
 

Hva er Bytrimmen? 

Bytrimmen i 2022 består av 80 poster fordelt på 
følgende områder - 20 poster på hvert sted: 

 Lund/Kristiansand museum 
 Kvadraturen  
 Tinnheia 
 Møvig 

 

Postene står ute i perioden 01.04.22 – 30.11.22 

Bytrimmen er et gratis mosjonstilbud i Kristiansand. 
Det er orientering, men her er skogen byttet ut med 
urbant nærmiljø og parker! 

 alle poster kan nås med barnevogn/rullestol 
 alle poster er lett å finne, krever ingen 

forkunnskaper om orientering 
 alle poster er merket med et merke/oblat med 

en kode/QR-kode  
 alle postbesøk kan registreres på 

turorientering.no eller via appen Turorientering. 
Begge steder kan kartet lastes ned til bruk på 
mobil eller skrives ut 
 

Ta postene når du vil, og i ditt tempo. Du trenger ikke 
ta alle postene på en gang og rekkefølgen 
bestemmer du selv. 

 Gratis trim for kropp og hode! 

Bytrimmen er en del av Norges 
Orienteringsforbunds lavterskel       
tilbud Grønn tur.  
Grønne turer er tilgjengelige med 

 

 

 

 

Bytrimmen er et samarbeid mellom den største og 
den eldste orienteringsklubben i Kristiansand - 
Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) og Oddersjaa 
SSK. 
 
Lyst til å prøve mer orientering? 

Oddersjaa og KOK tilbyr også turorienteringsopplegg i 
ulike skogsområder i Kristiansand. Her er det litt 
lenger mellom postene og postene ligger litt vekk fra 
sti. Disse postene er ikke tilgjengelige med 
barnevogn/rullestol.  

Les mer på turorientering.no/bytrimmen  
eller på klubbenes hjemmesider -   
oddersjaa.no eller kok.no 

KOK tilbyr også trening og opplæring for alle fra ca. 6 
år og oppover. Klubben gir opplæring tilpasset den 
alderen/orienteringserfaringen deltakerne har.  
Mer om treningene finner du på kok.no eller på 
klubbens Facebook side.  

Visste du at  

 det har vært arrangert turorientering i 
Kristiansand i snart 50 år 

 det finnes turorienteringstilbud i hele landet 
 over 100 000 deltar på et eller flere av disse 

hvert år og det er over 1 million besøk på 
turorienteringsposter rundt omkring i landet! 
 

Sponsorer 
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