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KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 

ÅRSBERETNING 2021 

1. Hovedstyre valgt på årsmøtet 13. april 2021: 
 
Hovedstyre: 
Leder    Tor Åmdal    gjenvalg, 2år 
Nestleder   Paul Johannessen  ny, 2år 
Informasjonskoordinator  Elke Schütt   ny, 2år 
Økonomiansvarlig  Bjørn Friestad   gjenvalg, 1år 
Leder sportslig utvalg  Jack Bjørnsen   ikke på valg 
Eliteansvarlig   Holger Hott    ikke på valg 
Ungdomsrepresentant Trygve Børte Nomeland  gjenvalg, 2år 
Varamedlem   Jeanette Rasmussen  ny, 2år 
 

   

2. Komiteer og tillitsvalgte valgt på årsmøtet 2021: 
 

Revisorer     
 John Hansen   ny, 2 år 
 Reidar Sæstad   ikke på valg 
Medieutvalg 
Leder     Ingvild Mulen   gjenvalg, 2 år 

David Runde   gjenvalg, 2 år 
 

Klubbhusansvarlig   Svein Takle   ikke på valg 
 
Sportslig utvalg 
Leder      Jack Bjørnsen   ikke på valg 
Eliteansvarlig    Holger Hott   ikke på valg 
Leder rekruttkomite   Sandy Hott   gjenvalg, 2 år 
Ungdomsansvarlig/trener  Håvard Birkeland Stormoen   gjenvalg, 2 år  
Medlem    Nils Arne Johannessen ny, 2 år 
Løperrepr. senior/elite  Utgår for 2021    
Løperrepr. junior/ungdommer Trygve Børte Nomeland  gjenvalg, 2år  
 
Rekrutteringskomite 
Leder     Sandy Hott   gjenvalg, 2 år 

Kerstin Kalsås   ikke på valg 
 

Skoleorienteringskomiteen   
Leder      Leif Otto Torjusen  gjenvalg 2 år 

 
Kartkomite 
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Leder Fred-Arne Sivertsen  gjenvalg, 2 år 
 Øystein Halvorsen ikke på valg 

 Thorbjørn Værp (OCAD)  ikke på valg 
 

Arrangementskomite    
 Rune Kittelsen  ikke på valg   
 Henrik Svaland Aas ikke på valg 
 Roar Myhre gjenvalg, 2 år 
 Vetle Lynnebakken  ikke på valg 
Arrangementsutstyr Sigmund Salthaug  ikke på valg 
Arrangementsutstyr Svein Nomeland  ikke på valg  
 
 
VDG      
Ikke valgt, funksjonen foreslått lagt inn som en del av arrangementskomiteen 
 
 
Tur-o komite 

   Øystein Halvorsen  ikke på valg 
   Øyvind Torgersen  ikke på valg 

Koordinator    Aileen Runde   gjenvalg, 2år 
   Siri T. Myhre   gjenvalg, 2år 

Nestleder    Jan Blandkjenn  ny, 2år 
   Målfrid Konst   ny, 2år 
 

Valgkomite      
Oluf Bøckmann   ny, 2 år  
Styret peker ut en ny til valgkomiteen 

 
Repr. VAOK ting   Tor Åmdal, Jack Bjørnsen, Trygve B Nomeland 
Repr. Kristiansand Idrettsråd ingen møtt  
 
Begge møtene var avholdt før årsmøtetret  

 
 
 

3. Organisatorisk representasjon  
 

Representanter i AOK  Harald Eik, nestleder 
  Aileen Runde, leder kommunikasjon 
AOKs ting 2021  Tor Åmdal, Jack Bjørnsen, Trygve B Nomeland 
Idrettsrådets årsmøte 2021  Elke Schütt og Tor Åmdal 
Styre Presteheia klubbhus AS Tor Åmdal 
Styre KOK Event AS Jon Bjørgum, Øivind Sæbø, Holger Hott 
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4. Andre tillitsvalgte 
Ingen  

5. Styrets virksomhet 2021   
 
Også 2021 sesongen har vært preget av Korona pandemien. Klubben har likevel gitt et godt 
og variert tilbud til både mosjonister og aktive løpere gjennom hele året. Korona 
restriksjonene opphørte først i august 2021 og flere løp på våren 2021 ble avlyst, også KOK 2 
dagers. En ny omgang med nasjonale restriksjoner ble innført på tampen av året, og dette 
medførte dessverre at klubbturen til Nord Jysk 2 dagers i mars 2022 ble avlyst.  
 
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, klart seg greit gjennom koronaåret 2021.  
 
Mesterskapene har gått som planlagt. Av gode resultater nevnes Brage Takle med flere NM 
medaljer, samt en flott 2. plass sammenlagt i Norgescupen i H17-18 klassen. Brage ble også 
kåret til årets unge mannlige utøver på Sørlandet på idrettsgalla sør. Marianne Andersen 
supplerte sin medaljesamling med to nye NM sølvmedaljer i klassen for damer senior. Dag 
Blandkjenn leverte flere gode sprintløp på internasjonalt nivå, og var Norges 1.reserve til VM 
sprint orientering for herrer senior.  Årets største overraskelse var nok likevel 3.plassen i NM 
stafett for herrer med Brage Takle, Håvard Wedege og Dag Blandkjenn. Gledelig at KOK har 
bredde i herrer senior. 
 
Styret har hatt ordinær drift gjennom 2021, og avholdt 8 styremøter og 2 klubbkvelder.  
For å informere medlemmer har styret også i år benyttet seg av 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.   
 
Styret har jobbet med tradisjonelle oppgaver som kreves for å drifte klubben: 
 

• Avholde årsmøte 

• Regnskapsføring og økonomistyring 

• Vedlikeholde medlemsregister 

• Klubbtøy bestilling 

• Organisere dugnad (vakter på sommerløpet) 

• Arrangere klubbkvelder 

• Opprettholde og vedlikeholde organisasjons- og aktivitetsplan. 

• Rapportering til NOF og NIF 

• Oppfølging og vedlikehold av sponsoravtaler. 

• Diverse representasjon 
 
Av spesielle saker som styret har arbeidet med i 2021 nevnes: 

• Fremtiden til KOK Event AS og eventuell videreføring av samarbeid med eventbyrået 
Headliner (arrangør av Palmesus). Sentralt er KOKs rolle i et eventuelt fremtidig 
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hinderløp i Kristiansand, tilsvarende Fisherman's Friend StrongmanRun som ble 
arrangert for noen år tilbake.  

• Revisjon av klubbens lov i henhold til endret lovnorm fra Norges Idrettsforbund 

• Rapportering og sluttføring av gave prosjektene fra Sparebankstiftelsen SpareBank1 
og Gjensidigestiftelsen knyttet til innføring av Bytrimmen i 2020. 

• Samhandling med Presteheia Klubbhus AS om tidlig fase planer for en større 
utvidelse av klubbhuset. 

 
Også i år vil styret trekke frem tilbudet som KOK har gitt til barn og ungdom. Råtass- og 
minitassen har fortsatt god deltakelse med mange deltakere hver tirsdag. Det er her klubben 
rekrutterer nye unge medlemmer. I løpet av 2021 har flere ungdomstrenere bidratt med 
planlegging og gjennomføring av treninger for råtass-, minitass og ungdomsgruppen.  
 
Styret noterer at deltakelsen på ordinære O-løp fortsatt er urovekkende lav i de yngre 
årsklassene. Dette gjelder også andre klubber i Agder. Overgangen fra Råtass til deltakelse i 
terminfestede O-løp synes å være krevende. Oppslutningen om organiserte fellestreninger 
for juniorer og seniorer har også vært lav. Det har også vært krevende for valgkomiteen å 
rekruttere personer til å dekke alle klubbens verv. Inntekt- og sponsorkomite og VDG 
kontakt var ikke besatt i 2021, og styret har ved behov håndtert oppgaver til disse 
funksjonene. Lobbykomiteen ble nedlagt ved forrige årsmøte. Funksjonen som sportslig 
leder står i skrivende stund ubesatt.   
 
Av tradisjonelle kretsløp har KOK i 2021 arrangert KM mellomdistanse og KM Sprint. Vi var 
også medarrangør av det nasjonale løpet Sørlandsgaloppen. Hovedtyngden av 
arrangementer har vært et betydelig antall nærløp serier som TV Cup, Tirsda` Køpp, KSO, 
Agderkarusellen, KOK sommercup, KOK Pizza Cup og Cola Cup. Et høydepunkt var 
avslutningen på KOK Pizza Cup som samlet 167 deltakere i Dyreparken i september.  
 
På kartfronten jobbes det med synfaring av O-kartene våre på Vatnestrøm (NM kartet), 
Vestheiene og Hellemyr (sprintkartet). I tillegg fikk KOK i år tilskudd fra NOF til å la klubbens 
løpere synfare seks skolegårdskart.  
 
Skautrimmen og Baneheitrimmen har hatt et godt år med bra salg. Det ble solgt 540 
Skautrimposer og 699 Baneheitrimmen. I tillegg er det solgt 300 – 400 enkelt kart som blir 
lastet ned fra turorientering.no  
 
Bytrimmen er et nystartet gratis nettbasert lavterskeltilbud i urbane områder som vil bli 
videreført i samarbeid med Oddersjaa også i 2022. I 2021 var det 429 som registrerte klipp, 
og hele 109 tok alle postene, men vi vet at mange har deltatt uten å registrere seg. 
 
Klubbens økonomi er stabil og solid. Lavere aktivitet gjenspeiles også i regnskapet, men 
klubben hadde likevel en omsetning på ca. kr 1,2 mill. i 2021. De viktigste inntektene for året 
har vært salg av Skautrimmen, gave fra Sparebanken Sør, gave fra SpareBank1 Stiftelsen til 
Bytrimmen samt medlemskontingenter, sponsorinntekter og dugnader. Det har også vært et 
godt bidrag fra Sørlandsgaloppen hvor klubben var medarrangør. Dette ga inntekter på kr 
129.400 i 2021 og ytterligere kr 29.000 som blir inntektsført i 2022. 
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Årets resultat ble et overskudd på hele kr 497.267 som må karakteriseres som meget godt. 
Klubben har en solid økonomi, og egenkapitalen utgjør ved årsskiftet kr 3,9 mill. 
 
Klubbens medlemstall er forholdsvis stabilt, og ved utgangen av 2021 er det registrert 239 
medlemmer. Dette er en liten nedgang fra 245 i 2020. 
 
KOK har i 2021 dekket startkontingenten for alle løp i Agder for klubbens medlemmer. Styret 
tar også sikte på at klubben i 2022 skal dekke ordinære startkontingenter for løp i Agder. 
 
Styret benytter anledningen til å takke for alle store og små innsatser gjennom det spesielle 
o-året 2021. Vi håper 2022 blir helt normalt, og ser frem til NM på Vatnestrøm og klubbens 
50 års jubileum i 2023! 
 
Kristiansand 31.01.2022 
 
 
 
Tor Åmdal                 Paul Johannessen                      Jack Bjørnsen                            Bjørn Friestad 
(leder)                          (nestleder)                                     (sportslig leder til oktober 21)           (økonomiansvarlig) 

 
 
 
Holger Hott               Elke Schutt                                 Jeanette Rasmussen  Trygve Nomeland  
(eliteansvarlig   )            (informasjonskoordinator)                 (varamedlem)   (ungdomsrepresentant) 
 

 
 
 
 
 
 

6. Arrangementer 2021 
 
Dato Løp Sted/kart 
22.juni Agderkarusellen Bråvann 
1-4. juli Sørlandsgaloppen Furulunden / Ravnedalen 
28.sept KM sprint Dyreparken 
23.okt KM mellom Kjærrane 
26.des 2.juledagsløpet Roligheten 
 
Andre terminfestede løpsserier (nærløp): 
TV-Cup:       3 løp 
KOK tirsdag køpp: 2 løp 
KSO:      4 løp 
Sommer Cup:      7 løp 
Pizza Cup:      5 løp 
KOK Cola Cup:      4 løp 
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7. Medlemstall 2021  
 

 
 
 
 
 

8. Sportslig utvalgs rapport 2021 
 
ORGANISERING 
Sportslig utvalg har som hovedområde å gi et godt treningstilbud i KOKs regi, samt å organisere 
samlinger og reiser til større løp. I 2021 har reiseopplegget til de aller fleste større løpene vært i 
samarbeid med kretslaget til Agder o-krets.  
 
Klubben har ikke hatt lønnet hovedtrener i 2021. Arbeidet med klubbens eliteløpere har derfor 
også vært en viktig del av oppgavene til sportslig utvalg.  
Klubben har engasjert 5-6 juniorløpere/UIA studenter 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 organisert og ledet dette 
rekrutteringsarbeidet.  
Ungdomsgruppa (13-16 år) ledes av Håvar B Stormoen, Nils Arne Johannessen, Maiken Sandberg 
(høsten) og Jack Bjørnsen. I 2021 har det vært en liten gruppe på 6-8 ungdommer som har vært 
ivrige på tirsdagstreningene, samt deltatt på en del større og mindre o-løp.  I 2021 var vi igjen 
representert med løpere på Hovedløpet/O-landsleiren. 
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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. Maiken 
Sandberg, Trygve Børte Nomeland og Jack Bjørnsen. 
 

TRENINGER  
Klubbens organiserte treninger i cowid-året 2021 har først og fremst vært de faste 
tirsdagstreningene med innslag av enkelte åpne ungdomstreninger onsdag/torsdag i tillegg. TV 
cupen, KOK Tirsda Cup, Sommercupen og KOK Kola cup er populære aktiviteter som bryter opp 
den faste tirsdagstreningen på en god måte..  
 
Høstens start med 6 løp i KOK Pizza Cup var også i år veldig populært, og da spesielt 
avslutningsløpet med over 160 deltagere i Dyreparken. Ett avslutningsløp som også fikk status 
som KM sprint for seniorklassene. Med antall deltagere i seniorklassene H21 og D21 som det er 
lenge siden vi har hatt i kretsen. 
 
Dessverre har det heller ikke i år vært så lett å få i gang den tidligere torsdag og lørdagstreningen 
for de litt eldre ungdommene, juniorer og seniorer etter at covid-19 pandemien slo inn i mars 
2020. Færre junior/seniorløpere i byen og mindre interesse for organiserte fellestreninger. Her 
har klubben en oppgave framover da felles treninger og aktiviteter er viktige for miljøet, og for 
manges utvikling.  
 
Økonomi / Støtte 
Løperne har normalt hatt en støtte på ca 50% på reiser til NM og Norgescup. For løp og 
samlinger som har vært koordinert med kretslaget har også kretslaget stått for en del av 
kostnadene for aktuelle løpere.  
Fem elitesatsende seniorløpere har i år hatt egne elitekontrakter med klubben. 
 

Sportslige høydepunkt 
Brage Takles fine resultater ved Ungdoms-EM, Bronsemedaljen til klubbens herrelag på NM 
stafett og NM medaljene til Marianne Andersen og Brage Takle er klubbens sportslige 
høydepunkter i år. Dag Blandkjenns 8.plass på EM Knock out sprint og 
representasjonsoppgavene til Dag Blandkjenn (EM og World Cup) og Marianne Andersen (World 
Cup) er også høydepunkter som godt kan nevnes. Klubbens litt overraskende 6.plass i NM 
sprintstafett med mix lag var spesielt gøy da dette er en disiplin KOK har slitt med alle tidligere 
år. 
 
Årets løper i KOK ble Brage Takle. Til klubbens ungdomsløper ble Markus Mollestad kåret. 
 
 
Jack Bjørnsen 
Sportslig leder (til nov 2021) 
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9. Rekrutteringskomiteens rapport 2021  
 
Komiteen: 
Sandy Hott (leder) 
Kerstin Kalsås 
 
Overordnet 

• Vanlig rekrutteringsaktiviteter i 2021 har vært preget av Covid-19.   

• I de perioder hvor det har vært lov ift Covid-19 restriksjoner har aktiviteter foregått 

stort sett som vanlig. Covid-19 restriksjoner har likevel preget enkelte aktiviteter i 

2021. 

o Klubbtur til Danmark har utgått. 

o Finn-Frem dag og ulike bydelsdager har utgått.   

o Overnatting på klubbhuset og dagssamlinger har utgått.   

o Klubbkvelder har utgått i større perioder 

 
Organisering: 

• I 2021 har treningsplanlegging, fordeling av trenere mm. foregått i samarbeid med 

Sportslig utvalg. Leder fra rekrutteringskomiteen deltar i Sportslig utvalg.   

• I 2021 har klubben skrevet kontrakter med 6 unge trenere, lønnet per trening. Nye 

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

rekrutteringskomite.  Voksne (ulønnede) trenere bidrar også jevnlig. 

• Treninger/aktiviteter er fordelt etter grupper Minitass (6-8 år), Råtass (9-11 år) og 

Ungdomsgruppen (12-15 år). 

 
Sportslige aktiviteter: 

• Hovedaktivitetene til Rekrutteringskomiteen består i ukentlige treninger for barn fra 
6-15 år, tirsdager året rundt (følger skolens ferier).   

• 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. 

• I høst har Pizzacupen/KSO med avslutning i Dyreparken igjen vært en viktig aktivitet 
for rekruttering. Dette har vært organisert av Sportslig leder Jack Bjørnsen. Over 60 
barn og unge har deltatt på Pizzacup/KSO i høst, og mange av disse har blitt med 
videre på ukentlige treninger. At deltakeravgiften også inkluderte videre medlemskap 
i KOK utover høsten har nok hatt betydning for rekruttering. 

• Mellom 25-40 barn deltar på en vanlig trening.  Vinter/vår 2021 var preget av litt 
lavere deltakelse, trolig har covid-restriksjoner spilt en rolle. Det har i løpet av høsten 
kommet mange nye deltakere. 
 

Andre aktiviteter: 

• Klubben sendte 10 deltakere (7 barn og 3 voksne) til O-troll leir ved Paulen gård 20-
21 august.  
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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.  

• Enkeltpersoner utenom Rekrutteringskomiteen har også gjort en stor innsats for 

rekruttering i år. Christian og Silje Bøen har gjort en stor innsats for rekruttering i 

høst/vinter. 

 

Alexandra Hott 
Leder rekrutteringskomite 
 

 
 

10. Kartkomiteens rapport 2021  
 
Kartkomiteen har bestått av Thorbjørn Værp, Øystein Halvorsen og Fred-Arne Sivertsen.  Det 
har i 2021 ikke vært avholdt noen komitemøter.  
 
Avsluttede prosjekter 2021: 
o Klubben har ikke avsluttet noen kartprosjekter i 2021. 
 
Momsrefusjon for tidligere avsluttede kartprosjekter: 
o Fiskåtangen + utvidelse med deler av Slettheia/Vågsbygd: Momskompensasjon på kr 

18.707 kr ble utbetalt i 2021. 
 
Pågående prosjekt: 
o Revisjon Vestheiene: Synfaring/rentegning er utført høsten 2021. Kartet ferdigstilles 

våren 2022. 
o Revisjon Hellemyr sprintkart: Synfaring/rentegning er utført høsten 2021. Kartet 

ferdigstilles våren 2022. 
o Måvatn-Vatnestrøm: Synfaring/rentegning av de første 10 km2 (av totalt 22 km2) er utført 

høsten 2021. Resten av kartet synfares/rentegnes høsten 2022. 
 
Søknad om kommunal støtte 2021: 
o Jegersberg-Skråstadheia: Det er søkt om og bevilget en utvidet støtte på 25.000 kr. 

Årsaken er at kartet viser seg å være større enn det som lå til grunn for søknaden om 
kommunal støtte i 2019.  

Midlene kan ikke brukes til andre formål. Utbetalingen av kommunal støtte vil variere 
betydelig år for år. 
 

http://www.kok.no/
http://www.kok.no/
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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 2021 
 

Ikke mottatt 

 

12. VDG rapport 2021  
 

Klubben har ikke hatt VDG-kontakt i 2021, 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 2021. Det er oppnevnt egen VDG kontakt for NM i 2023. 
 
 

13. Turorienteringskomiteens rapport 2021 
 
Tur-o-komiteen har i 2021 hatt følgende medlemmer: Jan Blandkjenn, Øystein Halvorsen, 
Målfrid Konst, Siri Thortveit Myhre, Øyvind Torgersen og Aileen Runde (koordinator). 
Komiteen hadde fire komitemøter i 2021. 
 
Komiteen vil rette en stor takk til Harald Eik som brukte mange timer høsten 2020 på å lage 
årets kart. Han har også lærte meg opp i bruken av OCAD underveis. Uten bistand fra Harald 
hadde vi neppe klarte å holde den høye kvaliteten på kart som Skautrimmen er kjent for. 
 
Turorienteringssesongen 2021 var klubbens 48. sesong og det var Skautrimposter i følgende 
områder: 

• Holskogen 15 poster (Finn5 i mars-april – 233 nedlastninger, 148 brukere registrert 
på nett) 

• Hellemyr 15 poster (Finn5 i mai-juni – 253 nedlastninger, 232 brukere registrert på 
nett) 

• Kalkheia 20 poster (Finn5 i august – 314 nedlastninger, 243 brukere registrert på 
nett)  
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• Marvika 10 poster 

• Baneheitrimmen 20 poster  

• Vaffelbua (10 poster, gratis) (595 nedlastninger, 145 brukere registrert på nett) 
 
Antall registrerte brukere og nedlastning av Finn5 i 2021 er omtrent det dobbelt av tallene 
for 2020. 
 
Salgstall for 2021 er:  
 
Konvolutter     511 + 28 (nedlastet, kjøpt på nett) = 539 
Ekstra klippekort    124  
Baneheitrimmen    415 + 284 (nedlastet, kjøpt på nett) = 699 
Hellemyr     92 (enkeltur kjøpt på nett) 
Kalkheia     93 (enkeltur kjøpt på nett) 
Marvika     84 (enkeltur kjøpt på nett) 
Holskogen     105 (enkeltur kjøpt på nett)   
 
Finn Fram-dag ble ikke arrangert i år. Sesongavslutning ble avholdt i form av åpent hus 23. 
november med salg av merker, plaketter og Skautrimmen 2022, samt utdeling av premier og 
diplomer. Vi arrangerte også en kort løype for barna.  
 
Vi ønsker flere aktive personer inn i tur-o komiteen for å kunne opprettholde eller helst 
utvide aktivitetsnivået som vi har hatt de siste årene.  
 
Aileen Runde 
 

14. Bytrimmens rapport 2021  
 
Bytrimmen ble videreført i 2021. Bytrimmen er et gratis nettbasert lavterskeltilbud i urbane 
områder. Det er et urbant orienteringstilbud med hele befolkning som målgruppe, alle 
postene er tilgjengelige for rullestolbrukere eller med barnevogner.  
Det ble laget en brosjyre for hvert område med kart og generell informasjon. Disse ble 
distribuert i postkasser i noen av nærmiljøene, samt lagt ut i flere butikker, hoteller, 
Turistinformasjonen og Dnt Sør. Kartene var også tilgjengelig på 
turorientering.no/bytrimmen. Registrering av klipp skjedde digitalt på turorientering.no eller 
via app’en Turorientering. 
Bytrimmen er et samarbeidsprosjekt mellom KOK og Oddersjaa, hvor hver klubb har hatt 
ansvar for to områder med 20 poster. I 2021 ble følgende områder benyttet: 

• Andøya 

• Myren gård/Vårgsbygd 

• Kvadraturen 

• Gimle gård/Lund 
 
I 2021 var det 429 som registrerte klipp, og hele 109 tok alle postene, men vi vet at mange 
har deltatt uten å registrere seg på turorientering.no! 
Planen er å fortsette samarbeidet om Bytrimmen i 2022, og 4 nye områder er plukket ut. 
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15. Skoleorienteringskomiteens rapport 2021 
 
Skoleorienteringen fortsetter samarbeidet mellom KOK og oppvekstetaten i Kristiansand 
kommune.  
Kartområdene har i år vært Voie, Karuss, Hellemyr, Baneheia, Jegersberg og Justvik. Skolene 
får ferdig plastlagte kart og postbeskrivelser/klippekort, samt en veiledning til bruk for 
læreren. 
Av smittehensyn er det ikke stifteklemmer på postene, men bare kodebokstaver til kontroll. 
En del skoler får også digitale kart. 
 
I hvert område blir det lagt ut 20-25 poster som står ute fra april til november. Også i 2021 
deltok 21 skoler i oppleggene. Noen skoler kjøper opplegg for flere kartområder. Dermed har 
flere tusen skoleelever også i år vært ute på postjakt i skogen. Lærerne opplever at dette er 
et godt hjelpemiddel for å gjennomføre læreplanens mål i forhold til opplæring i kart og 
kompass. 
 
Leif Otto Torjusen 
 

16. Medieutvalgets rapport 2021 
 

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 samt KOK 
ungdommene har i tillegg 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 2021 lagt ut 83 nyheter på kok.no, og omtrent like mange innlegg på klubbens 
Facebook side. Klubben skrev også 13 artikler om orientering 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. 
 
Kristiansand 9. januar 2022 
Ingvild Mulen 
 
 

17. Klubbhusstyrets rapport 2021 
 
Klubbhuset har i 2021 vært utleid for totalt kr 30.000. Dette er en økning fra i fjor (kr 
16.600), men leieinntektene er fortsatt påvirka av korona-situasjonen. Det var kun utleie i 2. 
halvår. Leieinntektene er overført til Presteheia Klubbhus AS. Det er innhenta tilbud på 
møbler til forstuen. Møblene blir trolig skifta ut i 1. halvdel av 2022. 
 
Leieinntekter fra Gimletrolls skolefritidsordning utgjør kr 27.500. Dette øker til kr 33.000 i 
2022. Årlig leie utgjør henholdsvis kr 238.000 fra Gimletroll og kr 102.000 fra KOK.  

http://www.kok.no/
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Det er i 2021 valgt nytt styre i Presteheia Klubbhus AS. Styret består av Tyge Carlsen og Nina 
Ferning fra Gimletroll, samt Tor Åmdal og Svein Takle fra KOK.  
 
Kristiansand, 15. januar 2022 
For klubbhusstyret 
Svein Takle 

 
 

 
 

18. Rapport NM uka 2023 
 
Rapport NM uka 2023 

Som en del av klubbens 50 års jubileum 2023 har vi søkt og blitt tildelt NM uka 2023. 4 dager 

med NM konkurranser;  

Torsdag 7.september NM langdistanse  

Fredag 8.september NM mellomdistanse, kvalifisering. 

Lørdag 9.september NM mellomdistanse, finaler 

Søndag 10.september NM stafett 

NM arrangementet 2023 har vi lagt til de indre bygder av Agder, nærmere bestemt ved 

Vatnestrøm i Iveland kommune. Vi har hatt gode og positive kontakter med grunneierlag, 

aktuelle grunneiere og jaktinteresser i området. Det blir gjenbruk av terrenget hvor KOK 

arrangerte NM (ultra)lang i 1982. Kartet Måvatn blir oppdatert, det vil også bli noe utvidet i 

forhold til 1982 utgaven. Ansvaret for det nye kartet er gitt til Rambøll Mapping med Vidar G 

Ydse som erfaren synfarer. I løpet av høsten 2021 er nesten halvparten av det nye kartet 

ferdig synfart. Resten klargjøres høsten 2022.  

Løypeleggere er Holger Hott, Håvar B Stormoen, Eirik H Martens, Anneke Hald Bjørgum og 

Jon Bjørgum. I løpet av 2021 har løypeleggerne gjort seg kjent i terrenget samt fordelt 

terrengområdet mellom de forskjellige distansene. Løypetraseer begynner å ta form, 

postdetaljene settes først når det endelige kartet er klart i løpet av høsten 2022. Parallelt 

med trasevalgene har det også vært erfarenhetsutbytte med produksjonsselskapet som 

hadde ansvar for produksjonen av NRK sendingen ved NM 2021. Vi ønsker å ha en enda 

bedre arenaproduksjon/TV sending i 2023 og derfor vil vi ha med oss disse erfaringene tidlig 

i løypeleggerarbeidet og planlegging av arenaproduksjonen. Faste TV poster, løpende 

kamerafolk og muligens dronebilder direkte på NRK. Gode tips også for oversiktlige 

arenaområder. Å få med oss NRK er foreløpig en jobb som gjenstår. Men vi har godt håp. 

Finn Terje Uberg, Harald Eik, Jack Bjørnsen, Jan Blandkjenn, Linn Carina Daland, Morten 

Hulløen, Ole Kostøl og Vetle Lynnebakken utgjør Hovedkomiteen for NM uka 2023. 

Komiteleder er Jack Bjørnsen. I tillegg er mange av de ansvarlige for de forskjellige områdene 

klare, men vi behøver hjelp av mange framover. Bare på løpsdagene regner vi med ett behov 

for i overkant av 100 funksjonærer. Mange av oppgavene som skal løses krever ingen eller 
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minimal erfaring i orientering. De større og mindre løpene klubben skal arrangere før NM 

uka kan også være god erfaring for mange foran vårt NM-arrangement 2023. Jan Blandkjenn 

er den som skal sette opp bemanningslister. Så når du blir spurt om å hjelpe til håper vi du 

stiller opp. 

I 2022 blir de viktigste oppgavene å løse foran NM uka alle spørsmålene rundt 

arenaproduksjonen og dialogen med NRK, jobbe videre med løypeleggingen og 

kartproduksjonen, intern informasjon og rekruttering av medlemmer til funksjonærer, samt 

markedsføring av arrangementet mot mulige sponsorer og o-Norge. Sponsorarbeidet blir 

veldig viktig da arenaproduksjon og TV sending langt fra er gratis. Kontakter og gode ideer 

her kommer godt med. 

 

For Hovedkomiteen NM uka 2023 

Jack Bjørnsen 

 

 

19. Klubbens resultater 2021  
 

Resultatoversikt 2021 KOK 

Klubbmesterskap ikke arrangert 2021 

 

KM Sprint 19.mai (13-20 år) Arr IL Imås 

H 15-16 Nr 2 Markus Mollestad 

H 17-20 Nr 1 Brage Takle 

H 17-20 Nr 2 Trygve Børte Nomeland 

KM Sprint 28.september (21 år) Arr KOK 

H 21 Nr 1 Vegard Danielsen 

H 21 Nr 2 Ståle Gjelsten 

H 21 Nr 3 Trygve Børte Nomeland 
 

KM Langdistanse 28.august. Arr IK Grane Orientering 

D 21 Nr 1 Marianne Andersen 

H 15-16 Nr 1 Markus Mollestad 

H 15-16 Nr 3 Jakob Johannessen 

H 17-18 Nr 1 Brage Takle 

H 17-18 Nr 2 Trygve Børte Nomeland 

H 21 Nr 1 Vegard Danielsen 

H 21 Nr 2 Eirik Heddeland Martens 

H 21 Nr 3  Håvar Birkeland Stormoen 

 

KM Stafett 29.august. Arr IK Grane Orientering/AOK 
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H 17 Nr 1  KOK lag 1. Eirik H Martens, Bjarne 
Færestrand, Holger Hott 

D 17 Nr 1 KOK lag 1. Anneke Hald Bjørgum, 
Sandy Hott, Marianne Andersen 

H13-16 Nr 3 KOK lag 1. Ulrik Mascali Bøhm, Isak 
Kvarsten, Markus Mollestad 

 

KM Mellomdistanse 23.oktober. Arr KOK 

D 21 Nr 1 Marianne Amdersen 

H 17-20 Nr 1 Trygve Børte Nomeland 

H 21 Nr 1 Håvard Wedege 

H 21 Nr 3 Eirik Heddeland Martens 

 

KM Natt 26.oktober. Arr OK Sør 

D 13-14 Nr 1 Othilie Sødal 

H 15-16 Nr 2  Markus Mollestad 

H 15-16  Nr 3 Fabian Johannessen 

H 21 Nr 1 Vegard Danielsen 

H 21 Nr 2 Håvard Wedege 

H 21 Nr 3 Eirik Heddeland Martens 

 

Hovedløpet for yngre, sprint 4.aug. Arr Frol IL 

H 16 Nr 35 Ulrik Mascali Bøhm 

H 15 Nr 52 Fabian Johannessen 

 

Hovedløpet for yngre, langdistanse 5.aug. Arr Frol IL 

H 16 Nr 25 Ulrik Mascali Bøhm 

H 16 Nr 30  Ulrik McFedzean 

H 15 Nr 49 Fabian Johannessen 

 

NM Langdistanse 9.sep. Arr Porsgrunn OL 

H17-20 Nr 2 Brage Takle 

D 21 Nr 2 Marianne Andersen 

H 21 Nr 4 Dag Blandkjenn 

 

NM Mellomdistanse 11.sep.  Arr Porsgrunn OL 

D 21 Nr 2 Marianne Andersen 

H 17-18 Nr 7 Brage Takle 

H 21 Nr 17 Håvard Wedege 

 

NM Stafett 12.sep. Arr Porsgrunn OL 

H17 3 KOK Lag 1 Brage Takle, Håvard 
Wedege, Dag Blandkjenn 

 

NM Sprint 3.september. Arr Heming Orientering 
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H 17-18 Nr 3 Brage Takle 

D 21 Nr 5 Marianne Andersen 

H 21 Nr 7 Dag Blandkjenn 

 

NM Knockout Sprint 4.sept. Arr Heming Orientering 

H 17-18  Nr 7 Brage Takle 

H 17-18 Nr 12 Trygve Børte Nomeland 

H 21 Nr 7 Dag Blandkjenn 

 

NM Sprint Stafett 5.sept. Arr Heming Orientering 

D/H 17 Nr 6 KOK Helen Suzanne Palmer, Brage 
Takle, Dag Blandkjenn, Marianne 
Andersen 

 

NM Natt 24.september. Arr Lillomarka OL 

D 21 Nr 4 Marianne Andersen 

H 17-18 Nr 6 Brage Takle 

H 17-18 Nr 16 Trygve Børte Nomeland 

H 21 Nr 10 Dag Blandkjenn 

 

EM Knock-out sprint 14. mai. Sveits 

Herrer Nr 8 Dag Blandkjenn 

EM Sprint 16. mai. Sveits 

Herrer Nr 35 Dag Blandkjenn 

Ungdoms-EM Langdistanse 20.august. Litauen 

H 17-18 Nr 5 Brage Takle 

Ungdoms-EM Sprint 21.august. Litauen 

H 17-18 Nr 2 Brage Takle 

Ungdoms-EM Stafett 22.august. Litauen 

Herrer Nr 1 Norge med Brage Takle på laget 

World Cup sammenlagt 2021 

Herer Nr 25 Dag Blandkjenn 

Damer Nr 38 Marianne Andersen 

 

Norgescup 2021 sammenlagt 

D 21 Nr 12 Marianne Andersen 

U 23 
Herrer 

Nr 20 Sebastian Daland 

H 17-18 Nr 2 Brage Takle 
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20. Regnskap 2021  
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REVISJONSRAPPORT KRISTIANSAND 

ORIENTERINGSKLUBB 
 

Regnskapet for 2021 er revidert. 

Vår kontroll er basert på stikkprøver og retter seg mot enekltposter i regnskapet. 

Beholdingen er kotrollert mot kontoutskrifter. 

Regnskapet er funnet i orden og anbefales godkjent 

 

Kristiansand 03.02.22 

 

 

………………………………………….   

 …………………………………………… 

John Hansen      Reidar Sæstad 

(Sign)        (Sign) 
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21. Innkomne forslag 
 

Forslag 1:      
Årsmøte anmoder styret om å jobbe mot krets og NOF for at antall helger med nasjonal 
Norgescup reduseres for juniorklassene.   Styret kan delegere dette til andre om de ønsker. 
  
Begrunnelse:   

• De mange reisehelgene er ressurskrevende, især mhp på tidsforbruk  for 
ungdom og ledere -  i tillegg er det tidvis også kostbart. 

• I praksis er det slik at det nesten ikke finnes arrangement andre steder de 
helgene det er Norges-cup.  De som ikke ønsker/kan å dra på disse får færre 
muligheter til å drive sin idrett i rimelig nærhet.  Etterhvert slutter de 
selvsagt.       Norgescup i dagens form har vist seg å ikke bidra til noen 
rekruttering eller å holde de løperne aktive innen idretten vår.  Den er 
overmoden for revisjon 

• Det er flere muligheter for forenkling: 

• jr stafetten bør kunne gå på fredagen i NM helgen.  Ja det er mer jobb 
for arrangør (evt samarbeidene klubber) - men det frigjør en helg.    

• Jr Norgescupen kan  f.eks. være en kombinasjon av  KM i kretsen til 
den enkelte og NM. 

• Behovet for  Ultra lang/ Natt-NM kan diskuteres-  for både senior og 
junior 

• Sikkert flere muligheter. 

• Det kan tenkes at et slikt initiativet må «times» til et annet år mhp vedtak 
etc  - den biten har jeg ikke oversikt over 

• Jeg har diskutert disse utfordringene med flere rundt om landet - og flere ser 
de samme utfordringene.  jeg er helt overbevist om at  endringer trengs og at 
dagens struktur ikke er bærekraftig 

Forslagsstiller: Oluf Bøckmann 

Styrets kommentar og innstilling. 
Styret mener forslaget er interessant, men at forslaget trenger mer utdypende vurderinger 
før beslutning fattes. Styret fremmer derfor et alternativ forslag. 
 
Alternativt forslag: 
Årsmøtet oppfordrer Sportslig utvalg til å diskutere forslaget, samt utarbeide en innstilling 
til styret i KOK innen neste årsmøte. 
 
Forslagsstiller: Styret 
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Forslag 2:  
Årsmøte gir styret fullmakt til å utnevne personer i verv som ikke ble besatt på 
årsmøtet.  Styret har også fullmakt til å forenkle organisasjonsstrukturen i klubben eller om 
nødvendig redusere aktivitetsnivået. 
   
 Begrunnelse: 
 2022 skal jo også være «frivillighetens år»  og en skulle jo tro at etter 2 år med pandemi så 
vrimlet  det med medlemmer som ivret etter å komme i gang med litt dugnad og sosiale 
aktiviteter.   Slik er det ikke.  Det er lite trolig at valgkomiteen klarer å fylle opp den 
omfattende lista. 
  
Kartet (i dette tilfelle organisasjonskartet) stemmer ikke overens med terrenget- (dvs 
medlemmer som vil kan påta seg et verv.)    Det må vurderes om vi har for mange verv 
eller  oppgaver.  Jeg føler at forenklinger må til - og styret må få fullmakter nok til å gjøre 
endringer mot noe som er bærekraftig og robust.    
  
 Forslagsstiller: Oluf Bøckmann 
 
Styrets kommentar: Styret støtter forslaget, selv om deler av forslaget allerede er ivaretatt 
gjennom § 21 i KOKs lover.  
 
Styrets innstilling: Forslaget vedtas. 
 
Forslag 3. 
KOKs visjon endres fra «Kristiansand Orienteringsklubb har som visjon å være blant verdens 

beste orienteringsklubber, basert på sportslige aktiviteter, klubbmiljø og arrangementer» til 

«Kristiansand Orienteringsklubb har som visjon å være blant Norges beste 

orienteringsklubber, basert på sportslige aktiviteter, klubbmiljø og arrangementer» 

 

Begrunnelse: Årsmøtet i 2021 ba Styret vurdere visjonen til KOK som beskrevet i 

organisasjonsplanen pkt 2. Styret mener ovennevnte formulering passer bedre til dagens 

aktivitets- og ambisjonsnivå i klubben. 

 

Forslagstiller: Styret 
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22. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb  
 
LOV FOR KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 

Stiftet 23.11.1973 

Sist endret av styret 10. mai 2021 og godkjent av årsmøtet 15.02.2022 basert på 

lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

 

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1       Formål 

 

(1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 

idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 

helse og ærlighet. 

 

 

§ 2       Organisasjon 

 

(1)  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige 

medlemmer.  

 

(2)  Klubben er medlem av Norges Orienteringsforbund  

 

(3)  Klubben er medlem av NIF gjennom Agder idrettskrets og er tilsluttet 

Kristiansand idrettsråd. 

 

(4)  Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i 

klubbens egen lov.  

 

 

§ 3       Medlemmer 

 

(1)       For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før 

vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis 

en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 

samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen 

innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, 

som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til idrettskretsen innen to uker.  
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(3)       Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 

(6)  Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper 

automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra lagets 

medlemsliste.  

 

(7)  

a) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for 

en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres 

kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang.  

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket 

behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved 

årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter 

at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til 

idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal 

sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det 

er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 

idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

 

§ 4       Medlemskontingent og avgifter 

 

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Ander avgifter/egenandeler kan 

kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 

 

II. TILLITSVALGTE 

 

§ 5       Kjønnsfordeling 

 

(1) Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 

komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av 

styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
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medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, 

skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 

gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant 

teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med 

bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling 

til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i 

det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 

valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge Klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder 

innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

 

§ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem 

av klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser 

til klubben.  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i klubben: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som 

ilegger sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir 

påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på 

informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  

b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  

c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som 

ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har 

forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 

(5) Møte- og talerett: 

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på 

årsmøtet i klubben. 

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.  

 

§ 7       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
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(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for klubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 

20 %, eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra klubben i løpet av et 

kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er 

ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre 

tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant 

til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det 

organisasjonsledd representasjonen skjer.    

 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til klubbens styre. 

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke 

som valgt eller oppnevnt.  

 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

 

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

Klubben 

 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av klubben som 

overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, 

utvalg/komité mv. i klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme 

gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en 

juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første 

setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. 

Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller 

eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges 

eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i 

overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 

representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som 

ikke valgt eller oppnevnt. 

         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
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§ 9       Inhabilitet 

 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- 

eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av 

styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er 

egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det 

legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 

ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 

personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i klubben. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den 

tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller 

partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige 

interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som 

en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår 

spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 

avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet 

ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 

møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 

varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. 

Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller 

vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.  
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§ 10       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i klubben er vedtaksføre når et flertall av 

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et 

flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling 

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne 

kommunisere med hverandre. 

 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige 

for klubbens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den 

enkelte sak. 
 

 

§ 11     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

(2) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 12     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1)  Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap 

som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige 

styremedlemmer. Dersom klubben har daglig leder, skal også daglig leder 

undertegne. 

 

(2) Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette 

gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, 

skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og 

revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. 

For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, 

gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i 

regnskapsåret og skal omfatte hele klubbens aktivitet. Dersom 

klubben er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte 

grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres 

berettigelse.  
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c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes 

karakter og klubbens art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon 

skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets 

slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til klubben, og skal disponeres av minimum to 

personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av 

minimum to personer i fellesskap. 

 

(3) Klubben skal ha underslagsforsikring. 

 

 

§ 13     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 

spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med 

mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet 

fremlegges. 

 

 

§ 14    Utlån og garanti 

Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 

Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 15     Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen 

utgangen av mars måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til 

medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i 

pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen 

forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort 

tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på 

årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må 

være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 
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(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at 

andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er 

åpent for medlemmer og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av 

årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte 

på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 

som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. 

Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede 

vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

 

§ 16     Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører 

behøver å være medlem.  

 

 

§ 17     Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle klubbens årsberetning. 

9. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi 

fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta klubbens budsjett. 

13. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder og nestleder 

b) Tre styremedlemmer og minst ett varamedlem. 

c) Ungdomsmedlemmene mellom 15 og 24 år velger en 

ungdomsrepresentant til styret. Årsmøtet orienteres om valget. 

d) To revisorer 

e) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.  
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f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

h) Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 

varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  

Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

 

§ 18 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, 

være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen 

representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av 

andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det 

fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som 

ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som 

skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har 

oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses 

valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved 

valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd 

dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 

stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 

avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

 

§ 19     Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 2 

ukers frist etter: 

a) vedtak av klubbens styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, 

eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av klubbens stemmeberettigede 

medlemmer. 
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(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller 

være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av 

innkallingen.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av 

styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet 

hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 

ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 

 

 

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller 

betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang i forhold til Klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av 

årsmøtet. 

 

 

§ 21     Klubbens styre 

 

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret 

er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2)       Styret skal blant annet: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede 

organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 

økonomistyring. 

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for 

barneidretten. 

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 

dersom årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 

 

 

§ 22   Kontrollutvalg 
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(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og 

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi 

en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre klubben har engasjert revisor. I så fall 

skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov 

engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner 

nødvendig. 

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.  

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og 

dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

 

§ 23 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, 

og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal 

velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 

plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig 

meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for 

vervet. 

 

 

§ 24 Grupper 

 

(1)  Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan 

disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig 

behandling av Klubbens organisasjonsplan, jf. § 17 pkt. 13. 

 

(2) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har 

vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. 

Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til 

gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret 

fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret 

fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet 

innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet 

skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til 

hovedstyret om blant annet klubbens regnskap, årsberetning, 

treningsavgift, budsjett og årsplan.   
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c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av 

årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen 

av fullmakt gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på 

annen måte forplikte klubben uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 25     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs 

lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for klubbens medlemmer så snart de 

er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall 

av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet 

vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen 

til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom klubbens regelverk og NIFs 

regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 

organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 

NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 25 og 26 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre 

endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

 

§ 26     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, 

der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og 

maksimum 6 måneder senere. Dersom klubbens årsmøte vedtar oppløsning 

ved enstemmighet, er klubben oppløst uten påfølgende årsmøte. Klubben 

skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før klubbens 

årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. 

Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF 

treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 25. 

 

(4) Ved utmelding tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av 

Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 

Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om 

at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben 

holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  

 

 

§ 27     Spesielle bestemmelser for Kristiansand Orienteringsklubb 
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(1) Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort en ekstraordinær 

sportslig og/eller administrativ innsats for klubben. Styret innstiller og 

årsmøtet godkjenner. Årsmøtet kan vedta egne statutter på området. 

 

 

23. Medlemskontingenten 2022 
 
Det foreslås ingen endring i satsene for medlemskontingenten 
 

Klubben har følgende medlemskategorier Kontingent-
satser 2022 

Kontingent-
satser 2021 

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 
2022: 

Satser for 
2021: 

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

Junior/yngre 
senior: 

17 – 24 år  Kr 1.200 Kr 1.200 

 
For 2022 faktureres ingen årsegenandeler.  
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24. Forslag til budsjett 2022 
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25. Valgkomiteens forslag til valg 
 

Presenteres på årsmøtet. 


