige aktiviteter: 

• Hovedaktivitetene til Rekrutteringskomiteen består i ukentlige 
treninger for barn fra 6-15 år, tirsdager året rundt (følger skolens 
ferier).  Minitass (6-8 år), Råtass (9-11 år) og Ungdomsgruppen (12-15 
år).   

• Tilstreber at det gjennom året er lagt opp treninger som gir utvikling i 
ferdigheter, tilpasset den enkeltes nivå, som munner ut i deltakelse i 
KSO og andre nærløp på våren. 

• Mellom 30-45 barn deltar på en vanlig trening.  Det har i løpet av 
høsten kommet mange nye deltakere. 
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Andre aktiviteter: 

• Det ble organisert dagssamling lørdag 12. oktober på Presteheia 
klubbhus for Råtassen, Minitassen og ungdomsgruppen.  Deltakelse i 
klubbmesterskapet Sprint etterpå.  Ca. 20 barn + 5 ledere/foreldre 
deltok.   

• Det planlegges overnatting på Presteheia klubbhus som tidligere år, ila 
vinter/vår 2020. 

 
 
Deltakelse i andre aktiviteter: 

• Medlemmer fra komiteen har hjulpet til med arrangering av Finn-fram 
dagen 12. mai Kongsgårdbanen (løypelegging og deltakelse på dagen) 
samt feiring av verdens O-dag ved vaffelbua 19. mai (arrangert av 
VAOK). 

 
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 2020. 

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

foreldre ifm oppstart for alle grupper på høsten 2019. 
• Informasjon og påmeldingsskjema på www.kok.no og på Facebook for å 

forenkle innmeldingsprosessen.  
 
Alexandra Hott 
Leder rekrutteringskomite 

 
 

10. Sportslig utvalgs rapport 2019 
 

ORGANISERING 
Sportslig utvalg har som hovedområde å gi et godt treningstilbud i KOKs regi, 
samt å organisere reiser til viktige løp.  I den grad det passer, gjøres dette 
sammen med kretsen.    
 
I praksis har arbeidet med eliteløperne vært en del av sportslig utvalgs arbeid de 
siste årene. Kristiansand Orienteringsklubb har nå formelt avviklet ordningen 
med eget elitestyre.  
Klubben har ikke hatt lønnet hovedtrener i 2019.  Jack Bjørnsen har tatt på seg å 
være reiseleder på reisene, samt å koordinere treningene gjennom 
året.  Arbeidet med å legge løypene er fordelt mellom klubbens medlemmer.   
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Klubben har lønnet flere av klubbens jr/yngre senior løpere som trenere for de 
yngste.  Dette har fungert godt, og det er flere aktive rekrutter i alderen 8 – 13 
år. Det er Alexandra (Sandy) Hott som har ledet dette rekrutterings og 
treningsarbeidet.   
 
Ungdomsgruppa er ledet av Håvar B Stormoen.  
Norgesløperne, samt ungdomsløpere, har fått tilbud om å ha en egen med-
trener.  Ordningen ble innført i 2018. 
 
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 o-teknikk i dagslys.  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 ca annenhver måned og avholdt 2 løpermøter. I tillegg 
kommer UK-møter og koordinering av treninger, reiser med mer. 
 
Økonomi / Støtte 
Løperne har normalt hatt en støtte i overkant av 50% på reiser til Norgescup, 
større stafetter og forbundets sprint liga.  
 
Samarbeidet med fysioterapeut Tarjei G Nicolaisen ved Sørlandets Osteopati og 
Fysioterapi har fortsatt i 2019. 
 
Eliteløpere i H/D 19- har fått noe klubbtøy, samt at utvalgte løpere har kunnet 
kjøpe 3 par sko med ekstra rabatt på Løplabbet. 
 
Det er vedtatt en støtteordning for treningsstudio (Spicheren) fra nov-mars for 
eliteløpere i klubben. 
 
Sportslige høydepunkt 
Brage Takles seier i Hovedløpets sprint, og hans sølv på langdistansen var et av 
sesongens høydepunkt.   
Kristian Pytten sølv i H 19-20 på knock-out sprint var også meget bra.    
I Jukola vekslet Dag Blandkjenn først på 1. etappe og klubben ble nr 33 til 
slutt.  Beste plassering siden 2016.  

 

 

11. Skoleorienteringskomiteens rapport 2019 
 

Samarbeidet mellom KOK og oppvekstetaten i Kristiansand har også i 2019 
foregått som tidligere år. Kartområdene har igjen vært Voie, Karuss, Hellemyr, 
Baneheia, Jegersberg og Justvik. Skolene får ferdig plastlagte kart og 
klippekortmal, samt en veiledning til bruk for læreren. 
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I hvert område blir det lagt ut 20-25 poster som står ute fra april til november. 22 
skoler deltok i opplegget i 2019. 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 
 

12. Rapport fra Verdens o-dag 2019 
 

Verdens o-dag ble markert søndag 19. mai med et arrangement på Vaffelbua i 
Jegersberg i regi av Vest-Agder orienteringskrets. Det fine været bidro til at 
vaffelkøen var lang og at mange ivrige barn og unge løp sprint-orientering og en 
kort o-løype som KOKs rekrutteringsgruppe hadde lagd.  

Flere lag i kretsen var representert med blant annet salg av kart og bøker over 
turområdene i distriktet, samt info om tur-orienteringstilbudet.  

Aileen Runde 

 

13. Kartkomiteens rapport 2019  
	

Kartkomiteen har bestått av Thorbjørn Værp, Øystein Halvorsen og Fred-Arne 
Sivertsen.  Det har vært holdt 2 arbeidsmøter + møter/kontakt med de andre o-
klubbene og kommunen.  
 
Avsluttede prosjekter 2019: 
o Marvika-Kongsgård-Lund: Kartet omfatter den delen som ble brukt under 

hovedløpet i 2018 samt revisjon av det gamle kartet over Marvika og området 
rundt Kongsgård. Total kostnad 147.000 kr. KOKs andel av dette er 56.000 kr. 
Resten er kommunalt tilskudd, spillemidler og dugnadsinnsats.  

 
Momsrefusjon for tidligere avsluttede kartprosjekter: 
o Holskogen: Momskompensasjon på kr 53.500 kr ble utbetalt i 2019. 
o Voie-Torsteinsnes: Momskompensasjon på 21.500 kr ble utbetalt i 2019. 
 
Pågående prosjekt: 
o Revisjon Fiskåtangen + utvidelse med deler av Slettheia/Vågsbygd. Avtale om 

synfaring/rentegning er inngått med Rambøll. Kartet ferdigstilles våren 2020. 
o Revisjon Hellemyr sprintkart. Her er det søkt om spillemidler i 2019. Svar på 

søknaden kommer våren 2020. Deretter har vi to år på oss for å ferdigstille 
kartet. 
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o Revisjon Vestheiene. Her er det søkt om spillemidler i 2019. Svar på søknaden 
kommer våren 2020. Deretter har vi to år på oss for å ferdigstille kartet. 

 
Søknad om kommunal støtte 2019: 
o Jegersberg-Skråstadheia: Kartet er tildelt kommunal støtte på 125.000 kr. 

Revisjon starter tidligst 2022, men oppstartstidspunktet er ikke bestemt. 
Midlene kan ikke brukes til andre formål. Utbetalingen av kommunal støtte vil 
variere betydelig år for år. 

 
Planlagte prosjekter i årene som kommer.  Tidspunkt ikke fastsatt: 
o Kart i sprintnorm:   

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

o Skogs o-kart 
• 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. 
 
Det jobbes med å finne en 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.  
 
 
 

14. Arrangementskomiteens rapport 2019  
 

Arrangementskomitéen har i 2019 bestått av:  
Sigmund Salthaug, Rune Kittelsen, Henrik Svaland Aas, John Runde, Svein 
Nomeland, Roar Myhre. 
 
Komitéen har i 2019 hatt ansvaret for følgende løp: 
 

Dato Løp Løpsleder Løypelegger 
6. og 7.  
april  

KOK 2-dagers,  
Holskogen  

Ingvild Mulen Asle Kregnes og 
Harald Eik 

‘11. juni Sørlandskarusell/Klubbmesterskap 
Møvik fort 

Sigmund Salthaug Dag Moe 

12. oktober Klubbmesterskap sprint, 
Spicheren 

John Runde og 
Henrik Svaland 
Aas 

Holger Hott 

26. desember 2. juledagsløpet ved Klubbhuset John Runde David Runde 
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Klubbmesterskapet ved Møvik fort var preget av et alvorlig regnvær, men løperne 
gjennomførte. Spesielt imponerende var det å se så mange råtasser som løp ut og 
kom inn fremdeles i godt humør. 
 
KOK 2-dagers ble arrangert som et kretsløp, og Ingvild hadde lagt opp et flott 
opplegg for de yngste som ville løpe løypa flere ganger. Det eneste skår i gleden 
var at et vindkast hadde lagt teltene flate om natten og et telt ble ødelagt. 
  
Fremdeles har klubben en utfordring med å få råtassene til å delta i terminfestede 
løp, og dette bør det settes fokus på også neste sesong. KOK bør vurdere å 
arrangere egne løp for de yngste, og grunnen til dette er rett og slett at flere av 
arrangørene til Sørlandskarusellen er for dårlige til å lage N-løyper. Disse løpene 
kunne suppleres med en foreldreløype. 
 
Lagrene på Hellemyr og i Klubbhuset er fremdeles rimelig ryddige. Det ødelagte 
teltet blir ikke erstattet, men blir demontert slik at noe kan brukes som 
reservedeler. Arr hengeren holdes oppdatert. Det er viktig at post-enhetene 
legges tilbake på plass etter bruk. Konkurranseenhetene skal til Hellemyr og 
Enhetene til Råtass og treninger til klubbhuset. 
 
Klubben bør vurdere om dagens ordning med en arrangementskomité slik vi har 
det i dag er i tråd med moderne O-løp. Komiteens leder vil til årsmøtet fremme et 
forslag om justeringer i organiseringen av fremtidige løp. 
 
Kristiansand 30. desember 2019 
 
For arrangementskomitéen 
Sigmund Salthaug 

 

15. VDGs rapport 2019 
 

Klubben har ikke hatt VDG-kontakt i 2019 men styret går ut fra at VDG interesser 
er tatt vare på. Dette er en viktig funksjon som må besettes i 2020. 
 

16. Inntekt- og sponsorkomiteens rapport 2019 
 

Inntekt og sponsorkomiteen har i 2019 bestått av Øivind Sæbø (Fisherman’s Friend 
StrongmanRun), Jon Bjørgum (mentor) og Morten Hulløen (leder).  
 
Hovedfokus for komiteen har også dette året har vært arrangementet Fisherman’s 
Friend StrongmanRun, fornyelse av årlig sponsoravtale med ColorLine og forsøk på 
fornyet kontrakt med Snøgg/ Norgesplaster, etter at vi ikke har hatt avtale med 
dem i 2018.   
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Avtalen med Color Line er forlenget med samme omfang av tjenester som tidligere 
år – men denne gang utvidet til 2 år, frem til 31.12.2021.  
 
Avtale med Torvkvartalet AS er fornyet for 2020 med tilsvarende verdi som 
tidligere. 
 
Gjentagende forsøk på å komme i dialog med Snøgg/ Norgesplaster har ikke ført 
frem. Vi har derfor ikke lykkes med å re-etablere sponsoravtale med dem, etter at 
avtalen ikke ble videreført når Norgesplasters kom inn på eiersiden i Snøgg.  
 
Hinderløpet Fisherman’s Friend StrongmanRun ble arrangert for tredje gang 7. 
september med ca. 500 deltagere, noe lavere enn de to foregående år.  
Nærmere 100 frivillige fra klubben stilte opp og sørget for et nytt vellykket 
arrangement.  
 
Vi hadde en 3 års avtale med Fishermans Friend StrongmanRun. Avtalen blir ikke 
forlenget, men det er i stedet inngått avtale med Headliner AS, som er event-
selskapet til Palmesus, om et noe tilsvarende hinderløp i 2020. KOK vil være 
teknisk arrangør, og bidrar med betalte dugnadstimer.  
Planlegging for arrangementet i 2020 er i gang, og mer informasjon ville komme 
når dette er mer avklart. 
 
For komiteen 
Morten Hulløen 
 
 

17. Rapport fra turorienteringskomiteen 2019 
 

Turorienteringssesongen 2019 var klubbens 46. sesong med turorienteringstilbud. 
I 2019 var det Skautrimmenposter i følgende områder. Ringknuten, 10 poster, 
Voie, 15 poster, Vågsbygd 15 poster og Jegerberg 20 poster. Finn5-postene var i 
Voie, Vågsbygd og Jegersberg.  Baneheitrimmen hadde som vanlig 20 poster. I 
tillegg hadde tur-o-komiteen to gratis-foldere med «postplukk» i 2019. En med 
åtte poster ved Kanonmuseet på Møvik, og en med ti poster ved Vaffelbua i 
Jegersberg. Folderne har vært delt ut ved henholdsvis Kanonmuseet og Vaffelbua, 
ved salgssteder og salgsstands, samt ved ulike arrangementer gjennom året.   
 
Salget av Skautrimmen og Baneheitrimmen var noe høyere i 2019 enn året før. Og 
det samme var tilfellet for antall registrerte deltakere.  Det ble solgt ca. 540 
Skautrimmenpakker, ca. 410 Baneheitrimmen og ca. 160 klippekort. I tillegg ble 
det solgt ca. 25 enkeltkart i Skautrimmen via 
www.turorientering.no/skautrimmen.  Antall registrerte deltakere i Skautrimmen 
økte fra ca. 200 i 2018 til ca. 230 i 2019, og antall registrerte deltakere i 
Baneheitrimmen økte fra ca. 90 i 2018 til ca. 115 i 2019. Imidlertid var antall 
registrerte deltakere lavere i 2018 enn i 2017, og for Skautrimmen var antall 
registrerte deltakere i 2019 lavere enn i 2017.   
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Årets Finn Fram-dag ble arrangert 12. mai på museet på Kongsgård. Museet er en 
fin plass for et slikt arrangement, været var strålende og de som kom deltok i 
aktivitetene med liv og lyst. Imidlertid var det skuffende lav deltakelse. Bare ca. 50 
barn deltok, og det var en halvering i forhold til 2018. For 2020- sesongen bør det 
vurderes om Finn-Framdagen skal utgå som eget arrangement og heller inngå i et 
større arrangement. For eksempel som orienteringskretsens arrangement ved 
Vaffelbua våren 2019.  
 
Turorienteringssesongen ble tradisjonen tro avsluttet med en samling i Klubbhuset 
i slutten av november. Mange turorienterere kom for å høre foredrag av Harald 
Flå tidligere leder for DNT Sør, om Setesdal Vesthei. På programmet stod også 
trekning av premier, oppsummering av 2019-sesongen, presentasjon av 
turorienteringsopplegget for 2020, salg av merker og plaketter og enkel 
bevertning.  
 
I 2019 ble Skautrimmen og Baneheitrimmen solgt ved følgende salgssteder: DNT 
Sør, G-sport Sandens, Meny Albert Kongsgård II, Sport 1 Amfi Vågsbygd, 
Löplabbet, Intersport Skippergata, og G-MAX Sørlandsparken. 
Turorienteringskomiteen hadde salgsstand i Amfi Vågsbygd, i en av bodene på 
toget og utenfor Regntøyspesialisten i desember 2019.  
 
Tur-o-komiteen har i 2019 hatt følgende medlemmer: Øyvind Torgersen, Øystein 
Halvorsen, Ellen R. Pedersen, Magne Reier Jørgensen, Thor Olav Steine, Gunhild 
Omestad, Finn Kristensen, Siri Myhre, Hanne Hermansen, John Hansen, Aileen 
Runde og Liv Bente H. Friestad (leder). Komiteen hadde åtte komitemøter i 2019. 
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18. Regnskap 2019  

 
 
 

Kristiansand Orienteringsklubb

Resultatregnskap Noter 2019 2018

Inntekter
Salgsinntekter
Salgsinntekter 1 178 617 1 750 243
Skautrimmen postreklame 36 600 32 320
Salg klubbtøy, emitbrikker etc. 7 876 31 705
Sponsorer og samarbeidsavtaler 105 000 45 710
Egenandeler samlinger/løp 300 431 310 261
Sum salgsinntekter 628 524 2 170 239

Tilskudd
Offentlige tilskudd 2 185 334 47 890
Andre tilskudd 3 328 108 214 255
Mva-refusjon og grasrotandel 4 242 984 80 844
Sum tilskudd 756 426 342 989

Andre inntekter
Årskontingenter 142 000 145 650
Startkontingenter og årsegenandeler 150 678 579 355
Dugnad 112 180 66 900
Diverse inntekter 5 115 849 26 545
Sum andre inntekter 520 706 818 450

Sum inntekter 1 905 656 3 331 678

Kostnader
Andre driftskostnader
Lønn 74 430 13 150
Startkontingenter 190 970 187 519
Startkontingenter NM/HL 40 845 61 261
Startkontingenter stafetter (utenom NM) 28 942 76 404
Leie lokaler 87 014 122 852
Leasing/leie biler 51 395 51 640
Treningsutstyr og -klær 55 368 121 085
Kartproduksjon 6 322 500 83 989
Kontorrekvisita 8 862 10 796
Annen kontorkostnad 15 197 19 947
Kopiering/trykking 21 906 64 541
Møter, kurs 1 000 8 875
Samlinger, arrangementer 6 400 161 392
Porto 1 140 1 218
Drivstoff 5 515 5 245
Annen kostnad transportmidler 12 535 5 079
Bilgodtgjørelse 25 655 36 626
Reisekostnad, ikke oppgavepl. 235 762 252 945
Overnattingskostnader turer/samlinger 228 779 181 940
Mat/bevertning turer/samlinger 76 238 389 714
Reklame/annonser 4 512 4 533
Gaver/premier 6 020 84 319
Løpsavgifter NOF 36 072 186 513
Kontingent og kretslag VAOK 8 100 16 200
Tilskudd KOK Elite og reisefordeling 163 800
Forsikringspremie 9 956 12 508
Diverse kostnader 23 498 24 321
Tap på fordringer 660

Sum driftskostnader 1 578 608 2 349 072

Driftsresultat 327 048 982 606
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Kristiansand Orienteringsklubb
Balanse 

Eiendeler Noter 2019 2018
Finansielle anleggsmidler
Lån til Presteheia Klubbhus AS 375 000 375 000
Aksjer i Presteheia Klubbhus AS 36 800 36 800
Aksjer i KOK Event AS 30 000 30 000
Sum anleggsmidler 441 800 441 800

Omløpsmidler
Varer på lager 5 000 28 475
Sum varer 5 000 28 475

Fordringer
Forskuddsbetaling av kostnade for 2020 7 99 467 172 283
Kundefordringer 170 810 93 043
Sum fordringer 270 277 265 327

Bankinnskudd, kontanter
Bankinnskudd
Driftskonto 1 771 747 2 133 837
Andre kontoer 700 026 -787
Kartkonto Hellemyr 81 035 51 005
Kartkonto Havlimyra 36 737 36 719
Kartkonto Vestheiene 216 152 111 082
Kartkonto Grostøl-Føreid 80 665 80 624
Konto privatutleie klubbhus 12 56 820
Kartkonto Marvika 58 808 3 797
Kartkonto Jegersberg-Skråstad 125 003
Kartkonto Fiskåtangen 158 111 158 032
Kartkonto Vestre Oddernes-UiA-Grønn slette 40 040 40 020
Kartkonto Baneheia 75 568 75 530
Sum bankinnskudd 3 343 903 2 746 680         

Sum omløpsmidler 3 619 180 3 040 482         

Sum eiendeler 4 060 980 3 482 282       

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Udisponert resultat 329 715 978 672
Egenkapital 2 735 435 1 756 762
Sum egenkapital 3 065 150 2 735 435         

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gavetilskudd fra Sparebanken Sør 125 000 250 000
Uopptjent inntekt 8 91 125 19 700
Andre avsetninger 0
Leverandørgjeld 55 531 41 198
Kartprosjekter 724 174 435 949
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 995 830 746 847

Sum gjeld 995 830 746 847             

Sum egenkapital og gjeld 4 060 980 3 482 282       
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Kristiansand Orienteringsklubb
"Aktivitetsbasert" regnskap 

Budsjett 2019
Inntekter Utgifter Netto Netto Inntekter Utgifter Netto

Div. tilskudd NIF og NOF (lags- og aktivitetsmidler) 63 281 63 281 70 000 71 000 71 000
VO-tilskudd 50 688 50 688 25 000 0
Offentlige tilskudd 185 334 185 334 15 000 15 710 15 710
Andre tilskudd og gaver 214 139 214 139 225 000 143 255 143 255
Grasrotandelen 19 644 19 644 15 000 19 496 19 496
Mva-refusjon 223 340 223 340 90 000 61 348 61 348
Sum tilskudd 756 426 756 426 440 000 310 809 310 809

Medlemskontingent 142 000 142 000 150 000 145 650 145 650
Årsegenandel løp 22 800 22 800 25 000 26 400 26 400
Startkontingenter 81 953 102 283 -20 330 -100 000 110 835 193 079 -82 244
Dugnad 112 180 112 180 90 000 66 900 66 900
Sponsormidler 105 000 105 000 105 000 45 710 45 710
Leie Presteheia Klubbhus 69 000 -69 000 0 17 040 17 040
Klubbkvelder, medlemsmøter mm. 0 -10 000 2 400 11 276 -8 876
Hovedløpet / O-landsleir (arrangør) 0 0 2 058 152 938 964 1 119 188
Skautrimmen (postreklame) 36 600 36 600 33 000 33 520 33 520
Skautrimmen 162 351 61 711 100 640 90 000 146 610 52 196 94 414
Skoleorientering 9 500 378 9 123 3 000 10 500 9 040 1 460
Løpsarrangement (inkl. KOK 2-dagers) 15 870 13 241 2 629 0 0 0 0
Kartsalg og kartleie (KSO, Sørlandsgaloppen) 0 5 000 15 898 15 898

Samlinger / løp for rekrutter / ungdom 9 596 -9 596 0 9 600 -9 600
Rekrutt, Råtassen og Minitassen 3 250 39 172 -35 922 -20 000 16 639 -16 639
Camp Norway 0 0 2 100 4 256 -2 156
Nord-Jysk 82 345 113 473 -31 128 -21 000 68 283 72 258 -3 975
Tiomila 38 000 111 364 -73 364 -92 000 58 183 162 473 -104 290
Jukola 16 000 39 446 -23 446 -42 000 29 000 103 152 -74 152
Spania-samling 45 980 76 612 -30 632 -48 000 62 382 82 152 -19 770
Hovedløpet/O-landsleir 0 13 860 -13 860 -12 000 0
Danmark-samling 9 096 16 642 -7 546 -9 000 3 750 11 635 -7 885
O-festivalen 28 410 77 263 -48 853 -18 000 6 000 14 702 -8 702

Regnskap 2019 Regnskap 2018
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19. Klubbens resultater 2019 
 

Sportslig representasjon 2019 
 
Dag Blandkjenn løp World Cup for Norge i Kina, og i Sveits på Next-Generation 
landslag.  Marius Aurebekk representerte Norge på JEC i Frankrike.  Han var en del 
av vinnerlaget på JEC stafetten. 
 
David Runde representerte USA i jr VM i Danmark, mens Morten Jørgensen løp for 
USA under VM i Østfold. 

 
 
 
Resultater, Norgescup, Hovedløp, NM og stafetter 
 
For NC sammenlagt er alle KOK løpere tatt med. I NM/HL de som ble blant de 20 beste. 
 

 

NORGESCUP NM SPRINT  (fnaler)

4 Dag Blandkjenn   (nr  2 i  U23) H 21 4 David Runde H 17-18

10 Sebastian Daland H 19-20 9 Dag Blandkjenn H 21

10 David Runde H 17 18 11 Marius Aurebekk H 19-20

19 Marius Aurebekk H 19-20 14 Christiane Ruud Bøckman D 17-18

22 Vegard Danielsen H 21 19 Vegard Danielsen H 21

23 Christiane Ruud Bøckman D 17 18

28 Kristian Pytten H 19-20

47 Inga Vestøl Stødle D 19-20 Sprint NM  Knock-out

53 Simon Beckmann Kristiansen H 17 18 2 Kristian Pytten H 19-20

83 Erlend Odd Berge H 17 18 6 Sebastian Daland H 19-20

89 Julie Christiansen D 17 18

129 Petter Marki Erichsen H 21

NM - mellom Langdistanse NM
9 Sebastian Daland H 19-20 15 Vegard Danielsen H21
10 David Runde H 17-18 16 Marius Aurebekk H 19-20
13 Vegard Danielsen H21 20 David Runde H 17-18
16 Dag Blandkjenn H21

NM- natt NM  ULTRA

6 Dag Blandkjenn H 21 5 Sebastian Daland H 19-20

16 David Runde H 17-18 11 Christiane Ruud Bøckman D 17-18

Hovedløpet  Sprint Hovedløpet Lang
1 Brage Takle H16 2 Brage Takle H16
12 Trygve Børte Nomeland H16 20 Trygve Børte Nomeland H16

Stafetter

NM

spirint Disk

Jr, herrer nr 5 Brage Takle, David Runde og Sebastian Daland

Jr, herrer nr 22 Kristian Pytten,  Trygve Børte Nomeland og Simon Beckmann Kristiansen

Damer nr 49 Ida Aurebekk, Anna Sofie Hoff, Julie Christiansen

Herrer nr 11 Marius Aurebekk,  Vegard Danielsen, Dag Blandtjenn

Herrer nr 20 Chrsitian Bøen, Eirik Heddeland Martens,  David Runde

Andre

Jukola - Herrer Nr  33

Tiomila - Herrer ikke fullført (pga flystreik)

Night Hawk nr 1 (Gutter) , nr 12 (Herrer)
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Resultater, Agder Krets og klubb 
 
Medalje vinnere fra klubben i KM i Vest-Agder og SM, samt vinnere i klubbmesterskap A 
klasser 

  

KM sprint SM  Lang- distanse
1 Brage Takle H 15-16 1 Trygve Børte Nomeland H 15-16
1 David Runde H 17-20 2 David Runde H 17-20
1 Christiane Ruud Bøckman D 17-20 3 Odd Kristian Hagen Myre H 17-20
1 Chrsitian Bøen H21 3 Dag Blandkjenn H 21-
2 Kristian Pytten H 17-20
2 Trygve Børte Nomeland H 15-16 Klubbmestere - sprint
3 Håvar Birkeland Stormoen H 21- 1 Brage Takle H 13-16
2 Julie Christiansen D 17-20 1 Kristine Lundemoen D -12

1 Tina Booth D 13-16
KM mellomdistanse 1 Linn Carina Daland D 40

1 Julie Christiansen D17-20 1 Ingvild Mulen D 50
1 Brage Takle H15-16 1 Simon Johannessen H -12
1 David Runde H17-20 1 David Runde H 17
2 Trygve Børte Nomeland H15-16 1 Bjarne Færestrand H 40
2 Christian Bøen H21- 1 Oluf Bøckman H 50
2 Simon Beckmann Kristiansen H17-20 1 Jan Blandkjenn H 60
3 Linn Carina Daland D21- 
3 Petter Marki Erichsen H21- Klubbmestere - skog
3 Erlend Odd Berge H17-20 1 Tina Booth D 15-16 

1 Julie Christiansen D 17-20 
1 Linn Carina Daland D 40-

KM langdistanse 1 Ingvild Mulen D 50-
1 Trygve Børte Nomeland H 15-16 1 Lars Kostøl H 13-14
1 Vegard Danielsen H 21- 1 David Runde H 17-20
1 Simon Beckmann Kristiansen H 17-18 1 Vegard Danielsen H 21- 
3 Christian Bøen H 21- 1 Ulrik Thisted H 40-
2 Erlend Odd Berge H 17-18 1 Nils Arne Johannessen H 50-
3 Odd Kristian Hagen Myre H 17-18 1 Magne Reier Jørgensen H 65- 

1 Oddbjørn Hjetland H 75- 
KM Natt

1 David Runde H 17-20
1 Håvar Birkeland Stormoen H 21- 
1 Brage Takle H 15-16
2 Trygve Børte Nomeland H 17-20
2 Anna Sofie Hoff D 21-
2 Vetle Elias Lynnebakken H 21-
3 Jon Bjørgum H 21-

KM stafett
1 H 17- Håvar Birkeland Stormoen, Vetle Elias Lynnebakken, Ørjan Svaland Aas
2 H 17- Trygve Børte Nomeland, John Runde,  Eirik Heddeland Martens
2 D 17- Sandy Hott,  Anna Sofie Hoff,   Ingvild Mulen
3 H 17- Åsulv Birkeland Stormoen, Thorbjørn Værp, Vegard Danielsen
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20. Innkomne forslag 
 

Endring av strukturen arrangementskomite 
 
O-arrangementene utvikler seg i forhold til teknologi og krav til arenaer og 
kvalifikasjoner. KOK er i landstoppen når det gjelder arrangement, og det bør vi 
fortsatt være. Arrangementskomiteens rolle er i dag delt mellom: 
 

• Forberedelser som innebærer at løpsleder og løypelegger må skaffes 
 og 

• Gjennomføring av løp 
  

Mitt forslag er at disse oppgavene deles i tre, og det etableres: 
 

• En løpsledergruppe som har ansvar for både å skaffe løpsledere til 
klubbens løp, og å lære opp nye løpsledere. 
• En løypeleggergruppe som har tilsvarende oppgaver relatert til 
løypeleggere. Her må også rekruttkomiteen være en medspiller. 
• En arrangementsgruppe som har ansvar for gjennomføring av løp inkl. 
tidtaking, samt vedlikehold av klubbens utstyr. 

  
Alle tre gruppene må ha ledere med erfaring og som kan lære opp nye ansikter. På 
denne måten tror jeg kompetansen kan utvikles på en bedre måte enn i dag. 
 
Sigmund Salthaug 
 
 
 
Styrets forslag til vedtak 
 
Arrangementskomiteen opprettholdes med dagens struktur.  
 
Begrunnelse for vedtak 
Styrer er positive til å skape kompetansemiljøer i KOK, og til å rekruttere nye 
personer i viktige verv! 
 
Det er imidlertid krevende å skaffe komite/gruppeledere for å bekle dagens 
organisasjonsplan. De senere års redusere aktivitetsnivå i KOK tilsier forenklinger i 
organisasjonsstrukturen fremfor å øke antall grupper og gruppeledere. 
 
Vi mener en samlet arrangementskomite, etter dagens struktur, er godt egnet til å 
koordinere nødvendige aktiviteter knyttet til arrangementer. Vi minner om at 
arrangementskomiteen selv står fritt til å organisere seg i undergrupper, og vi 
støtter tankene om utvikling av kompetanse til nye personer. 
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21. Organisasjonsplan 2020 
 

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 2020 viderefører klubben prioritering av 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.  
 
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.  
• Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for 

idrettens gjeldende instrukser og bestemmelser.  
• Representere klubben utad.  
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• 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.  
• Være ansvarlig for idrettsregistreringen. 

 
 

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».   
• 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 
• 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.  
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• Være ansvarlig for klubbens arkiv, dvs. postarkiv, elektronisk arkiv etc. 
 

4.1.4 Økonomiansvarlig 
Økonomiansvarlig er leder for økonomifunksjonen for både KOK, KOK Event og 
Presteheia Klubbhus AS. Økonomiansvarlig er styremedlem i KOK og møter ved 
behov i styret til KOK Event AS og Presteheia Klubbhus AS. 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 styre. Hvis 
det vurderes å være hensiktsmessig, kan deler av regnskapsførsel settes vekk til 
ekstern regnskapsfører. 
 
Økonomifunksjonen har ansvaret for: 
• Fakturering på bakgrunn av innkommet grunnlag 
• Godkjenne inngående fakturaer 
• 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 forefinnes i revidert stand til fristene for 

utsendelse av materiale til årsmøtet. 
• Legge fram regnskap og budsjett på årsmøtet. 
• Være ansvarlig for klubbens medlemsarkiv.  
• Registrere 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. 
• Oppdatere informasjon knyttet til våre organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregisteret. 
 
 
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.  
 
4.3 Revisorer  
To revisorer velges på årsmøtet. Disse skal overvåke klubbens virksomhet gjennom 
året og avgi sin revisjonsberetning overfor årsmøtet.  
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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:  
• 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.  

• Rapportere til hovedstyret.  
• Komiteleder har møterett i klubbens styremøter 

 
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. 
Medieutvalget skal: 
• Gjennomføre klubbens publiseringsplan, og derigjennom bidra til oppdatert 

hjemmeside (kok.no) og sosiale medier. 
• Delegere skriveoppgaver. 
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• 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 1-
2 løper representanter (jfr pkt 5.1.1), samt eventuelt ansatte trenere.  
I tillegg kan veteranansvarlig (fra 35 år) og trenere 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. 
 
5.1.1 En-to løperrepresentanter 
Være aktive deltagere ved planlegging og diskusjoner i Sportslig utvalg. 
Løperrepresentantene velges blant og av klubbens aktive løpere. Minst en av 
løperrepresentantene velges blant løpere i aldersgruppen 15-24 år. 
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5.2 Rekrutteringskomité  
Rekrutteringskomiteen skal  
• Planlegge og sørge for gjennomføring av rekrutteringstiltak/ 

orienteringsaktiviteter for aldersgruppen tom 12 år (Råtasstreninger)  
• 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. (For 

2020 er det ikke planlagt å tilby elite-kontrakter) 
• 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 (For 2020 er det ikke planlagt å ansette Hovedtrener) 
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. 
 

 
6.0 Tekniske utvalg  
 
6.1 Kartkomité  
Kartkomiteen skal:  
• Planlegge og gjennomføre utgivelse av nye kart i henhold til klubbens 

gjeldende kartplan.  
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• 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. 
• Utarbeide forslag til KOKs terminfestede løp basert på klubbens 

arrangementsstrategi og presentere denne for styret i god tid før kretsens 
terminlistemøte  

• Komiteleder innkalles og deltar på kretsens terminlistemøte på vegne av 
klubben. 

• 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.  
• Utvikle og 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 

For større nasjonale/internasjonale arrangement sørger hovedstyret i samarbeid 
med arrangementskomiteen for at det utpekes en prosjektgruppe for planlegging 
og gjennomføring.  
 
 
 



 
 

35 

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 
 
  



 
 

36 

 

22. Medlemskontingenten 2020 
 

Det foreslås ingen endring i satsene for medlemskontingent, men det foreslås 
noen mindre endringer i medlemskategorier.  

 
Klubben har følgende medlemskategorier Kontingent 

satser 
2020 

Kontingent 
satser 
2019 

Familie: Gjelder ektefeller/samboere og barn til og 
med 24 år. (Endres fra 20 til 24 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 

Junior/yngre 
senior:  
(tidl. Ungdom) 

17 – 24 år  
 

Kr 800 Kr 800 

Ungdom: 
(tidl. 
Barn/ungdom)  

13- 16 år  
 

Kr 600 Kr 600 

Barn:  
(tidl. 
Nybegynner) 

Første medlemsår t.o.m. 12 år. (Tidl. 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: 
 
 Løpsklasser  Satser for 

2020: 
Satser for 
2019: 

Barn/ungdom: 13 – 16 år  Kr 600 Kr 600 
Junior/yngre 
senior: 

17 – 24 år  Kr 1.200 Kr 1.500 
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23. Forslag til budsjett 2020 
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24. Valgkomiteens forslag til valg 
 
 
  


