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KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 

ÅRSBERETNING 2022 

1. Hovedstyre valgt på årsmøtet 15. februar 2022: 
 
Hovedstyre: 
 
Leder     Tor Åmdal    På valg  (1 år) 
Nestleder    Paul Johannessen  Ikke på valg 
Informasjonskoordinator   Elke Schütt   Ikke på valg 
Økonomiansvarlig   Oluf Bøckman1   på valg 
Leder sportslig utvalg    Sandy Hott2   på valg  
Eliteansvarlig    Holger Hott    ikke på valg 
Ungdomsrepresentant   Trygve Børte Nomeland  Ikke på valg 
Varamedlem      
(Kart-komiteens leder er fast vara)  Fred- Arne Sivertsen  på valg  (1. år)  
  

2. Komiteer og tillitsvalgte valgt på årsmøtet 2022: 
 
Sportslig utvalg 
 
Leder      Sandy Hott   på valg(forsinket etter nov) 
Eliteansvarlig    Holger Hott   Valgt i november 
Leder rekruttkomite   Anna Meen   På valg 
Ungdomsansvarlig/trener  Håvard Birkeland Stormoen Ikke på valg 
Medlem    Nils Arne Johannessen Ikke på valg   
Medlem     Ståle Gjelsten   valgt nov 2021 
Medlem     Marianne Anderesen  valgt nov 2021 
Løper-representant junior/ungd. Trygve Børte Nomeland  Ikke på valg 
Reisebestiller/koordinator  Ståle Gjelsten3   
 
Rekrutteringskomite 
Leder     Anna Meen   på valg  

Kerstin Kalsås   På valg 
Silje Bøen   På valg 
 

 
1 Bjørn Friestad og Kirsten Salthaug bistår Oluf i økonomifunksjonen.  Oluf trekker seg også som startsjef på 

NM. Forutsetter at Bjørn Friestad beholder tilganger til regnskap- og økonomisystem samt tilgang til å disponere 

KOK sine bankkonti så lenge styret mener det er behov.  
2 Forutsetter at en reisekoordinator er på plass – og det årsmøtet godtar at det reiseledere med mye belastning kan 

få godtgjørelse, kompensasjon eller liknende. 
3 Forutsetter at det klubbens medlemmer (innkl aktive løpere)  stiller opp for å ta oppgavene som reiseleder uten 

at en må ringe rundt å rekruttere. 
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Skoleorienteringskomiteen   
Leder      Leif Otto Torjusen  Ikke på valg 
 

 
 
Tur-o komite 
 
Nestleder    Jan Blandkjenn  Ikke på valg 
Koordinator    Aileen Runde   Ikke på valg 

   Siri T. Myhre   Ikke på valg 
   Målfrid Konst   På valg 

 
Kartkomite 
 
Leder Fred-Arne Sivertsen  gjenvalg, 2 år 

 Glenn Tørå På valg 
 Thorbjørn Værp (OCAD) På valg 
 
Arrangementskomite  

 
Leder     NN4    På valg (1 år) 

Rune Kittelsen   På valg 
Roar Myhre   Ikke på valg 
Ulrik Thisted    På valg 
Gunnar Mollestad  På valg 

Arrangementsutstyr   NN5                     På valg 
Arrangementsutstyr (arr-henger) Dag Moe   På valg 
VDG:      Tor Åmdal   På valg 
 
 

Medieutvalg Medieutvalg 
     Ingvild Mulen   Ikke på valg 

David Runde   Ikke på valg 
 
Revisorer     

Reidar Sæstad   På valg 
John Hansen   Ikke på valg 

 
Klubbhusansvarlig   Svein Takle   På valg 
 
 
Valgkomite     

Eirik Heddeland Martens   på valg (1 år) 
Stig Dalsøren   på valg  (2 år) 
    

Kontrollkomite     
Asle Kregnes   På valg (1 år) 
Morten Hulløen   På valg (2 år) 

     

 
4 Arrangementskomiteen konstituer leder selv. 
5 Utnevnes senere 
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Valg av repr. AOK ting   
 
Tor Åmdal, Jack Bjørnsen og Oluf Bøckman deltar på vegne av KOK 
 
 
Bjørn Friestad beholder tilgang til KOKs økonomisystem og disposisjonsrett til KOKs bankkonto i en 
overgangsfase for ny økonomiansvarlig.  

 

3. Organisatorisk representasjon  
 

Representanter i AOK  Ståle Gjelsten, nestleder 
AOKs ting 2022  Tor Åmdal, Jack Bjørnsen, Oluf Bøckman  
Styre Presteheia klubbhus AS Tor Åmdal, Svein Takle 
Styre KOK Event AS Jon Bjørgum, Øivind Sæbø, Holger Hott 

 
 

4. Andre tillitsvalgte 
Ingen  
 
 

5. Styrets virksomhet 2022   
 
Klubben har i 2022 gitt et godt og variert tilbud til både mosjonister og aktive løpere 
gjennom hele året. 2022 sesongen ble endelig gjennomført uten korona restriksjoner. KOK 2 
dagers ble arrangert etter 3 års utsettelser.  
 
Styret har avholdt 8 styremøter og arrangert 4 klubbkvelder. Komiteledere blir jevnlig 
invitert til styremøter. 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: 
 

• Planlegge og avholde årsmøte 

• Regnskapsføring og økonomistyring. Det jobbes med å innføre forenklinger i 
regnskapsføring for å redusere arbeidsbyrden til økonomiansvarlig.   

• Vedlikehold av medlemsregister. Andre systemer for medlemsregistre er blitt  
vurdert.  

• Bestilling av klubbtøy 

• Organisering av dugnad (vakter på sommerløpet) 
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• Arrangere klubbkvelder 

• Rapportering til NOF og NIF 

• Håndtere politiattester for trenere 

• Oppfølging og vedlikehold av sponsoravtaler 

• Diverse representasjon 
 
Av andre saker som styret har arbeidet med i 2022 nevnes: 

• Avvikling av KOK Event AS. Datterselskapet er nå bestemt avviklet, og formell 
nedlegging vil skje i 2023. Det er inngått en sponsoravtale med vår tidligere 
samarbeidspartner, som nå heter NOSLEEPTILLBROCKLYN AS, med verdi på 200 000 
kr. KOK er i tillegg sikret førsterett til betalt dugnad for eventuelle fremtidig hinderløp 
tilsvarende Fishermanns Friends StrongmanRun.  

• Samhandling med Presteheia Klubbhus AS om planer for en større utvidelse av 
klubbhuset. Planarbeidet er initiert av Gimletroll,  som sammen med KCK har behov 
for større plass. En utvidelse vil gi KOK mulighet for mer kontorplass og flytting av 
lager på Hellemyr til Presteheia. En utvidelse vil også tvinge frem en diskusjon om vår 
fremtidige eierandel i Presteheia klubbhus AS og fordeling av felles driftsutgifter 
mellom eierne.  

• Planlegging for klubbtur til Nord Jysk 2 dagers 2023.  
 
Også i år vil styret trekke frem tilbudet som KOK har gitt til barn og ungdom. Råtass- og 
minitassen har god deltakelse med mange deltakere: rundt 50 aktive barn, med snitt på 25-35 

per trening. Det er her klubben rekrutterer nye unge medlemmer. I løpet av 2022 har flere 
ungdomstrenere bidratt med planlegging og gjennomføring av treninger for råtass-, minitass 
og ungdomsgruppen. Oppslutningen om organiserte fellestreninger for juniorer og seniorer 
har derimot vært lavere enn ønskelig. 
 
Vi har fortsatt løpere som hevder seg i norgestoppen. Marianne Andersen tok også i år et 
NM gull, denne gangen i klassen ultra lang. Seiersmarginen var 1 sekund! Brage Takle er også 
helt i front i klasse H 19-20.  
 
I mars ble KOK 2 dagers arrangert på Møvig med deltakelse fra hele NOFs ungdomsgruppe 
for damer. Hovedtyngden av arrangementer i 2022 har vært et betydelig antall nærløp serier 
som TV Cup, KSO, Agderkarusellen, KOK sommercup, KOK Pizza Cup og Cola Cup. Et 
høydepunkt var avslutningen på KOK Pizza Cup med 174 fullførte deltakere i Dyreparken. 
KOK arrangerte også O-troll leir med 50 deltakere.  
 
På kartfronten er NM kartet på Vatnestrøm nær ferdigstilt.  Kartene Vestheiene og Hellemyr 
(sprintkartet) ble ferdigstilt i 2022.  
 
Skautrimmen og Baneheitrimmen har hatt et godt år med bra salg. Det ble solgt 658 
Skautrimposer og 360 Baneheitrimmen. I tillegg er det solgt 450 enkelt kart som blir lastet 
ned fra turorientering.no  
 
Oppslutningen om Bytrimmen øker, og samarbeidet med Oddersjaa er etablert. I 2022 var 
det 600 registrerte deltakere. I tillegg har mange deltatt uten å registrere seg.  
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Klubbens økonomi er fortsatt stabil og solid, og klubben oppnådd også i 2022 et  
driftsoverskudd. Gaver og tilskudd bidrar i stor grad til dette. Klubbens medlemstall er 
stabilt, og ved utgangen av 2022 var det registrert 238 medlemmer.  
 
KOK har i 2022 dekket startkontingenten for alle løp i Agder for klubbens medlemmer. Styret 
tar også sikte på at klubben i 2023 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 2022. Vi håper 2022 blir helt normalt, og ser frem til NM på Vatnestrøm og klubbens 
50 års jubileum i 2023! 
 
Kristiansand 17.02.2022 
 
 
Tor Åmdal                 Paul Johannessen                      Sandy Hott                            Oluf Bøckmann  
(leder)                          (nestleder)                                     (sportslig leder)                               (økonomiansvarlig) 

 
 
Holger Hott               Elke Schutt                                    
(leder KOK elite)            (informasjonskoordinator)     
 
 
 

 

6. Arrangementer 2022 
 
Dato                    Løp                                 Sted/kart 
26-27.mars        KOK 2 dagers                Voie 
5.nov                  Nærløp                          Gråmannen 
26.des                2.juledagsløpet            Haumyrheia  
 
Andre terminfestede løpsserier (nærløp): 
TV-Cup:                   3 løp 
Agderkarusell       3 løp 
KSO:                         4 løp 
Sommer Cup:         6 løp 
Pizza Cup:               2 løp 
KOK Cola Cup:        6 løp 
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7. Medlemstall 2022  
 

 
 
Kommentar:  For 2022 er 20 kvinnelige og 23 mannlige støttemedlemmer inkludert. 
 
 

8. Rapport Sportslig Utvalg 2022 
 
Komiteen: 

Sandy Hott (leder) 

Holger Hott (elite ansvarlig) 

Anna Meen (leder rekruttkomite) 

Håvar Birkeland Stormoen (ungdomsansvarlig/trener) 

Nils Arne Johannessen (medlem) 

Trygve Børte Nomeland (løperrepresentant junior/ungdommer – frem til sommer 2022) 

Ståle Gjelsten (Reisebestiller/koordinator) 

Marianne Andersen (løperrepresentant senior) 

 

Organisering: 

• Ansvar for aktivitet er organisert i aldersgrupper: Minitass (6-8 år), Råtass (9-11 år) og 

Ungdomsgruppen (12-15 år), Junior (16-20 år), Senior (21+), Veteran (35+). Hovedansvarlig 
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for koordinering av tilbud for Minitass og Råtass er Rekrutteringsleder Anna Meen (se egen 

rapport). Ungdomsansvarlig 2022 Håvar B. Stormoen. Eliteansvarlig Holger Hott. 

Seniorgruppa - ad hoc ansvar – Christian Bøen, Ståle Gjelsten, Marianne Andersen m.fl. har 

bidratt. Veteran – ad hoc organisering – Thorbjørn Værp m.fl. har bidratt. 

• I 2022 har klubben skrevet kontrakter med 6 unge trenere, lønnet per trening. Ansvar for 

rekruttering/ansettelse av nye trenere, kontrakter og timelister koordineres av Sportslig 

leder.  Voksne (ulønnede) trenere bidrar i tillegg til disse. 

• Sportslig utvalg har hatt jevnlige møter for planlegging av aktiviteter. Tema som behandles: 

organisering, ansvarsfordeling og innhold for ukentlige treninger. Samlinger. Treningsløp. 

Løperkvelder. Deltakelse i kretslag. Elitekontrakter og bonusordning. Stafetter. Uttakskomite. 

 

Sportslig aktiviteter: 

• Ukentlige treninger. Løpere er fordelt etter grupper Minitass (6-8 år), Råtass (9-11 år). 

Ungdomsgruppen (12-15 år) har samarbeidet med Junior (16-20 år). Senior (21+) og Veteran 

(35+) fordeler seg selv og løper langtur samt deltar i treningsløp. 

• Lokale treningsløp er arrangert i perioder gjennom året: Pizzacup (høsten), Cola cup (nattløp 

høsten), TV-cup (vinter), Sommercup (sommeren). Målet er lavterskel organisering. Løp 

legges ut i Eventor for påmelding. Info sendes på ukentlig infomail og facebook. Hovedansvar  

• Jukola – i 2022 er Jukola brukt som et mål for å skape engasjement og motivasjon i 

seniorgruppa gjennom vinterens treninger. Initiativtakeren var Christian Bøen. Sportslig 

utvalg vurderer prosjektet som vellykket, det førte bl.a. til god trenings- og løpsdeltakelse 

gjennom vinteren og våren, og et vellykket tur til Jukola. Laget ble nr. 44. 

• Stafettlag – Et mål har vært å øke deltakelse i stafetter som en motivator til økt satsing i 

senior-gruppa. KOK har stilt lag i NM sprint og NM senior. Det var planlagt lag i NM junior 

som måtte trekke seg pga. uforutsette omstendigheter (skader/sykdom/fravær) 

• Kretslag – Det har vært et mål i 2022 å øke deltakelse fra KOK i kretslag for ungdom/junior. 5-

10 ungdommer/junior har deltatt i aktiviteter ila året. 

• Kick-off samling for sesong 2023 ble gjennomført som dagssamling med 2 NM-relevante 

økter ved Klepp leirsted 19. november. 

 

Andre aktiviteter: 

• Løpermøter – i 2022 ble det gjennomført 2 løpermøter for senior/junior, 1 løpermøte for 

dameløpere, 2 ungdomskvelder. Møtene har vært brukt til å gi informasjon om aktiviteter, 

hente innspill og skape enighet omkring felles sportslige planer, skape engasjement, sosialt 

samvær og miljøbygging. Enkel matservering. 

 

Informasjon: 

• Fullelektronisk informasjon og påmelding til aktiviteter.  

• Forhåndspåmelding på Eventor forenkler oversikt for arrangøren og forenkler 

resultattjenesten. 

• Livelox for å legge ut GPS-track har vært nyttig for deling av veivalg. 

• Ukentlige mailer sendes ut til klubbens treningsliste (lopere@kok.no) med informasjon om 

ukas aktiviteter og lenker til påmelding på Eventor. Samme informasjon legges ut på 

Facebook. 

mailto:lopere@kok.no
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Økonomi: 

• Løpere som løper NM og NC har fått støtte opp til 50% av reisekostnadene dekket av 

klubben, etter klubbens økonomireglement. Andre klubbreiser (eks. Jukola) har også gitt 

støtte til løpere. Egenandel og informasjon sendes ut i forveien til løperne. Ståle Gjelsten har 

hatt rollen som reisebestiller/koordinator i 2022, en ny ordning for å avlaste Sportslig leder 

oppgaven. Koordinering mellom reisebestiller og sportslig leder videreutvikles i 2023 

• Fem løpere har i 2022 vært kvalifisert for elitekontrakter og har underskrevet avtaler med 

klubben. Dette innebærer både goder (egen dekningsgrad for samlinger og løp, 

bonusordning) men også en del plikter. Kontrakter følges opp av eliteansvarlig Holger Hott. 

 

Sportslige høydepunkter: 

• Se egen oversikt for resultater 2022.  

• Spesielt gledelig med gode NM-resultater fra Brage Takle (junior) og Marianne Andersen 

(senior) og deltakelse i JWOC med en flott 9. plass for Brage Takle. Jukola deltakelse med 44. 

plass trekkes fram. NM Stafett med 13. plass for herrelaget og 15. plass for damelaget. Som 

vanlig har KOK gjort det godt i KM alle distanser. Dessverre har flere av eliteløperne vært 

plaget med skader og sykdom i 2022, noe som har påvirket resultatene og 

landslagsdeltakelse. 

 

 

Alexandra Hott 

Leder Sportslig utvalg 

 

 

 

 

9. Rapport fra rekrutteringskomiteen 2022 
 
 
 

MEDLEMMER: 

- Anna Meen (leder) 
- Christian Bøen 
- Silje Bøen 
- Kerstin Kalsås  

 
 
 
 
 
ORGANISERING:  

- Treninger hver tirsdag fra Prestheia skole, 1800-1930.   
- Gruppen er delt inn i Minitass (1.-2. klasse) og Råtass (3.-6. klasse). 
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- Hoveddelen av økta foregår alltid utendørs, med ulike orienteringsaktiviteter og leker. På 
vinteren har vi også felles innetrening for begge gruppene en halvtime på slutten.  

- Klubbkveld en gang i måneden i vinterhalvåret, arrangert av styret. 
- Overordnet organisering av treningene gjøres av leder av rekrutteringskomiteen, men hver 

enkelt økt er planlagt og utført av trenerne.  
- Vårhalvåret hadde klubben kontrakt med fire unge trenere, som ble lønnet per trening. 

(Aleksander Horpestad, Tina Booth, Maria Kostøl og Anna Meen). Stort sett to trenere per 
gruppe, pluss bidrag fra foreldre.  

- Ved høsthalvåret hadde klubben kontrakt med fem unge trenere. To nye trenere. Ny 
organisering, og fordeling av trenerne. 1 trener på minitass og 3 på råtass. (Aleksander 
Horpestad, Tina Booth, Mina Schjerven, Vilde Reitan og Anna Meen).  

- Sportslig leder har ansvar for ansettelse og kontraktene med trenerne.  
 
 

SPORTSLIGE AKTIVITETER:  

- Hoveddelen av den sportslige aktiviteten foregår ukentlig på tirsdagstreningene. Det er også 
her aktiviteten er størst. Rundt 50 aktive barn, med snitt på 25-35 per trening. Størst aktivitet 
ved høst og vår, litt lavere på vinteren.  

- I våres inngikk 2 KSO løp. Ok deltakelse blant mini- og råtass. Vi ser en tendens om at 
deltakerantallet blant rekruttene er litt lavere når løpet har andre oppmøtesteder en 
Prestheia/Gimlekollen.  

- I høst har vi deltatt på KSO/Pizzacup i sammenheng med tirsdagstreningene. Stor suksess, 
med mange deltakere. Over 70 barn under 12 år fikk prøvd seg under serien. Hele serien er 
organisert av Jack Bjørnsen, med flere løypeleggere. En stor andel av deltakerne på pizzacup, 
har også vært med på de ordinære treningene i etterkant. Avslutning i dyreparken med pizza 
er en stor motivator.  

- 15 rekrutter deltok på KOK 2 dagers i mars, rekrutteringskomite bidro med veiledning og 
oppfølging av nye.  

- Enkelte rekrutter har på eget initiativ deltatt på enkelte løp i agderkarusellen. Ønske om flere 
helgeløp i nærheten, som rekruttene kan delta på.   

- Klubben arrangerte o-troll leir for alle deltakere i kretsen i alderen 8-12 år i mai. Leiren fant 
sted på Lovisenlund skole, med deltakere fra hele Agder. På fredagen ble «Rekrutten» og 
sosiale aktiviteter gjennomført, på lørdagen ble det arrangert en «Mesternes mester 
konkurranse» hvor barna ble kjent på tvers av klubber. Veldig god deltakelse - 54 barn og 15 
ledere deltok, 24 deltakere fra KOK.  
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MARKEDSFØRING OG INFORMASJON:  

- Digital markedsføring via sosiale medier. Både www.kok.no, klubbens facebookside og de 
ulike Facebook gruppene blir brukt for å spre informasjon. 

- Nytt av året er at vi har innført bruken av Spond. Forenkler planleggingen da trenerne vet 
hvor mange deltakere som kommer. 

- Facebookgruppene «KOK Minitass» og «KOK Råtass» blir fortsatt brukt til å dele aktuell 
informasjon.  

- Rekrutteringskomite v/ Anna Meen og Kerstin Kalsås deltok på bydelsdagen på Fagerholt 
skole i mai.  

- Leder av rekrutteringskomite ledet foreldremøte i september. Middels deltakelse, for det 
meste nye foresatte som deltok.   

 
 
 
Anna Meen 
Leder rekrutteringskomite  
 
 

10. Kartkomiteens rapport 2022  
 
Kartkomiteen har bestått av Thorbjørn Værp, Glenn Tørå og Fred-Arne Sivertsen.  Det har i 2022 vært 
avholdt ett komitemøte.  
 
Avsluttede prosjekter 2022: 
o Revisjon Vestheiene. Total kostnad 236 050 kr. KOKs andel av dette er 46 550 kr. Resten er 

kommunalt tilskudd, spillemidler og dugnadsinnsats. Det søkes om mva-kompensasjon på 
71 250 kr vinteren 2023. 

o Revisjon Hellemyr sprintkart. Total kostnad 88 000 kr. KOKs andel av dette er 16 000 kr. Resten er 
kommunalt tilskudd, spillemidler og dugnadsinnsats. Det søkes om mva-kompensasjon på 
22 500 kr vinteren 2023. 

 
Momsrefusjon for tidligere avsluttede kartprosjekter: 

http://www.kok.no/
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o Det ble ikke avsluttet noen kartprosjekter i 2021, så da ble det ikke søkt om momskompensasjon i 
2022. 

 
Pågående prosjekt: 
o Måvatn-Vatnestrøm: Synfaring/rentegning av de siste 12 km2 (av totalt 22 km2) er utført høsten 

2022. Kartkontroll og lignende utføres vinter/vår 2023. 
o Revisjon Grostøl-Føreid: Det er søkt om spillemidler i 2022. Spillemidler tildeles normalt i juni året 

etter, altså juni 2023. Deretter har man to år på seg på å ferdigstille kartet. 
 
Søknad om kommunal støtte 2022: 
o Revisjon Vågsbygd Nord: Det er søkt om og bevilget en støtte på 70 000 kr. Det kan tidligst søkes 

om spillemidler i 2024 ettersom det da er 10 år siden forrige revisjon. 
 
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 Jegersberg-Skråstadheia 

• Revisjon Vågsbygd Nord 
 
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 2022 
 
Arrangementskomiteen har i 2022 bestått av: 

Rune Kittelsen, Gunnar Mollestad, Roar Myhre, Dag Moe, Ulrik Thisted, Jack Bjørnsen 

Komiteen har i 2022 hatt ansvaret for følgende løp: 

KOK 2-dagers:  26. og 27. mars ved kanonmuseet på Møvig 

   løpsleder: Øyvind Mikkelsen, løypelegger: Tor Åmdal 

Agderkarusellen: 

   06. april – løp2 på Kjerrane 

   løpsleder: Gunnar Mollestad, løypelegger: Ulrik Thisted 

   11. mai   - løp 6 på Justvik ved Svanedalsheia 

   løpsleder: Roar Myhre, løypelegger: Jan Blandkjenn 

   24. august – løp 14 ved Torkelsmyra skole 

   Løpsleder: Gunnar Mollestad, løypelegger: Ulrik Thisted 

21. september – Avlyst. Var lagt dagen etter KSO H2/KOK Pizzacup avslutning.  

Flyttet til 5.novemberløpet 
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5.Novemberløpet: 5. november i Ravnedalen 

   løpsledelse: Gunnar Mollestad,  

    løypeleggere: John Hansen, Fred-Arne Sivertsen 

Klubbmesterskap: 14. juni på Grønn slette, Jegersberg 

   løpsleder: Roar Myhre, løypelegger Vegard Myhre 

2. juledagsløpet: 26. desember fra Haumyrheia 

løpsledelse: Nils Arne Johannessen. løypelegger: Fabian Johannessen    

Fremdeles har klubben en utfordring med å få råtassene til å delta på terminfestede løp. Dette bør 

det settes fokus på også neste sesong. 

Arrangementskomiteen sliter med å få folk til å ta ansvar for løypelegging og løpsledelse. Et tiltak kan 

være å dele løypeleggerjobben på 2 personer. 

Kontor og lager på klubbhuset på Presteheia ble ryddet sammen med Sandy. 

2 grønne tunneltelt som var i tilhengeren ble ansett som utslitt og er kastet.  

Med kun 1 gjenværende telt bør det anskaffes et til. Kun 1 telt kan bli noe lite på større løp, som for 

eksempel i Danmark. 

Tilhengeren fungerer ikke normalt. Ting har ikke sine faste plasser og det er vanskelig å få tak i det 

som ligger under. Arrangementskomiteen må rydde hengeren og se på mulige forbedringer. 

 

Kristiansand 10.januar 2023 

For arrangementskomiteen 

Rune Kittelsen 

12. Årsrapport VDG kontakt 2022  
 
Det er søkt om, og innvilget, tillatelse til arrangering av mindre O-løp og utplassering av 
turorienteringsposter i Skråstadheia naturreservat for perioden 2023 – 2027. 
Det er ikke knyttet spesifikke begrensninger til antall deltakere, men start og innkomst skal legges 
utenfor naturreservatet og grensene for reservater skal tegnes inn på kartene.  
Tur-O poster skal som hovedregel legges nær stier. Tillatelsen gjelder ikke Havåsen.  
 
VDG kontakt har også informert og innhentet tillatelser fra berørte grunneiere for KOK 2 dagers på 
Kjærrane i 2023.  
 
Tor Åmdal 
VDG kontakt 
 

13. Rapport fra turorienteringskomiteen 2022 
 
Tur-o-komiteen har i 2022 hatt følgende medlemmer: Jan Blandkjenn, Målfrid Konst, Siri Thortveit 
Myhre, og Aileen Runde. Asle og Åse Reidun Kregnes ble med i juni. Komiteen hadde seks 
komitemøter i 2022. 
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Turorienteringssesongen 2022 var klubbens 49. sesong og det var Skautrimposter i følgende 
områder: 
 

• Duekniben - 7 poster  

• Vestheiene - 15 poster (Finn5 i mai-juni – 95 nedlastninger, 97 brukere registrert på nett) 

• Vågsbygd - 20 poster (Finn5 i april – 157 nedlastninger, 143 brukere registrert på nett)  

• Jegersberg - 10 poster (Finn5 i august-september – 82 nedlastninger, 97 brukere registrert på 
nett) 

• Baneheitrimmen - 20 poster  

• Vaffelbua - 10 poster (gratis) (258 nedlastninger, 148 brukere registrert på nett) 
 
 
Salgstall for 2022 er:  
 
Konvolutter     558 + 100 (nedlastet, kjøpt på nett) = 658 
Ekstra klippekort    42  
Baneheitrimmen    260 + 100 (nedlastet, kjøpt på nett) = 360 
Duekniben    109 (enkeltur kjøpt på nett) 
Vestheiene     95 (enkeltur kjøpt på nett) 
Vågsbygd     125 (enkeltur kjøpt på nett) 
Jegersberg     134 (enkeltur kjøpt på nett)   
 
Sesongavslutning ble avholdt på Grønn slette søndag 30. oktober. Det var salg av merker og 
plaketter, samt utdeling av premier og diplomer. Vi arrangerte også flere korte løyper tilpasset barn 
og voksne.  
 
Sesongen har vært preget av utfordringer rundt innkjøring av den nye tur-o appen.  
 
Aileen Runde 

 

14. Bytrimmen  årsrapport 2022  
 
Bytrimmen er et urbant gratis turorienteringstilbud som er tilgjengelig for alle. Som i 2021 arrangerte 
vi også i 2022 i samarbeid med Oddersjaa. Totalt 80 poster stod ute i perioden 23. mars til 30. 
november, fordelt med 20 poster i hvert av følgende områder/turer: Kvadraturen, Lund/Kongsgård, 
Møvig og Tinnheia. Til sammen på de 4 turene har totalt 619 deltakere registrert seg, men her er det 
nok en del som har tatt alle 4 turene, i tillegg vet vi at mange har deltatt uten å registrere seg – det er 
over 1000 nedlastninger av kartene. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på opplegget, mange 
synes det er gøy med urban orientering! Takket være Bytrimmen ble KOK invitert til Åpen hall Agder 
(treningstilbud for personer med fysisk funksjonsnedsettelse i regi av idrettskretsen), hvor vi 
arrangerte en orienteringstrening for dem fra Gimlehallen!  
 
 
Kristiansand 22. januar 2023 
Ingvild Mulen 
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15. Skoleorienteringskomiteens rapport 2022 

Skoleorienteringen fortsetter samarbeidet mellom KOK og oppvekstetaten i Kristiansand kommune. 

Kartområdene har også i år vært Voie, Karuss, Hellemyr, Baneheia, Jegersberg og Justvik. Skolene får 
ferdig plastlagte kart og postbeskrivelser/klippekort. 

En veiledning til bruk for læreren følger også med. 

Av smittehensyn er det ikke stifteklemmer på postene, men bare kodebokstaver til kontroll. 

I hvert område blir det lagt ut 20-25 poster som står ute fra april til november. I 2022 deltok 20 
skoler. Noen skoler kjøper opplegg for flere kartområder. Flere tusen skoleelever har også i år vært 
ute på postjakt i skogene. Lærerne gir tilbakemeldinger om 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 2022 
 

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 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 2022 lagt ut nesten 50 nyhetssaker på kok.no, og omtrent like mange innlegg på klubbens 
Facebook side. Klubben har også i 2022 skrevet flere artikler om orientering til lokalsporten i Fvn.  
Det er fortsatt en utfordring å få skrevet innlegg og reportasjer, både korte og lengre, om løp, 
treninger og annet som skjer, samt å få tatt gode bilder som kan brukes i artiklene. 
 
Kristiansand 22. januar 2023 
Ingvild Mulen 

 

17. Klubbhusstyrets rapport 2022 
 
Klubbhuset har i 2022 vært utleid for totalt kr 60.000. Dette er en dobling fra i fjor (kr 30.000). 
Leieinntektene er overført til Presteheia Klubbhus AS. 
 
På grunn av økte kostnader generelt, økes leieprisene fra 2023 for Gimletrolls skolefritidsordning, IK 
Gimletroll og Kristiansand Orienteringsklubb. Leieinntekter fra Gimletrolls skolefritidsordning utgjør i 
år kr 33.000 (økes til kr 100.000). Årlig leie ellers utgjør henholdsvis kr 238.000 fra Gimletroll (økes til 
kr 261.800) og kr 102.000 fra Kristiansand Orienteringsklubb (økes til kr 112.200).  
 
Styret i Presteheia Klubbhus AS består av Tyge Carlsen og Nina Ferning fra Gimletroll, samt Tor Åmdal 
og Svein Takle fra Kristiansand Orienteringsklubb. 
 

http://www.kok.no/
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Kristiansand, 19. januar 2023 
For klubbhusstyret 
Svein Takle 
 

18. 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. Etter forespørsel fra Norges Orienteringsforbund ble arrangementet flyttet til en 
uke tidligere slik at løpsdagene er: Torsdag 31.august NM langdistanse fredag 1.september NM 
mellomdistanse, kvalifisering. Lørdag 2.september NM mellomdistanse, finaler søndag 3.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 er oppdatert og utvidet i løpet av 2021-2022. Kun siste justeringer og kontrollen 
gjenstår. Ansvaret for det nye kartet har Rambøll Mapping hatt, med Vidar G Ydse som synfarer. 

Løypeleggere er Holger Hott, Håvar B Stormoen, Eirik H Martens, Anneke Hald Bjørgum og Jon 
Bjørgum. Løypetraseer og mange postdetaljer er sjekket av løypeleggerne i løpet av 2022 slik at 
løypene skal bli best mulig. Startplasser er avklart og aktuelle steder for kamera og liveposter er 
sjekket. Løypeleggere og løypekontrollører har god kontroll. 

I tillegg til gode, varierte og rettferdige løyper har vi også satt oss mål om en topp arena- og TV 
produksjon. Produksjonsselskap er klart, NRK ønsker å sende direkte fra NM mellomdistanse og NM 
stafett, men… Utfordringen vår er økonomien. Vi som arrangør må betale gildet, vi jobber med 
sponsorer og søker tilskudd og gaver mm, men i skrivende stund er det lite konkret. Her skulle vi 
ønske mer hjelp av klubbens medlemmer. Hva med din arbeidsplass, hva med mulige kontakter du 
har i vennekrets eller familie? Forslag til sponsorpakker er arbeidet fram, men dessverre liten 
respons på hjelp til sponsorgruppen. 

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 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. 

For Hovedkomiteen NM uka 2023 

Jack Bjørnsen 

 

19. Klubbens resultater 2022  
 
Resultatoversikt 2022 KOK 
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Klubbmesterskap KOK 14. juni 2022 

D13-14 Nr 1 Kristine Lundemoen 

D13-14 Nr 2 Othilie Sødal 

D13-14 Nr 3 Malin Eikeland 

D21 Nr 1 Marianne Andersen 

H13-14 Nr 1 Aksel Kvarsten 

H15-16 Nr 1 Jakob Johannessen 

H17-20 Nr 1 Trygve Børte Nomeland 

H17-20 Nr 2 Markus Mollestad 

H17-20 Nr 3 Ulrik Mascali Böhm 

H21 Nr 1 Ståle Gjelsten 

H21 Nr 2 Eirik Heddeland Martens 

H21 Nr 3 Håvar Birkeland Stormoen 

 

KM Natt 1. april 2022, Arr. IF Trauma 

H21- Nr 1 Vegard Danielsen 

H21- Nr 2 Trygve Børte Nomeland 

H21- Nr 3 Paul Ringot 

 

KM Sprint 24. april 2022, Arr. Agder O-Krets (Mandal) 

D21- Nr 3 Lise Østerhus 

H17-20 Nr 1 Brage Takle 

H17-20 Nr 2 Trygve Børte Nomeland 

H21- Nr 1 Ståle Gjelsten 

H21- Nr 2 Håvar Birkeland Stormoen 

H21- Nr 3 Bjarne Færestrand 

 

KM Lang 11. juni, Arr. Vegårshei IL 

D21- Nr 1 Marianne Andersen 

H21- Nr 1 Ståle Gjelsten 

 

KM Mellom 27. august 2022, Arr. Oddersjaa SSK 

D21- Nr 1 Marianne Andersen 

H17-20 Nr 1 Markus Mollestad 

H17-20 Nr 3 Ulrik Mascali Böhm 

H21- Nr 1 Holger Hott 

 

KM Stafett 28. august 2022, Arr. Søgne og Songdalen OK 

D17 Nr 1 KOK Lag 1 – Tone Wigemyr 
Snerthammer, Sandy Hott, Silje 
Bøen 

D17 Nr 2 KOK Lag 2 – Anneke Hald Bjørgum, 
Benedicte Hald Bjørgum, Ragnhild 
Hald 

H17 Nr 1 KOK Lag 3 – Ståle Gjelsten, Eirik 
Heddeland Martens, Oluf Bøckman 



 

 

 

20 

H17 Nr 2 KOK Lag 2 – Christian Bøen, Holger 
Hott, Paul Johannessen 

 

Hovedløpet, langdistanse 6. august 2022 arr. Sandnes IL 

H16 Nr 57 Fabian Johannessen 

 

Hovedløpet, sprint 7. august 2022, arr. Sandnes IL 

H16 Nr 51 Jakob Johannessen 

H16 Nr 60 Fabian Johannessen 

 

NM Sprint Junior 29. april 2022, arr. Raumar orientering 

H17-18 Nr 46 Markus Mollestad 

H17-18 Nr 60 Ulrik Mascali Böhm 

H19-20 Nr 3 Brage Takle 

 

NM Knockout Sprint 30. april 2022, arr. Raumar orient. 

H17-18 Nr 32 Markus Mollestad 

H17-18 Nr 58 Ulrik Mascali Böhm 

H21 Nr 28 Vegard Danielsen 

 

NM Sprint Stafett 1. mai 2022, arr. Raumar orientering 

D/H21 Disk Helen Suzanne Palmer, Brage 
Takle, Markus Mollestad, Fanny 
Horn Birkeland 

 

NM Sprint 22. juni 2022, arr. Porsgrunn OL/Skien OK 

H21 Nr 10 Dag Blandkjenn 

H21 Nr 21 Sebastian Daland 

H21 Nr 45 Brage Takle 

 

NM Ultralang 14. august 2022, arr. OL Toten-Troll 

D21 Nr 1 Marianne Andersen 

H19-20 Nr 4 Brage Takle 

H21 Nr 9 Dag Blandkjenn 

 

 

NM Langdistanse 8. sept 2022, arr. Asker SK/Tyrving IL 

D21 Nr 3 Marianne Andersen 

H19-20 Nr 5 Brage Takle 

H21 Nr 30 Vegard Danielsen 

 

NM Mellomdistanse 10. sept 2022, arr. Asker SK/Tyrving  

D21 Nr 4 Marianne Andersen 
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H19-20 Nr 2 Brage Takle 

H21 Nr 27 Sebastian Daland 

 

NM Mellomdistanse 10. sept 2022, arr. Asker SK/Tyrving  

D21 Nr 4 Marianne Andersen 

H19-20 Nr 2 Brage Takle 

H21 Nr 27 Sebastian Daland 

 

NM Stafett 11. sept 2022, arr. Asker SK/Tyrving IL 

D17 Nr 15 Fanny Horn Birkeland, Sandy Hott, 
Marianne Andersen 

H17 Nr 13 Sebastian Daland, Vegard 
Danielsen, Brage Takle 

H17 Nr 69 Holger Hott, Ole Kostøl, Paul 
Johannessen 

 

JWOC sprint 7. juli 2022 

Herrer Nr 9 Brage Takle 

JWOC urban stafett 15. juli 2022 – uoffisiell øvelse 

Herrer Nr 3 Norway 1 – Mikkel Holt, Brage 
Takle, Tobias Alstad 

JWOC Forest mellomdistanse 4. nov 2022 

Herrer Nr 88 Brage Takle 

JWOC Forest langdistanse 6. november 

Herrer Nr 56 Brage Takle 

O-ringen Uppsala 2022 

D21E Nr11 Marianne Andersen 

Norgescup sammenlagt 

D21 Nr 7 Marianne Andersen 

H19-20 Nr 4 Brage Takle 

 

Lukkari- Jukola 2022, Jukolan Viesti  

Herrer Nr. 44 Brage Takle, Marius Aurebekk, 
Vegard Danielsen, Eirik Martens 
Heddeland, Jonas Munthe, Ståle 
Gjelsten, Christian Bøen 
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20. Regnskap 2022  
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Kristiansand Orienteringsklubb 
Aktivitetsregnskap for KOK 2022 

 

 
 

Budsjett 

2021

Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto (Netto)

Utlegg Nordjysk 2023 43090 43090
Div. tilskudd NIF og NOF (lags- og aktivitetsmidler, VO-tilskudd) 54 523 54 523 50 000 50 000 76 538 76 538 20 000

Offentlige tilskudd 63 000 63 000 25 000 25 000 38 591 38 591 25 000

Andre tilskudd og gaver 551 131 551 131 150 000 150 000 242 594 242 594 150 000

Grasrotandelen 18 136 18 136 20 000 20 000 17 547 17 547 20 000

Mva-refusjon 52 580 52 580 50 000 50 000 76 435 76 435 50 000

Sum tilskudd 739 370 782 460 295 000 295 000 451 705 451 705 265 000

Medlemskontingent 134 300 134 300 130 000 130 000 130 900 130 900 130 000

Årsegenandel løp 0 0 0 0 0

Startkontingenter (utenom NM og stafetter) 177 834 -177 834 40 000 140 000 -100 000 14 415 116 310 -101 895 -50 000

Dugnad 7 200 7 200 20 000 20 000 23 700 23 700 20 000

Sponsormidler 59 500 59 500 50 000 50 000 96 963 96 963 80 000

Leie Presteheia Klubbhus og lagerlokaler 114 266 -114 266 110 000 -110 000 107 236 -107 236 -110 000

Skautrimmen (postreklame) 31 800 31 800 35 000 35 000 34 200 34 200 35 000

Skautrimmen 165 189 32 587 132 602 190 000 60 000 130 000 195 975 58 557 137 418 170 000

Skoleorientering 0 10 000 10 000 11 550 540 11 010 5 000

Løpsarrangement (inkl. KOK 2-dagers, Sørlandsgaloppen) 45 494 21 369 24 125 30 000 10 000 20 000 168 255 13 461 154 794 10 000

NM  uka  *

Kartsalg og kartleie 0 10 000 10 000 11 188 11 188 50 000

Samlinger / klubbkvelder  (innkludert jubileumsfest) 0 5 000 -5 000 0 -5 000

Rekrutt, Råtassen og Minitassen (ekskl. trenerlønn) 13 703 40 240 -26 536 15 000 -15 000 3 461 -3 461 -30 000

Nord-Jysk (2022) 0 0 0 0

Tiomila 0 0 0 0

Jukola 24 000 74 399 -50 399 24 000 55 000 -31 000 -3 959 3 959 0

NM (inkl. startkontingenter) 10 000 96 987 -86 987 80 000 -80 000 64 706 -64 706 -101 000

Andre løp (inkl. Hovedløp/O-landsleir) 18 320 47 489 -29 169 70 000 150 000 -80 000 16 300 78 963 -62 663 -176 000

Trenerlønn 75 817 -75 817 50 000 -50 000 37 700 -37 700 -80 000

Landslagsrepresentasjon / bonuser 0 30 000 -30 000 19 775 -19 775 -20 000

Kartprosjekter 140 356 184 000 -43 644 226 000 -226 000 46 875 -46 875 -150 000

Innkjøp og vedlikehold av utstyr 0 25 000 -25 000 27 119 -27 119 -20 000

Ufordelt diverseposter, regnskap og administrasjon 134 863 -134 863 70 000 -70 000 31 264 64 638 -33 374 -70 000

Tap på fordringer 30 000 -30 000 0 0 45 102 -45 102 0

Forsikringer 5 696 -5 696 6 000 -6 000 5 572 -5 572 -8 000

Finansinntekter og kostnader 26 342 9 354 16 988 8 000 13 000 -5 000 6 689 9 781 -3 092 -10 000

Årsresultat 1 415 574 1 044 902 413 763 912 000 1 045 000 -133 000 1 193 104 695 837 497 267 -65 000

Regnskap 2021Budsjett 2022Regnskap 2022
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REVISJONSRAPPORT KRISTIANSAND 

ORIENTERINGSKLUBB 
 

Regnskapet for 2022 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 28.02.23 

 

 

………………………………………….   

 …………………………………………… 

John Hansen      Reidar Sæstad 

(Sign)        (Sign) 
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21. Innkomne forslag 
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22. Organisasjonsplan 
 

Organisasjonsplan 2023 (vedtatt på Årsmøte 28.2.2022) 
 

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 Norges 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.  
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.  
 
4.1 Styret  

KOK ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 
leder, nestleder, informasjonskoordinator, økonomiansvarlig, sportslig leder og 
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. 
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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.  

• 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. 
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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.  
 
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 Klubbhusansvarlig 
Klubbhusansvarlig skal:  
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• Ha ansvar for oppgaver tillagt KOK ift drift av klubbhuset 

• Være representant i klubbhusstyret 
 
4.6 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. 

4.7 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. 
 

5.0 Sportslig utvalg  
Sportslig utvalg består av sportslig leder, eliteansvarlig, leder rekrutteringskomité, 
ungdomsansvarlig 13-16 år, reisekoordinator 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 elite-ansvarlig 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.  
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• 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)  

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

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

• Ha «personalansvar» for løpere og trenere som har elite-kontrakt/avtale. (For 2021 er 
det ikke planlagt å tilby elite-kontrakter) 

• 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. 
 
5.6 Hovedtrener KOK Elite 

(For 2023 er det ikke planlagt å ansette Hovedtrener) 
Hovedtrener skal – i henhold til ansettelseskontrakt:  

• Planlegge og følge opp trening, samlinger og konkurranser iht godkjent plan for KOK 
Elite og i tråd med inngått treneravtale. 

• Rapportere kostnader til treninger og konkurranser iht plan til Økonomiansvarlig. 

• Vurdere løpere som er aktuelle for KOK Elite. 

• Ha møterett i sportslig utvalg. 
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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 VAOK 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 
 
6.2 Arrangementskomite 

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.  
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• 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 sponsorkomite 
For 2023 er det ikke valgt inntekts- og sponsorkomité. 
Inntekts og sponsorkomiteen skal:  

• Inngå, koordinere og følge opp sponsoravtaler. 

• 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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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 2023 
 

 
 

25. Kontrollkomiteens rapport 
 
Presenteres på årsmøtet. 
 

26. Valgkomiteens forslag til valg 
 

Presenteres på årsmøtet. 

Kristiansand Orienteringsklubb
Aktivitetsbudsjett for KOK 2023

Inntekter Utgifter Netto Netto Netto 

Utlegg Nordjysk 2023 43090
Div. tilskudd NIF og NOF (lags- og aktivitetsmidler, VO-tilskudd) 50 000 50 000 54 523 76 538

Offentlige tilskudd 25 000 25 000 63 000 38 591

Andre tilskudd og gaver 250 000 250 000 551 131 242 594

Grasrotandelen 20 000 20 000 18 136 17 547

Mva-refusjon 50 000 50 000 52 580 76 435

Sum tilskudd 395 000 395 000 782 460 451 705

Medlemskontingent 130 000 130 000 134 300 130 900

Årsegenandel løp 0 0 0 0

Startkontingenter (utenom NM og stafetter) 190 000 -190 000 -177 834 -101 895

Dugnad 0 7 200 23 700

Sponsormidler 100 000 100 000 59 500 96 963

Leie Presteheia Klubbhus og lagerlokaler 130 000 -130 000 -114 266 -107 236

Skautrimmen (postreklame) 32 000 32 000 31 800 34 200

Skautrimmen 170 000 45 000 125 000 132 602 137 418

Skoleorientering 0 0 0 11 010

Løpsarrangement (inkl. KOK 2-dagers, Sørlandsgaloppen) 20 000 10 000 10 000 24 125 154 794

NM  uka  * 2 000 000 2 000 000 0

Kartsalg og kartleie 5 000 5 000 0 11 188

Samlinger / klubbkvelder  (innkludert jubileumsfest) 5 000 60 000 -55 000 0 0

Rekrutt, Råtassen og Minitassen (ekskl. trenerlønn) 15 000 45 000 -30 000 -26 536 -3 461

Nord-Jysk (2022) 40 000 80 000 -40 000 0 0

Tiomila 0 0 0

Jukola 33 000 80 000 -47 000 -50 399 3 959

NM (inkl. startkontingenter) 5 000 80 000 -75 000 -86 987 -64 706

Andre løp (inkl. Hovedløp/O-landsleir) 20 000 80 000 -60 000 -29 169 -62 663

Trenerlønn 80 000 -80 000 -75 817 -37 700

Landslagsrepresentasjon / bonuser 20 000 -20 000 0 -19 775

Kartprosjekter 150 000 -150 000 -43 644 -46 875

Innkjøp og vedlikehold av utstyr 25 000 -25 000 0 -27 119

Ufordelt diverseposter, regnskap og administrasjon 150 000 -150 000 -134 863 -33 374

Tap på fordringer 0 0 -30 000 -45 102

Forsikringer 6 000 -6 000 -5 696 -5 572

Finansinntekter og kostnader 35 000 10 000 25 000 16 988 -3 092

Årsresultat 3 005 000 3 241 000 -236 000 413 763 497 267

*)  NM Uka:   Inntekter er basert på 1000 starter (snitt av 2 siste år) og 700 kr pr startende (opp 13% fra 2022 nivå)

*)  NM Uka:   Inntekter:  startkontingent 730´og  gaver og sponsorer 1,2 millioner pluss ymse salg mm

*)  NM Uka:   TV-sending (arena + NRK): 1050´,   Til NOF og premier: 400´,  speaker-EMIT-Utstyr-karttrykk -lokaler    400´ ,  diverse utgifter 150´ 

*)  påløpt kostnad så langt 24´ (pluss kart)

*)  Årsmøtet forutsetter ved budsjettvedtak at kostnader TV-sendinger, (Arena + evt NRK) dekkes av gaver og sponsormidler

Regnskap 
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