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KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 

ÅRSBERETNING 2020 

1. Hovedstyre valgt på årsmøtet 26. februar 2020: 
 
Hovedstyre: 
Leder     Tor Åmdal    ikke på valg 
Nestleder    Eirik Heddeland Martens  ikke på valg 
Informasjonskoordinator   Ingvild Mulen    ikke på valg 
Økonomiansvarlig   Bjørn Friestad   gjenvalg, 1 år 
Leder sportslig utvalg   Jack Bjørnsen   ny, 2 år fra november 
Eliteansvarlig    Holger Hott    gjenvalg, 2 år 
Ungdomsrepresentant  Trygve Børte Nomeland  utpekes av løperne 
Varamedlem    Elke Schütt   ny, 2år 
 

   

2. Komiteer og tillitsvalgte valgt på årsmøtet 2020: 
 

Revisorer     
 Kristen Ribe   ikke på valg 
 Reidar Sæstad   ny, 2 år 
Medieutvalg 
Leder     Ingvild Mulen   ikke på valg 

David Runde   ikke på valg 
Etter årsmøtet sa Aileen Runde seg villig til å bistå utvalget med vedlikehold av kok.no 
 
Lobbykomiteen    
Leder     Øystein Halvorsen  gjenvalg, 2 år 

Kristian Omestad  ikke på valg 
 

Klubbhusansvarlig   Svein Takle   ny, 2 år 
 
Sportslig utvalg 
Leder      Jack Bjørnsen   ny, 2 år fra november 
Eliteansvarlig    Holger Hott   gjenvalg, 2 år 
Leder rekruttkomite   Sandy Hott   gjenvalg, 1 år 
Ungdomsansvarlig/trener  Håvar Birkeland Stormoen   
Løperrepr.    Utgår fra 2020     
Løperrepr.    Trygve Børte Nomeland    
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Rekrutteringskomite 
Leder     Sandy Hott   gjenvalg, 1 år 

Svein Frøysnes  ikke på valg 
Jan Blandkjenn  ikke på valg 
Kerstin Kalsås   ny, 2 år 

Skoleorienteringskomiteen   
Leder      Leif Otto Torjusen  gjenvalg 1 år 

 
Kartkomite 
Leder Fred-Arne Sivertsen  gjenvalg, 1 år 

 Øystein Halvorsen gjenvalg, 2 år 
 Thorbjørn Værp (OCAD)  gjenvalg, 2 år 

 
Arrangementskomite    
 Rune Kittelsen  gjenvalg, 2 år  
 Henrik Svaland Aas  gjenvalg, 2 år 
 Roar Myhre  ikke på valg 
 Vetle Lynnebakken  ny, 2 år 
Arrangementsutstyr Sigmund Salthaug   gjenvalg 2 år 
Arrangementsutstyr Svein Nomeland  gjenvalg 2 år 
Leder ble ikke valgt, Velte Lynnebakken har koordinert komiteens arbeid. 
 
VDG      
Ikke valgt, funksjonen foreslått lagt inn som en del av arrangementskomiteen 
 
Inntekt og Sponsorkomite   
Ikke valgt, utgår inntil videre 
 
Tur-o komite 
 Øystein Halvorsen  gjenvalg, 2 år 
 Øyvind Torgersen     
   gjenvalg, 2 år 
 Aileen Runde  ikke på valg 
 Hanne Hermansen  ikke på valg 
 Siri T. Myhre  ikke på valg 
 John Hansen  ikke på valg 
Leder ikke valgt, komiteen konstituerer seg selv, i samarbeid med klubbens leder. Aileen 
Runde har koordinert komiteens arbeid. 

 
Valgkomite      

Øyvind Mikkelsen 
Mangler en person 

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

Repr. AOK ting   Tor Åmdal, Jack Bjørnsen, Trygve B Nomeland 
Repr. Kristiansand Idrettsråd Utnevnes av styret  
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3. Organisatorisk representasjon  
 

Representanter i AOK  Harald Eik, nestleder 
  Aileen Runde, leder kommunikasjon 
AOKs ting 2020  Tor Åmdal, Jack Bjørnsen, Trygve B Nomeland 
Idrettsrådets årsmøte 2020  Elke Schütt og Tor Åmdal 
Styre Presteheia klubbhus AS Jon Bjørgum og Sigmund Salthaug 
Styre KOK Event AS Jon Bjørgum, Øivind Sæbø, Holger Hott 

 
 
 

4. Andre tillitsvalgte 
Ingen  
 
 

5. Styrets virksomhet 2020   
 
2020 sesongen har vært sterkt preget av koronapandemien. På klubbkvelden tirsdag 11.mars 
informerte styret om detaljene for klubbturen til Nord Jysk 2 dagers påfølgende helg. 60 
KOKere var påmeldt. Dagen etter ble Norge stengt ned, og klubbturen ble avlyst med én 
dags varsel før planlagt avreise.  
 
Dette var starten på en annenledes O-sesong. KOK 2 dagers, som var planlagt helgen 
etterpå, ble det første av en rekke avlyste O-løp i Agder utover våren. Alternative trenings- 
og konkurranseformer ble raskt vurdert. Sportslig utvalg startet med KOK Solo cup - et o-
teknisk opplegg for egentreninger. Utover forsommeren startet nærløpene igjen, men 
underlagt strenge smittevernstiltak. Større nasjonale og internasjonale løp som Jukola, Tio-
mila, O-festivalen og Sørlandsgaloppen ble ikke arrangert i 2020.  
 
At O-idretten er individuell og foregår utendørs har bidratt til mindre smittefare 
sammenlignet med andre aktiviteter i samfunnet. Vår idrett har, tross den spesielle 
situasjonen, klar seg rimelig greit gjennom koronaåret 2020. Blant annet ble 
Norgesmesterskapene arrangert som planlagt. Marius Aurebekk tok her NM gull på sprint i 
H19-20 og Dag Blandkjenn fulgte opp med NM sølv i knockout sprint i H21. Det ble sølv i 
H17-18 til Brage Takle i NM langdistanse og bronse i NM ultralang.  
 
Styret har hatt ordinær drift gjennom 2020, og avholdt 9 styremøter og 2 klubbkvelder.  
For å informere medlemmer har styret også i år benyttet seg av jevnlige nyhetsbrev på epost 
og gitt informasjon på Facebook og på klubbens hjemmeside. I tillegg har sportslig utvalg 
jevnlig sendt ut eposter med informasjon om treninger, løp, påmeldingsfrister og andre 
aktiviteter til klubbens aktive løpere.  
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Styret har jobbet med tradisjonelle oppgaver som kreves for å drifte klubben. Av spesielle 
saker nevnes: 
 

• Planlegging for NJ 2-dagers 

• Søknad til NOF og tildeling av NM i 2023 på Vatnestrøm 

• Arbeid med fornyelse av sponsoravtaler (Sparebanken Sør, Trimtex, Rambøll og 
Løplabbet). 

• Diverse representasjon 

• Bistått tur-O komiteene med Bytrimmen 

• Arrangert KM natt 

• Arrangert årsfest, som middag på et hotell (pga smittevern) 
 
Som nevnt har 2020 vært et år med redusert sportslig aktivitet. Samtlige fellesturer med 
klubben blitt avlyst, men treninger og lokale løp kom rimelig raskt i gang etter 
nedstengningen i mars.  
 
Spesielt vil styret trekke frem tilbudet som KOK har gitt til barn og ungdom. Råtass- og 
minitassen har fortsatt god deltakelse med 40 – 50 deltakere hver tirsdag. Det er her 
klubben rekrutterer nye unge medlemmer. I løpet av 2020 har flere ungdomstrenere bidratt 
med planlegging og gjennomføring av treninger for råtass-, minitass og ungdomsgruppen. 
Det gode rekrutteringsarbeidet ble i år belønnet med NOF sin rekrutteringspris, og klubben 
fikk fine innslag i lokal media. Gratulerer til Sandy og rekrutteringskomiteen!   
 
Styret noterer at deltakelsen på ordinære O-løp fortsatt er urovekkende lav i de yngre 
årsklasser. Dette gjelder også for de andre klubbene i Agder. Overgangen fra Råtass til 
deltakelse i terminfestede O-løp synes å være krevende.  
 
Av tradisjonelle O-løp har KOK i 2020 kun arrangert enkelte nærløp (Sørlandskarusellen), 
KM-stafett, KM natt og 2. juledagsløpet. Vi har derimot arrangert et betydelig antall O-
tekniske treninger og løpsserier som har vært åpne også for løpere fra andre klubber. Et 
høydepunkt var avslutningen på KOK Pizza Cup som samlet 100 deltakere i Dyreparken i 
september. Tirsda’ Køpp, som er kveldsløp på sprintkartene våre, har samlet 50 – 70 
deltakere hver gang.  
 
Skautrimmen og Baneheitrimmen har hatt et godt år med økende salg. Det ble solgt 750 
Skautrimmenpakker og 350 Baneheitrimmen. Pågangen i mars og april var stor, og nytt 
opplag måtte trykkes. Økt interesse for turorientering i koronavåren fikk flere gode 
medieoppslag både lokalt og nasjonalt. Bytrimmen ble arrangert første gang i år med ca 100 
registrerte deltakere i hvert av de to områdene (Gimlemoen/UIA og Grim). Bytrimmen er et 
gratis nettbasert lavterskeltilbud i urbane områder, og vil bli videreført også i 2021.  
 
Klubbens økonomi er stabil og solid. Krisepakkene fra Regjeringen dekket opp bortfall av 
inntekter fra KOK 2 dagers og Sørlandsgaloppen. Fornyelsen av samarbeidsavtalen med 
Sparebanken Sør for årene 2021 – 2023 og gir et godt bidrag for videre drift. KOK har i 2020 
dekket startkontingenten for løp i Agder for alle klubbens medlemmer.  
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Det er gledelig at medlemsmassen har vært økende i 2020. Pr. 31.12 var det 245 registrerte 
betalende medlemmer som er en svak økning siden 2019.  
 
Styret benytter anledningen til å takke for alle store og små innsatser gjennom det spesielle 
o-året 2020. Vi håper 2021 blir mer normalt, og at klubben får bidra til å arrangere 
Sørlandsgaloppen i Furulunden og Ravnedalen som planlagt i perioden 1. - 4. juli. Og vi ser 
frem til NM på Vatnestraum og klubbens 50 års jubileum i 2023! 
 
Kristiansand 16.01.2021 
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6. Arrangementer 2020 
 
Dato Løp Sted/kart 
28-29. Mars KOK 2-Dages Avlyst 
15. April  Sørlandskarusellen  Avlyst 
20. Mai Sørlandskarusellen  Avlyst 
10. Juni Sørlandskarusellen  Avlyst 
April/Mai KOK Solo-cup 5 løp ulike steder 
17. Juni  Sørlandskarusellen Sødal terrasse/Jegersberg 
30. August KM Stafett Kanon museet/Voie 
9. September Sørlandskarusellen Presteheia klubbhus/Jegersberg 
9. Oktober KM Natt Ravnedalen/Bymarka 
Nov/des KOK Cola Cup (3 løp) 3 nattløp ulike steder 
26. Desember 2. Juledagsløpet Presteheia klubbhus/Jegersberg 

 

 

7. Medlemstall 2020  
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8. Sportslig utvalgs rapport 2020 
 
ORGANISERING 
Sportslig utvalg har som hovedområde å gi et godt treningstilbud i KOKs regi, samt å organisere 
samlinger og reiser til større løp. I 2020 har reiseopplegget til de aller fleste løpene vært i 
samarbeid med kretslaget til nye Agder o-krets.  
 

Klubben har ikke hatt lønnet hovedtrener i 2020. Arbeidet med klubbens eliteløpere har derfor 
vært en viktig del av oppgavene til sportslig utvalg.  
Klubben har engasjert 4-5 juniorløpere som trenere for de yngste. Dette har fungert bra, og de 
gjør en viktig og god jobb for de 30-40 rekruttene fra 6-12 år som stiller på klubbens 
tirsdagstreninger. Det er Sandy Hott som har ledet dette rekrutterings og treningsarbeidet.  
Klubbens rekrutteringsarbeid over tid ble i 2020 belønnet med Årets rekrutteringspris av Norges 
Orienteringsforbund.  
Ungdomsgruppa (12-16 år) ledes av Håvar B Stormoen, Nils Arne Johannessen og Jack Bjørnsen. I 
2020 har det også her vært god deltagelse på tirsdagstreningene. Vi får håpe at 2020 blir det 
eneste året i KOKs nyere historie at vi ikke var representert på Hovedløpet/O-landsleiren. Vi har 
flere aktuelle løpere i 2021. 
 
Sportslig utvalg har hatt jevnlige møter hvor nivåansvarlige og trenere har deltatt. Følgende har 
deltatt på et eller flere av disse møtene: Sandy Hott, Holger Hott, Nils Arne Johannessen, Håvar B 
Stormoen, Anne Meen, Alexander Horpestad, Maria Kostøl, Maria Stødle, Marta Stødle og Jack 
Bjørnsen (sportslig leder) 
 

TRENINGER  
Klubben organiserte treninger tirsdag, torsdag og lørdag fram til covid-19 pandemien gjorde det 
nødvendig med store endringer. I mars og april var konseptet egentrening hvor klubben 
organiserte poster og løyper i skogen som det var opp til hver enkelt å utnytte på egen tid. KOK 
Solo cup og KOK Jegersberg Cup var grep som klubben tok. Også andre o-klubber i nærområdet 
organiserte lignende treninger så det var mange muligheter for å trene orientering. Alle store løp 
og mange lokale løp ble avlyst i løpet av våren. Den tradisjonelle Sommercupen var det mulig å 
arrangere med nødvendig fokus på smittevern. Hver tirsdag inviterte klubbens juniorer/yngre 
seniorer til enkelt løp i nærområdet. God deltagelse av både lokale og sydenferierende o-løpere 
på årets Sommercup. To av Sommercupene hadde over 100 deltagere. 
 
Høstens start med 5 løp i KOK Pizza Cup slo an. Og spesielt avslutningsløpet med over 100 
deltagere i Dyreparken var populært. Samme var premien – pizza til alle. 
Dessverre har det ikke vært like lett å få i gang den tidligere torsdag og lørdagstreningen etter at 
covid-19 pandemien slo inn i mars. Færre junior/seniorløpere i byen og mindre interesse for 
fellestreninger. Her har vi en oppgave framover da fellestreninger er viktig for miljøet og for 
manges utvikling.  
 
Økonomi / Støtte 
Løperne har normalt hatt en støtte i overkant av 50% på reiser til Norgescup, større stafetter og 
forbundets sprint liga. For løp og samlinger som har vært koordinert med kretslaget har også 
kretslaget stått for en del av kostnadene for aktuelle løpere.  
Samarbeidet med fysioterapeut Tarjei G Nicolaisen ved Sørlandets Osteopati og Fysioterapi har 
fortsatt i 2020. 
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Sportslige høydepunkt 
Gull til Marius Aurebekk på NM sprint, Sølv til Dag Blandkjenn NM knock out sprint og Sølv og 
bronse til Brage Takle på NM langdistanse og NM ultra lang. Også topp 10 plasseringer av 
Christiane Ruud Bøckmann på NM.  
 
Til Årets løper i KOK ble Dag Blandkjenn valgt. Det har ikke blitt valgt noen til Årets 
ungdomsløper i KOK grunnet få løp og få faste treninger.  
 
Jack Bjørnsen 
Sportslig leder 

 
 

9. Rekrutteringskomiteens rapport 2020  
 
Komiteen: 
Sandy Hott (leder) 
Kerstin Kalsås 
Svein Frøysnes 
Jan Blandkjenn 

 
Overordnet 

• Vanlig rekrutteringsaktiviteter i 2020 har vært preget av Covid-19.   

• Flere vanlig aktiviteter som rekrutteringskomite normalt organiserer eller deltar i har 

utgått pga. Covid:  

o Fellestreninger avlyst fra mars-mai.  

o Innetrening for Minitasser og Råtasser utgår inntil videre 

o Klubbtur til Danmark avlyst 

o Finn-Frem dag og ulike bydelsdager har utgått 

o Overnatting på klubbhuset og dagssamlinger har utgått 

o Klubbkvelder har utgått 

• Fra 7. mai har det vært mulig med fellestreninger med begrensninger mtp. 

smittevern ift antall, avstand, type aktivitet. 

• Gjenopptakelse av mer vanlig treningsaktivitet fra august. 

• Covid (særlig vårparten) ser ut til å ha gitt positiv innvirkning på deltakelse i 

turorientering, viser til rapport fra turorienteringskomite. 

 
Organisering: 

• Høsten 2020 har rekrutteringskomiteen videreført strukturen med samkjøring av 

treninger/aktiviteter for Minitass (6-8 år), Råtass (9-11 år) og Ungdomsgruppen (12-

15 år)  

• Arbeid med treningsplanlegging i høst har i større grad vært sammenfallende med 

Sportslig utvalg, hvor sportslig leder Jack Bjørnsen har fungert som en overordnet 

koordinator for planlegging.  Leder fra rekrutteringskomiteen deltar i Sportslig utvalg.   



 

 

12 

• Fra høsten har klubben skrevet kontrakter med 5 unge trenere, lønnet per trening.  

Nye kontrakter i år har vært koordinert av Sportslig leder istedenfor leder i 

rekrutteringskomite.  Voksne hjelpetrenere bidrar 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).   

• I høst har Pizzacupen og Tirsda’ Køpp vært viktige aktiviteter for rekruttering.  Disse 

har vært koordinert av Sportslig leder.  Særlig Pizzacup var en stor suksess, med ivrig 

deltakelse og svært positive tilbakemeldinger.   

• 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. 

 
Andre aktiviteter: 

• Klubben sendte deltakere til O-troll leir ved Marivold Camping 21-22 august.  

 
Markedsføring/informasjon: 

• Fullelektronisk markedsføring på sosiale medier er videreført i år: saker på 

www.kok.no og Facebook.  Bruken av sosiale medier har vist seg som en effektiv og 

viktig markedsføringskanal. 

• Facebook grupper for Minitassen, Råtassen og Ungdomsgruppen for ukentlig 

informasjon.   

• Informasjon og påmeldingsskjema på www.kok.no og på Facebook for å forenkle 

innmeldingsprosessen.  

Alexandra Hott 
Leder rekrutteringskomite 

 
 

10. Kartkomiteens rapport 2020  
 
Kartkomiteen har bestått av Thorbjørn Værp, Øystein Halvorsen og Fred-Arne Sivertsen.  Det 
har i 2020 ikke vært avholdt noen komitemøter.  
 
Avsluttede prosjekter 2020: 
o Revisjon Fiskåtangen + utvidelse med deler av Slettheia/Vågsbygd. Total kostnad 112.332 

kr. KOKs andel av dette er 58.472 kr. Resten er kommunalt tilskudd, spillemidler og 
dugnadsinnsats. Det søkes om mva-kompensasjon på 18.707 vinteren 2021. 

 

http://www.kok.no/
http://www.kok.no/
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Momsrefusjon for tidligere avsluttede kartprosjekter: 
o Marvika-Kongsgård-Lund: Momskompensasjon på kr 27.253 kr ble utbetalt i 2020. 
 
Pågående prosjekt: 
o Revisjon Vestheiene. Kartet er innvilget 144.000 kr i spillemidler i 2020. Deretter har vi to 

år på oss for å ferdigstille kartet. 
o Revisjon Hellemyr sprintkart. Kartet er innvilget 48.000 kr i spillemidler i 2020. Deretter 

har vi to år på oss for å ferdigstille kartet. 
o Måvatn-Vatnestrøm: Her er det søkt om 233.000 kr i spillemidler i 2020. Svar på 

søknaden kommer våren 2021. Deretter har vi to år på oss for å ferdigstille kartet 
Fristene for å ferdigstille kartet i løpet av to år kan søkes forlenget.  
 
Søknad om kommunal støtte 2020: 
o Måvatn-Vatnestrøm: Kartet er tildelt kommunal støtte på 175.000 kr.  
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  

• Revisjon Jegersberg-Skråstadheia 
 
Kartkomiteen tilpasser alle prosjekt til de regler som til enhver tid gjelder for spillemidler, 
kommunal støtte og selvsagt klubbens økonomiske situasjon. 
 
Klubbens digitale kartarkiv har vært administrert av Thorbjørn Værp. Klubbens medlemmer 
får tilgang til kart og ocad-lisenser når de melder inn behov.  
 
 

11. Arrangementskomiteens rapport 2020 
 

Arrangementskomitéen har i 2020 bestått av:  
Sigmund Salthaug, Rune Kittelsen, Henrik Svaland Aas, Vetle Elias Lynnebakken, Svein 
Nomeland, Roar Myhre og John Runde (jan-jun). 

Komitéen har i 2020 hatt ansvaret for følgende løp:  

Dato Løp Sted Arrangør 
28-29. Mars KOK 2-Dages  Avlyst 
15. April  Sørlandskarusellen   Avlyst 
20. Mai Sørlandskarusellen   Avlyst 
10. Juni Sørlandskarusellen   Avlyst 
17. Juni  Sørlandskarusellen Sødal terrasse John Runde (Leder),  
   Dag Blandkjenn (Løypelegger) 
30. August KM Stafett Kanon museet Henrik Svaland Aas (Leder),  
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   Vetle Lynnebakken (Løypelegger) 
9. September Sørlandskarusellen Presteheia klubbhus Vetle Lynnebakken (Leder),  
   Simon Beckmann Kristiansen (Løypelegger) 
9. Oktober KM Natt Ravnedalen Tor Åmdal (Leder),  
   Eirik Heddeland Martens (Løypelegger) 
26. Desember 2. Juledagsløpet Presteheia klubbhus  Vetle Lynnebakken (Leder),  
   Sigmund Salthaug (Løypelegger) 

 

I vårterminen ble alt avlyst da viruset inntok landet. Løypene til KOK 2-dages vil gjenbrukes i 
2021. Vi startet opp igjen 17. juni med smitteverntiltakene fra NOF. I skrivende stund ser vi 
at deltagerne er gode til å følge retningslinjene, og vi ser ingen tegn til at smitte har spredt 
seg på våre arrangementer.  

I ettertid så ser vi at vi kunne tatt ansvar for å lage et alternativt opplegg når vi fikk ledig 
kapasitet under nedstengingen. Et Solo cup lignende opplegg ville kunne gjennomføres uten 
smittefare. 

Lagrene på Hellemyr og i Klubbhuset er fremdeles rimelig ryddige.  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.  

Kristiansand 12. Januar 2021  

For arrangementskomitéen  
Vetle Elias Lynnebakken 

 
 

12. VDG rapport 2020  
 

Klubben har ikke hatt VDG-kontakt i 2020, funksjonen ble lagt inn i arrangementskomiteen 
på årsmøtet 2020. Dette er fortsatt en viktig funksjon å ivareta. Det har ikke vært spesielle 
saker knyttet til VDG i 2020. Det er oppnevnt egen VDG kontakt for NM i 2023. 
 
 

13. Turorienteringskomiteens rapport 2020 
 
Tur-o-komiteen har i 2020 hatt følgende medlemmer: Øyvind Torgersen, Øystein Halvorsen, Siri 
Thortveit Myhre, Hanne Hermansen, John Hansen, Aileen Runde (koordinator). Komiteen hadde 
fire komitemøter i 2020. 
 
Turorienteringssesongen 2020 var klubbens 47. sesong og det var Skautrimmenposter i følgende 
områder: 
 

• Voie 13 poster (Finn5 i april – 122 nedlastninger, 137 brukere registrert på nett) 

• Vågsbygd 15 poster (Finn5 i august – 100 nedlastninger, 79 brukere registrert på nett) 

• Jegersberg 15 poster (Finn5 i mai-juni – 175 nedlastninger, 94 brukere registrert på nett)  

• Grostøl 17 poster 

• Baneheitrimmen 20 poster 
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• Vaffelbua (8 poster, gratis) (408 nedlastninger, 103 brukere registrert på nett) 

• Sykehuset (10 poster, gratis) (362 nedlastninger, 124 brukere registrert på nett) 
 
Nytt i år var Bytrimmen, et urbant orienteringstilbud med hele befolkning som målgruppe, men 
tilpasset rullestolbrukere og familier med barnevogner. Kartene var både trykt og gratis 
tilgjengelig på turorientering.no. 48 poster ble plassert ut på: 
  

• Gimlemoen (24 poster, 6. juli-1. desember, 438 nedlastninger, 104 brukere registrert på 
nett) 

• Grim (24 poster 14. september-1. desember, 183 nedlastninger, 66 brukere registrert på 
nett) 

 
Året 2020 har naturlig nok vært uvanlig, med langt høyere salgstall enn de siste årene. Det var 
mye medieomtale om turorientering, både for KOK og andre klubber i kretsen. Vi måtte trykke 
opp flere konvolutter før påske. Det ble solgt ca. 750 Skautrimmenpakker, ca. 350 
Baneheitrimmen og ca. 265 klippekort. Antall registrerte deltakere på nett var også rekordhøyt 
med 288.  
 
Finn Fram-dag ble ikke arrangert i år. Sesongavslutning ble avholdt i form av åpent hus 24. 
november med salg av merker og plaketter, samt turorienteringsopplegget for 2021. Det var 
mange barnefamilier som deltok, og sesongavslutningen kunne med fordel knyttes til en enkel 
rekrutteringsaktivitet. I det hele tatt er det ønskelig med tettere samarbeid mellom tur-o 
opplegget og resten av klubben. Komiteen mistet omtrent halvparten av medlemmene ved siste 
valg. Dersom det ikke kommer flere aktive personer inn i tur-o komiteen har vi ikke kapasitet til å 
fortsette på samme aktivitetsnivå som de siste årene.  
 
Aileen Runde 
 
 

14. Skoleorienteringskomiteens rapport 2020 
 
Samarbeidet mellom KOK og oppvekstetaten i Kristiansand har også i 2020 foregått som 
tidligere år. 
Kartområdene har som vanlig vært Voie, Karuss, Hellemyr, Baneheia, Jegersberg og Justvik. 
Skolene får ferdig plastlagte kart og klippekortmal, samt en veiledning til bruk for læreren.  
I tillegg fikk skolene i år tilsendt digital kartfil.  Dette gjorde det mulig for dem å skrive ut 
personlige kart til hver elev, og dermed hindre overføring av eventuell smitte.  
Alle postene var satt ut med klippetenger før covid-19 kom på banen. Dermed ble det en 
ekstra runde til de 125 postene for å hente inn klippetengene. 
 
I hvert område blir det lagt ut 20-25 poster som står ute fra april til november. 22 skoler 
deltok også dette året. Noen skoler kjøper opplegg for flere kartområder. Dette innebærer at 
flere tusen skoleelever 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. I 2020 ble det i tillegg et godt aktivitetstilbud der smitteverntiltakene ble godt 
ivaretatt. 
 
Leif Otto Torjusen 
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15. Verdens o-dag 2020  
 
Arrangementet ble ikke avholdt i 2020 på grunn av koronapandemien. 
 
 

16. Medieutvalgets rapport 2020 
 

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 som informasjonskanal. Med andre ord, det er mange som 
bidrar til at KOK’ere får den infoen de trenger. 
 
Det ble i 2020 lagt ut over 80 nyheter på kok.no, og noen flere innlegg på klubbens Facebook 
side. Klubben skrev også 7 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. Det er startet et arbeid for å 
opprette et felleslagringsområde/system utover kok.no. 
 
Kristiansand 7. januar 2021 
Ingvild Mulen 
 
 

17. Klubbhusstyrets rapport 2020 
 
Klubbhuskomitéen har i 2020 bestått av; 
• Tyge Carlsen, Gimletroll (daglig leder GT) 
• Helge Kjevik, Gimletroll 
• Svein Takle, KOK (overtok etter Pål Runde) 
 
Klubbhuset har i 2020 vært utleid for totalt kr 16.600. Dette er vesentlig lavere enn i fjor (kr 35.700) 
og skyldes koronasituasjonen. Flere inngåtte leieavtaler ble kansellert og aktiviteten siste halvår har 
vært på et lavnivå. Leieinntektene er overført til Presteheia Klubbhus AS. Utleieprisene er 
oppjusterte, og er nå på samme nivå som Donn-huset og RIL. Sviktende utleieinntekter gjør at 
planlagt opprustning av vrimleområde og storsal er utsatt til 2021. 
 
Leieinntekter fra Gimletrolls skolefritidsordning utgjør kr 27.500. Årlig leie utgjør henholdsvis kr 
238.000 fra Gimletroll og kr 102.000 fra KOK. 
 
Det er utarbeidet ny hjemmeside for Presteheia klubbhus (presteheiaklubbhus.no) med presentasjon 
av huset, utleiepriser og kalender. Det linkes til ny side fra kok.no. 
 
 
 

http://www.kok.no/
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Styret i Presteheia Klubbhus AS består av Henrik Berge og Bent Brøvig fra Gimletroll, samt Jon 
Bjørgum og Sigmund Salthaug fra KOK. 
 
Kristiansand, 6. januar 2021 
For klubbhuskomitéen, 
Svein Takle 

 
 

18. Lobbykomiteens rapport 2020  
 
Medlemmer i 2020 har vært Kristian Omestad og Øystein Halvorsen.  
Komiteen har ikke hatt møter i 2020. Det har vært liten virksomhet grunnet 
koronapandemien. 
 
Øystein Halvorsen 
 
 

19. Inntekt- og sponsorkomiteens rapport 2020 
 
Ingen aktivitet i komiteen i 2020. Ble på årsmøtet 2020 vedtatt at den utgår inntil videre. Det 
har heller ikke blitt avviklet noe hinderløp (StrongmanRun) i 2020 på grunn av 
koronapandemien. Styret har ivaretatt arbeidet med å fornye sponsorkontrakter som utløp 
2020. 
 
 

20. Klubbens resultater 2020  
 

Resultatoversikt 2020 KOK 
 

Klubbmestere Sprint 22.september Dyreparken 

D 11-12 Othile Sødal 

D 13-16 Amalie Peplow Koveland 

D 17 Julie Christiansen 

D 50 Ingvild Mulen 

D 60 Leni Nilsen 

H 11-12 Aksel Kvarstein 

H 13-16 Ulrik Mascali Bøhm 

H 17 Dag Blandkjenn 

H 40 Bjarne Færestrand 

H 50 Nils Arne Johannessen 

H 60 Reidar Sæstad 

H 70 Svein Øderud 

H 80  Oddbjørn Hjetland 
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KM Mellomdistanse 27.juni 2020. Arr Vegårshei IL 

H17-20 Nr 2 Trygve B Nomeland 

H17-20 Nr 3 David Runde 

H 21 Nr 1 Vegard Danielsen 

H 21 Nr 3 Ståle Gjelsten 
 

KM Sprint 22.august 2020. Arr IK Grane Orientering 

D17-20 Nr 3 Julie Christiansen 

H17-20 Nr 1 Brage Takle 

H17-20 Nr 3 Simon Beckmann Kristiansen 

H 21 Nr 2 Håvar Birkeland Stormoen 
 

KM Langdistanse 29.august 2020 Arr Oddersjaa SSK 

D17-20 Nr 2 Julie Christiansen 

H17-20 Nr 1 Odd Kristian Hagen Myre 

H 21 Nr 2 Håvar Birekland Stormoen 
 

KM Stafett 30.august 2020. Arr Kristiansand OK 

H 17 Nr 1  KOK lag 1. Christian Bøen, Eirik H 
Martens, Håvar B Stormoen 

H 17 Nr 2 KOK lag 2. Trygve B Nomeland, Odd 
Kristian H Myre, Brage Takle 

D 17 Nr 3 KOK lag 1. Ingvild Mulen, Julie 
Christiansen, Tina Booth 

H13-16 Nr 2 KOK lag 1. Jakob Johannessen, 
Fabian Johannessen, Markus 
Mollestad 

 

KM Natt 9.oktober 2020. Arr KOK 

H17-20 Nr 1 Erlend Odd Bereg 

H17-20 Nr 2 Trygve B Nomeland 

H17-20 Nr 3 Odd Kristian Hagen Myre 

H 21 Nr 1 Holger Hott 

H 21 Nr 2 Håvar B Stormoen 
 

NM Ultralang 15.aug 2020. Arr Lierbygda OK / Sturla IF 

H17-18 Nr 3 Brage Takle 

H 21 Nr 7 Dag Blandkjenn 
 

NM Langdistanse 10.sep 2020.  
Arr Freidig/Malvik/Wing OK 

D19-20 Nr 19 Christiane Ruud Bøckman 

H17-20 Nr 2 Brage Takle 

H19-20 Nr 18 Marius Aurebekk 

H 21 Nr 9  Dag Blandkjenn 
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NM Mellomdistanse 12.sep 2020.  
Arr Freidig/Malvik/Wing 

H17-18 Nr 5 Brage Takle 

H19-20 Nr 7 Marius Aurebekk 

H19-20 Nr 13 David Runde 
 

NM Stafett 13.sep 2020. Arr Freidig/Malvik/Wing 

H17 25 KOK Lag 1 Brage Takle, Dag 
Blandkjenn, David Runde 

 

NM jr stafett 20.sep 2020. Arr Fana IL 

H17-20 Nr 4 KOK lag 1 David Runde, Brage 
Takle, Marius Aurebekk 

 

NM Sprint 25.sep 2020. Arr Haugesund IL Orientering 

H19-20 Nr 1 Marius Aurebekk 

H19-20 Nr 18 David Runde 

D19-20  Nr 9 Christiane Ruud Bøckman 
 

NM Knockout Sprint 26.sep Arr Haugesund 

D19-20 Nr 7 Christiane Ruud Bøckman 

H 21 Nr 2 Dag Blandkjenn 

H17-18 Nr 5 Brage Takle 

H19-20 Nr 16 Kristian Pytten 
 

Norgescup 2020 sammenlagt 

D19-20 Nr 16 Christiane Ruud Bøckman 

H17-18 Nr 4 Brage Takle 

H19-20 Nr 9 Marius Aurebekk 

H21 Nr 11 Dag Blandkjenn 
 

Sprintliga 2020 sammenlagt 

H 21 Nr 2 Dag Blandkjenn 

H21 Nr 13 Brage Takle 
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21. Regnskap 2020  
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22. Innkomne forslag 
 

1. Nedleggelse av Lobbykomiteen 
Styret innstiller på at komiteen legges ned.  
 

23. Organisasjonsplan 2021 
 

Organisasjonsplan 2021 
 

Kristiansand Orienteringsklubb  
Organisasjonsplan 2021 (vedtatt på Årsmøte 16.2.2021) 
 

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 2021 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, 
samt gi mange god erfaring i gjennomføring av arrangement før NM uka 2023. 
4) Klubben skal ha et godt aktivitetstilbud til alle hele året.  
 

4. Organisasjon  
KOKs øverste organ er årsmøtet. Styret er kollektivt ansvarlig for drift av klubben mellom 
årsmøtene. Styret skal stå for den daglige driften iht klubbens lover og står ansvarlig overfor 
årsmøtet for sine disposisjoner.  
 
Planen inneholder noen funksjoner som ikke er besatt alle år, de er allikevel ikke fjernet fra 
planen. 
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4.1 Styret  
KOK ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 
leder, nestleder, 3 styremedlemmer (informasjonskoordinator, økonomiansvarlig, sportslig 
leder), samt oppnevnt ungdomsrepresentant. Komitéledere og eventuelt ansatt trener har 
møterett.  
 
Styret 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.  

• 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 styremøtene.  

• Representere klubben utad.  

• Være klubbens kontaktperson overfor offentlige og private interessenter, dersom dette 
ikke er annerledes definert eller ivaretas av utvalgene.  

• Styre arbeidet i styret 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 styret 

• 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.  
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• 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 leder av medieutvalget. 

• Ta imot innkommende post samt distribuere post til riktig adressat.  

• Være ansvarlig for klubbens hjemmeside (drift/sikkerhet/backup ivaretas av leverandør 
- Granruds). 

• Være ansvarlig for klubbens arkiv. 

• Være ansvarlig for klubbens e-mail-lister. 

• Ansvar for IT-utstyr til arrangement eller nettverk/utstyr på klubbhuset ligger til 
arrangement komiteen. 
 

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. 

• 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.  
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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.  
 
 

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 Lobbykomité 
Foreslås nedlagt på årsmøtet 2021. Da vil punktet fjernes fra organisasjonsplanen. 

• Påvirke offentlige beslutningstakere til fordel for KOK og O-idretten i aktuelle tilfeller 

• Påvirke muligheten for økonomisk støtte fra kommune, fylke, andre organisasjoner. 

• Være "ad.hoc komite" og bidra til støtte for KOK. 

• Rapportere til styret. 
 

4.6 Klubbhusansvarlig  
Klubbhusansvarlig skal:  

• Ha ansvar for oppgaver tillagt KOK ift drift av klubbhuset 

• Være representant i klubbhusstyret 
 

4.7 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. 

4.8 Medieutvalg 
Styrets informasjonskoordinator er leder av medieutvalget. 
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. 
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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 eliteansvarlig velges på egnet medlemsmøte for to år av gangen i oktober 
måned (fra høsten 2017). Løper representantene velges direkte av de aktive løperne ved 
passende anledninger. Øvrige medlemmer i Sportslig utvalg, oppnevnes av Sportslig leder og 
styret sammen (unntatt leder rekrutteringskomite som velges). 
 

5.1 Leder sportslig utvalg  
Leder sportslig utvalg skal:  

• Inngå som styremedlem i KOKs styre og rapporterer til styret. 

• 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 løper representanter 
Være aktive deltagere ved planlegging og diskusjoner i Sportslig utvalg. Løper 
representantene velges blant og av klubbens aktive løpere. Minst en av løper 
representantene velges blant 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)  
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• 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 Junior- og senioransvarlig  
Har hovedansvar for planlegging, oppfølging og informasjonsflyten til aktive juniorer og 
aktive løpere i D21 og H21. 
Nummerering må endres – også innholdsoversikten  
 

5.5 Ansvarlig Jentesatsing  
Har hovedansvar for planlegging, oppfølging og informasjonsflyten til aktive jenter i 
aldersgruppen fra 12-20 år. Jenter i alderen 13-20 år kommer også inn under gruppene 
nevnt i punkt 5.3, 5.4 og 5.6 
 

5.6 Veteranansvarlig 
Ansvarlig for informasjonsflyten til aktive medlemmer i aldersgruppen fra 35 år. Samt ved 
behov organisere stafettlag og være UK for veteranklasser. 

 

5.7 Eliteansvarlig  
• Følge opp og videreutvikle klubbens Elitestrategi sammen med Sportslig leder. 

• Ha «personalansvar» for løpere og trenere som har elitekontrakt/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. 

 

6.0 Tekniske utvalg/funksjoner 
 

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 AOK /Agder O-krets 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 
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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: 

• arrangementsutstyr på Hellemyr (hovedlager) 

• arrangementsutstyr på klubbhuset inklusiv arrangementstilhenger 

• elektronisk utstyr (PC:er og klokker)  

• EKT-enheter 

 
For større nasjonale/internasjonale arrangement sørger styret 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  
For 2021 er det ikke valgt inntekts- og sponsorkomité. 
Inntekts og sponsorkomiteen skal:  

• Inngå, koordinere og følge opp sponsoravtaler. 
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• 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 styret. 

• Ha møterett i klubbens styremøter.  

• Lede og koordinere arbeidet i komiteen. 

• Sammen med komiteen planlegge, gjennomføre og stå for salg klubbens 
turorienteringsopplegg hvert år.  

• Koordinere poster og terreng med VDG-kontakten.  

• Sammen med komiteen utvikle, planlegge og gjennomføre o-relaterte aktiviteter rettet 
mot nye/ alternative brukergrupper, gjerne i samarbeid med andre komiteer i klubben, 
f. eks. styret, rekrutteringskomite og arrangementskomite. 
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24. Medlemskontingenten 2021 
 
Det foreslås ingen endring i satsene for medlemskontingenten 
 

Klubben har følgende medlemskategorier Kontingent-
satser 2021 

Kontingent-
satser 2020 

Familie: Gjelder ektefeller/samboere og barn til og 
med 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:  
 

17 – 24 år  
 

Kr 800 Kr 800 

Ungdom: 
 

13- 16 år  
 

Kr 600 Kr 600 

Barn:  
 

Til og med 12 år 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.  
 
Årsegenandeler som gir fri startkontingent for medlemmer opp til 24 år: 
 

 Løpsklasser  Satser for 
2021: 

Satser for 
2020: 

Barn/ungdom: 13 – 16 år  Kr 600 Kr 600 

Junior/yngre 
senior: 

17 – 24 år  Kr 1.200 Kr 1.200 

 
For 2021 faktureres ingen årsegenandeler. 
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25. Forslag til budsjett 2021 
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26. Valgkomiteens forslag til valg 
 

Presenteres på årsmøtet. 


