
 
 
  

 
ANDRE LØP 

 
I løpet av sesongen arrangeres det flere orienteringsløp rundt om i 

Agder. Her finnes det alltid nybegynner-løyper (N-løype), som passer for 
nye orienteringsløpere. Ved noen utvalgte løp vil vi stille med leder, som 
vil være behjelpelig for eventuelle spørsmål. Hvilke løp dette gjelder vil 

bli informert på Facebook og Spond. 
 
Når  Hvor 
27.08 KM-mellom Flekkerøya Vest 
28.08 KM-stafett Oftenes i Søgne 
14.09 Agderkarusellen 17 Sted kommer  
13.11 Graneløpet Arendal 

 
 

HVORDAN BRUKE SPOND?  
 

Det vil ukentlig bli lagt ut informasjon om treninger og løp på Spond. For å 
forenkle planlegging og karttrykk er det viktig at alle trykker på «SKAL» eller 

«SKAL IKKE» i forkant.  
 

Last ned appen, registrer en profil og gå til «Grupper», trykk på «Skriv inn 
kode». 

 
Bruk følgende koder for å komme inn i Spond-gruppene:  

 
KOK Minitass: BVFEZ 

KOK Råtass: ZZJBT 
 

Deretter er det viktig at dere logger inn som «Foresatte», og oppgir barnets 
navn i neste steg. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
INFORMASJON OM RÅTASS OG 
MINITASS HØST/VINTER 2022 

 
 

 
 

KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 
TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG 

ORIENTERINGSFORBUND 
 

 

 
 

 



 
 

PLAN FOR HØST/VINTER 2022 
 
Dato Informasjon Oppmøtested  
23. august  Oppstart, innføring i kart og 

kompass  
Prestheia klubbhus 

30. august Ordinær trening Prestheia klubbhus 
06. september KOK Pizza cup 1 Grønn slette/ Prestheia 

klubbhus  
13. september KOK Pizza cup 2  Tordenskjoldsgate skole 
20. september KOK Pizza cup 3  Grønn slette/ Prestheia 

klubbhus 
27. september KOK Pizza cup 4 Dyreparken  
 HØSTFERIE   
11. oktober Ordinær trening  Prestheia skole 
18. oktober Ordinær trening  Prestheia skole 
25. oktober Ordinær trening  Prestheia skole 
01. november Ordinær trening Prestheia skole 
08. november Ordinær trening  Prestheia skole 
15. november Ordinær trening  Prestheia skole 
22. november Ordinær trening  Prestheia skole 
29. november Ordinær trening  Prestheia skole 
06. desember Ordinær trening  Prestheia skole 
13. desember Ordinær trening  Prestheia skole 
 

 
Første trening etter nyttår blir tirsdag 3. januar. 

 
 
Hva er Pizza Cup?: Frem mot høstferien deltar vi hver tirsdag på enkle 
orienteringsløp. Alle løper gjennom en nybegynnerløype, all nødvendig 
opplæring blir gjort av trenerne før start. Siste tirsdag før høstferien er det 
finale i Dyreparken. Ved deltakelse på 3 av 4 løp får man pizza etter løpet i 
Dyreparken.  

 
INFORMASJON OM MINITASS OG RÅTASS 

 
Gruppeinndeling  Minitass: 1.-2. klasse  

Råtass: 3. – 6. klasse 
 

Oppmøtested Treningene varer fra 18.00 – 19.00/19.30. 
De aller fleste treningene foregår fra Prestheia 
klubbhus eller Prestheia skole. Nøyaktig 
oppmøtested og tid blir lagt ut ukentlig på 
Facebook og Spond.  
 

Utstyr  Det er anbefalt å komme med gode joggesko og 
treningsklær. Vi er ute, så det er viktig å kle seg 
etter været.  
 
Når det blir mørkt trenger alle en hodelykt, vi 
anbefaler «Aurora 1000 hodelykt» fra SportOutlet.  
 
Kompass og EKT-brikke kan lånes av oss J 
 
For de som ønsker klubbtøy har vi faste 
bestillingstider. Følg med på Facebook-gruppene 
for mer informasjon.  
 

Informasjonskanaler  Facebook: «KOK Minitass» og «KOK Råtassen»  
Spond: «KOK Minitass» og «KOK Råtass» 
 

Medlemskontingent  400kr per år for barn t.o.m. 12 år 
 
Skjema til utfylling finnes på 
kok.no/omklubben/bli-medlem  
 

Kontaktinformasjon  Anna Meen, 924 28 414 
annameen@icloud.com  

 
Mer informasjon finnes på kok.no  


