
 

     INVITASJON TIL  75 ÅRS-JUBILEUMSFEST  
     for Agder Orienteringskrets 

 

Aust-Agder og Vest-Agder orienteringskretser ble stiftet i 1946. For å markere 75 årsjubileet ønsker 

kretsen å invitere medlemmer av klubber i Agder orienteringskrets og andre interesserte over 18 år 

til fest lørdag 13. november kl 17:00 på Imås’ klubbhus/idrettshall i Grimstad.  

Det vil bli servert en velkomstdrink og det vil bli presentasjon av gamle og nye orienteringskart, 

utklippsbøker, gamle avisartikler. Etter mingling vil det kl.18:00 bli servert en gryterett, og etterpå 

kaffe og kaker. Underveis vil det bli en presentasjon av de to orienteringskretsers historie: gode 

løpspresentasjoner, store arrangementer, kartutviklingen og spesielle hendelser for øvrig. Og det er 

sikkert flere som vil komme med gode historier fra o-miljøet på Sørlandet gjennom tidene. 

 

Agder-rekrutter samlet til O-troll-leir i Grimstad 2020 

AOK subsidierer en betydelig del av kostnadene med festen, men hver enkelt deltager må betale en 

egenandel på 150 kr. Dette inkluderer servering med en drikke pr. person; øl, vin, mineralvann. 

Drikke ut over dette kan kjøpes til selvkost på stedet. 

Påmelding til festen kan foretas på Eventor https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4236 

eller ved henvendelse til Ingvild Mulen, e-post ingvild.mulen@gmail.com eller SMS 958 96 639 eller 

til Jan Petter Laugen, e-post jplaugen@online.no eller SMS 905 14 861. Påmeldingsfrist søndag 7. 

november. Egenandelen betales på Vipps til Imås Orientering #508075. Vipps-betalingen merkes med 

navn og «AOK 75 år». 

I forkant av dette arrangementet innbyr Imås til o-løp på Østerhus 

for alle interesserte. Det blir fellesstart kl. 15:00 og det skal tas et 

antall valgfrie poster, med forskjellig løypevarianter. Se Eventor: 

https://eventor.orientering.no/Events/Show/15745. Dusj etter løpet 

på Imås klubbhus/idrettshall. Deltagelse på O-løpet er gratis for 

festdeltagerne. Øvrige løpere betaler 50 kr. i påmeldingsavgift. 

O-kretsen ønsker gamle og nye o-løpere velkommen til 

jubileumsfest! 

 

Brage Takle, KOK, gull- og 

sølv-vinner ungdoms-EM 2021 
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Imås klubbhus ligger ved Landvik skole, Gjærbrøndveien 250, Grimstad 


