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Lederen har ordet - 
Takk!

Selv om det fortsatt er en del etterarbeid igjen, er den 
store jobben gjort. Vi klarte det. Norsk O-festival ble et 
arrangement som igjen viste 
at klubben klarer store op-
pgaver. Mange deltagere, og 
mye godord. Vårt noe hårete 
mål med over 3000 deltagere 
nådde vi. På lørdagens løp 
(22.6) fra Travparken var det 
2909 påmeldte løpere, og 163 
barn registrert i Barnas O-
festival. I tillegg til det kommer 
70 lag i lørdagens lagkonkur-
ranse. Lag som bestod av 3-5 
løpere. 

Norsk O-festival er et arrange-
ment som krever mye av mange. Denne gangen hadde vi 
et utrolig godt samarbeid med Dyreparkens ledelse og an-
satte, med Sørlandets Travpark og de mange store og min-
dre grunneierne på Kvåsekartet. At vi har gode naboklub-
ber er også viktige ingredienser i muligheten for oss til å 
påta oss så store oppgaver. Ett stort takk til alle disse.

Men uten klubbens mange aktive medlemmer, og 
støttemedlemmer som stiller opp kommer vi ikke langt. 
Vi visste før vi søkte arrangementet at alle måtte med, 
og mange ble med. Selv om vi har fått mange godord fra 
deltagerne i ettertid var det også noe vi kunne ha gjen-
nomført bedre. Noe som den foreløpige evalueringen viser 
er at vi burde ha vært flere funksjonærer og flere som var 
mer innsatt i aktuelle arbeidsoppgaver på forhånd. Stikkord 
her er tidligere klarhet i bemanningen, og gjennomføring 
av generalprøver for en del av ansvarsområdene.  Be-
manningssituasjonen var forøvrig veldig frustrerende for 
undertegnede som ansvarlig for denne.  Jeg opplevde at 
for mange var for avventende med å svare på spørsmålet 
om de kunne hjelpe til eller ikke. Noe som igjen medførte at 
detaljplanleggingen for forskjellige funksjonene var van-
skelig å få på plass i god tid.

Økonomisk ser Norsk O-festival 2013 ut til å bli god butikk 
for klubben. Det endelige regnskapet er ikke klart ennå 
men så langt ser det ut som overskuddet blir bra. Penger 
som kommer godt med i klubbarbeidet framover. 

Styret har begynt å planlegge for 2014, klubbturer og andre 
aktiviteter. Mer om dette kommer under høsten bl.a. på 
høstens første klubbkveld tirsdag 8.oktober. Vi begynner 
kvelden med klubbmesterskap i sprint og avslutter med 
enkel servering / klubbkveld på Klubbhuset. 

Hold også av helgen 22-24.november allerede nå - Jubile-
umshelg - 40 år etter klubbens stiftelsesdag!

Hilsen
Jack Bjørnsen

Redaktøren har ordet
Vi klarte det igjen!

Nok en gang viste klubben at vi kan 
arrangere store arrangement. Dette 
hadde ikke gått uten alle funksjonær-
er, eller hjelp fra andre klubber. Mer 
om løpene, arrangementet og Sjur 
Hovis flotte prestasjon under O-festi-
valen, kan du lese mer om inni bladet. 
Der blir det også kommentert noe av 
det som dessverre ble en ”snakkis” 
under og etter den helga – nemlig 
annulleringen av flere klasser på 
fredagens sprint i Dyreparken. Hvor høye krav skal det egentlig 
være for at en sprintløype går innenfor alle normer og regler? Når 
blir en disk arrangørens og ikke løperens eget ansvar? 

GULL til juniorene!

Når vi først snakker om disk, så var det lite å skylde på ar-
rangøren under årets NMstafett i alle fall. Der var det to grunn-
leggende feil som førte til to disket KOK-lag. Derfor var det 
spesielt gøy å se at juniorene reiste kjerringa under NMjr.stafett 
helgen etter. Jeg satt med gåsehud i sofaen da jeg hørte på at 
ankermannen Sjur Hovi løp 1.laget inn til seier. Så det var det 
med stor glede at vi i siste liten fikk endret forsiden. Gratulerer 
så mye til Dag Blandkjenn, Morten Bujordet, Sjur og resten av 
juniorlaget!

Selv om det ble disk på seniorenes stafett, har både de og andre 
vist god form i nasjonale og lokale løp i høst.  For individuelt har 
det også blitt noen medaljer med hjem i bagasjen til Hans Gun-
nar Omdal, Eirik M. Svensen og Benedicte H.Bjørgum. Det er 
definitivt gøy at vi har en god gjeng i klubben som kan løpe inn til 
så gode resultater. Samtidig er det ikke alle prestasjoner som kan 
måles i toppresultater heller. For andre i klubben var kanskje det 
å slå en klubbkamerat, en egen seier i høst. 

DU er med på å skape miljøet!

Deltakerlista under o-festivalen fra KOK var lang, og det takket 
være rekrutter og nybegynnere. Veldig gøy at de har blitt en stor 
gjeng, og ikke minst at det har kommet en del jenter igjen. Har 
du ikke helt oversikt hvem alle er, har du mulighet til å bli litt kjent 
med noen av dem i dette nummeret. Flere skal også gå over til 
ungdomsklassen til neste år. Disse må vi ta godt vare på! 

For noe av det fine med orientering er at man har muligheten til 
å bli kjent med folk i alle aldre. Jeg synes spesielt at det er viktig 
å huske på verdien av å ta seg en prat med de som er yngre. 
De fleste kan nok huske at det var stas da man som rekrutt ble 
spurt av en eliteløper hvordan løpet hadde gått. Andre ganger er 
kanskje alt man trenger, et smil, eller et hei. 
Det å føle at man blir sett, er viktig for alle og en hver. Vi er alle 
med på å bidra til å skape et godt miljø. Så i tillegg til å prate med 
de yngre, er det også viktig å ta vare på nye personer i klubben. 
Enten det er nye løpere, eller det er foresatte til rekrutter. Min 
oppfordring er dermed å ta vare på både nye og kjente ansikt, 
uansett alder!  

God høst og riktig god lesning!
Silje Bøen 
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Mats – ny elitetrener + 
50 % leder i KOK
Mats Dahlén 
er for de aller 
fleste en velkjent 
KOK-person. 
Etter mange års 
erfaringer med det 
å være eliteløper, 
skal han nå gå 
over i rollen som 
elitetrener. I tillegg 
vil han også dele 
stilling med Jack 
Bjørnsen som 
leder for KOK. 
Skauposten stilte 
Mats noen kjappe 
spørsmål om han 
og hans nye funk-
sjoner i klubben:

Hva har du job-
bet med tidlige-
re?
- Jeg er oppvokst på en gård, så det bor en liten bonde i 
meg. Eller har det vært Bygg og snekkerjobb, landbruk-
srådgiving og så ble det noen år på Trimtex i Lillesand. 

Hva er dine beste resultater som o-løper?
- Individuelt som er det medaljer fra FM-ultra (sølv og 
bronse). I stafett så er det sølv i FM (finsk mesterskap), 
sølv i NM og 2.plass på Tiomila.

Hvorfor takket du ja til å bli elitetrener og leder i KOK?
- Det finnes mange årsaker til det, men det er en veldig fin 
måte å gi tilbake noe til klubben som har gitt meg så mye.

Hvilke endringer kommer løperne/klubben til å merke 
nå som du er blitt trener/leder?
- Jeg håper bl.a på positivt tenkning, god planlegging og 
mye informasjon ut.

Hva er dine mål som trener i KOK?
- Nye seire selvfølgelig  Hjelpe alle til å utvikle seg selv mot 
de målene man ønsker og at vi har det gøy sammen. 

Hva er dine mål som leder for KOK?
At alle i klubben trives og føler seg delaktige. I tillegg til at 
vi sammen med andre klubben kan skape et enda bedre 
o-miljø på Sørlandet.

Hvilke av dine egenskaper vil du få god nytte av som 
trener/leder?
- Rolig, positiv, organisert og diplomatisk 

Hvis du måtte beskrive deg selv med fem ord. Hvilke 
ville det vært?
- Finlandssvensk gutt som liker KOK 


















14 forskjellige styreledere har hittil 
hatt ansvaret i KOK, med Bjørg 
Olsen som eneste kvinne.

Klubbens løpere har vunnet 3 
kongepokaler. Hvem er det?

Reidar Sæstad har vært klubbens kasserer sam-
menhengende i 20 år.

Hvem vant eliteklassen i Sørlandsgaloppen i 
Voie 1975?

Med verdensmester Jørgen Rostrup i spissen 
ble det ny fart på elitesatsingen i 2003.

Hvem har vært styreleder i klubben i flest år?

9 forskjellige KOK-løpere har vunnet til sammen 
24 medaljer i VM, herav 12 gull.

Høyeste medlemstall hittil har vært 268 i 1986. 
Blir det ny rekord i år?

Audun Bjerkreim Nilsen ble historiens første 
verdensmester i 2004, som junior i Polen.

Hvem løp på juniorlaget som vant NM i stafett 
på Sandane i 1990? Og hvem ble nr. 5?

Holger Hott er klubbens mestvinnende med 20 
mesterskapsmedaljer i VM, EM, NOM og NM.
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Nest best i verden

KOK tilbake på pallen under Jukola!
10-mila var ingen stor suksess resultatmessig sett med 
KOK-øyne. Men om en ser bak resultatet, som det så 
populært heter, finner en at «heltane fra Sørlandet» løp 
i paritet med vinnerlaget på de seks siste etappene av 
stafetten.

Når i tillegg veteranen Holger Hott leverte på andrelaget 
kunne en allerede ved målstempling i Upplands-Bro øyne 
konturene av et vinnerlag i Jämsä-Jukola.

Men i motsetning til revolverjournalister fra Skauposten og 
andre forståsegpåere, må UK gjøre en seriøs jobb og ha 
velbegrunnede valg før en kan presentere 7-mannslaget til 
stafetthøydepunktet i Finland i juni.

Liten dramatikk i uttaksprosessen, men tilsvarende høye 
forventninger til prestasjonen under selve stafetten, 
spesielt ettersom brødrene Hubmann viste gryende form 
under Nordic Tour uken i forkant.

Det var kanskje likevel ikke helt optimalt at vår sveitsiske 
nøkkeltrio, Baptiste Rollier, Daniel Hubmann og Martin 
Hubmann, løp VM-testløp med over 100 minutter 
konkurransetid bare to små døgn før årets mest 
prestisjefulle klubbstafett.

En ser i hvert fall glatt gjennom neglene, eller fingrene om 
en vil, at eldstebla’ Hubmann dagen mellom VM-testløp og 
Jukola-alvor okkuperer overnattingsstedets kjøkkenbord 
og omdøper det til massasjebenk i jakt på optimal 
restitusjon.

Det sveitsiske VM-uttaket som kom lørdag morgen var 
uansett en vitamininnsprøytning for den nevnte trio. Alle 
var med på VM-laget, og kunne dermed senke skuldrene 
og gå, eller løpe, ut for å prestere i klubbdrakten.

Lave skuldre var det også på de to andrelagsgutta Milos 
Nykodym og Christian Bøen. Uten press, men med stor 

revansjelyst, løp de respektløst 
på første- og andreetappe. 
Andreoppstillingen vår var andre 
lag i stafetten, både til første- og 
andre veksling.

Våre beste menn var også på 
skuddhold. Jostein Andersen 
hadde bare drøye halvminuttet 
opp til spissen av feltet da han 
sendte ut Eirik Svensen på 
andreetappe.

Slik fortsatte det for 
førsteoppstillingen gjennom hele 
Jukolanatten, som bokstavelig 
talt var lysere enn 10-milanatten 
en drøy måned tidligere. 

For andrelaget ble det ett feilsteg eller to for mye, og de 
forsvant nedover resultatlistene. Men Svensen, Baptiste 
Rollier, Holger Hott, Martin Hubmann og Hans Gunnar 
Omdal gjorde, i tur og orden sine saker bra.

Dermed var det aldri lang vei opp til spissen av feltet, og 
seierskamp gjennom hele stafetten for KOK. 

Drøye to minutter og tre mann skilte mellom Daniel 
Hubmann og en ny KOK seier da vår sisteetappeløper, 
denne o-idrettens «baby-faced assassin», skulle ut på 
sine 15 kilometer grytidlig søndag morgen 16. juni.

Lakanen og Liljequist var ingen målestokk for Hubmann 
som «spiste dem opp» i jakten på den franske skalpen til 
Thierry Gueorgiou.

Gueorgiou, i Kalevan Rasti-drakten, forsvarte seg etter 
alle kunstens regler, og Hubmann førte KOK-skuta 
inn til andreplass med samme avstand frem til Thierry 
Gueorgiou som det var da de løp ut på etappen.

KOK var dermed tilbake i det gode selskap, på pallen. 
Samtidig var det også solid revansje etter 10-mila, og 
klubbens nest beste plassering i Jukola gjennom tidene.

Men når en har smakt på druer, gjennom seier i 
2009-utgaven av Jukola, er det ikke så godt med rosiner. 
Og «vinnerskallene» i KOK-laget klarte heller ikke helt å 
skjule det faktum.

En av dem uttrykker det slik.

-Jeg har litt blandende følelser for denne andreplassen. 
På en måte er det veldig godt å få revansjert seg etter 10-
mila i år og Jukola i fjor, hvor vi løper for 20. – 30. plass. 
Og vi kjemper om seieren hele veien, men samtidig føler 
jeg at vi har mer inne.
Da er det bare å glede seg til mer moro når gutta får ut sitt 
fulle potensial.

Tekst: Ivar Haugen
Foto: Mats Dahlén

1.laget b.f.v Jostein Andersen, Eirik M. Svensen, Baptiste Rollier, 
Hans Gunnar Omdal. F.f.v Holger Hott, Martin Hubmann, Daniel 
Hubmann. 

Christian Bøen
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O-festivalen 21-23.juni
KOK-løpere i aksjon!

Fredagen – sprint blant dyr og vannpytter i dyreparken

I dyreparken ventet krevende, spennende og morsomme løyper. 
At løpet gikk i velkjente kardemomme by, og blant tigerne i 
dyreparkene trakk nok en del ekstra løpere til o-festivalen! O-
løpere tok det dårlige været med godt mot. Så det eneste som 
satt en liten demper på en ellers artig o-dag, var at fire klasser 
endte opp med å bli annullert på fredagens sprint.  

Post-diskusjon

Kort fortalt var det flere som stemplet feil på neste siste post 
i klassene H21E, H19-20E, D17-18E og D15. Flere hadde 
stemplet på en post like i nærheten, og la dermed inn protest 
på at postene lå for nærme og de fikk gjennomslag og dermed 
fullført løp. For de som da hadde oppdaget at de hadde tatt feil 
post, for som måtte løpe til riktig, tapte tid i forhold til de som i 
utgangspunktet var blitt disket. Dermed ble det ny protest, som 
førte til at de nevnte klassene ble annullert.

Det finnes ulike meninger for hvilke regler som gjelder for sprint, 
og i noen tilfeller kan det oppleves umulig for løypelegger å skulle 
legge sprint-løype. Sprint-løyper er noe mange får mer og mer 
sansen for, og da er det utrolig synd om det skulle bli slik at ingen 
tør å ta på seg oppgaven med å arrangere sprint på nye steder. 

Så tiltross for protestene synes jeg at løypeleggerne, Elisabeth 
Ingvaldsen og Jostein Andersen fortjener mye skryt for gøye 
og krevende løyper i Dyreparken. Bortsett fra post-diskusjonen 
hørte jeg bare positive kommentarer om løypene da jeg vandret 
i folkemengden etter løpet. Og hvis jeg ikke er lært opp feil, skal 
man da alltid sjekke at kodene stemmer? Så uansett hvordan 
man vrir og vender på det, er det vel løperens eget ansvar om 
man stempler på feil post? 

Stor rekrutt-deltakelse fra KOK

Det var utrolig moro og imponerende at rundt 25 rekrutter deltok 
på fredagens sprint. Her er det blitt jobbet godt med rekruttering 
i vår, noe som blant annet Jan Blandkjenn fortjener ros for. 
Rekruttene som kunne skimte med best resultater denne dagen 
var Marta og Inga Stødle som fikk hver sin 2.plass i h.h.v D11-
12N og D13-16N. Synne Stray ble nr.4 i D13-16C, Sander V. 
Skaare nr.5 i H11-12N og Sebastian Daland nr.5 i H14. 

Bortsett fra Vegard Danielsen, var det ingen seniorløpere som 
løp på grunn av oppdrag som funksjonærer. Ungdomsløperne og 
juniorene fra klubben fikk derimot muligheten til å delta. 5 av 12 
fikk en topp 10 plassering, og Benedicte H. Bjørgum kunne juble 
høyest denne dagen etter å ha løpt inn til seier i klassen i D19-
20E. Marius Pytten fikk en 2.plass i H15, Ole Kostøl 4.pl i H16, 
Gaute Friestad 5.pl i H17-18E, og Dag Blandkjenn like bak på en 
6.plass i samme klasse. 

Lørdag – mellomdistanse og lagkonkurranse

Arena var flyttet til travparken, og været viste seg fra en langt mer 
hyggeligere side. Riktignok var det tydelig fortsatt vått i skogen, 
da den ene etter den andre kom gjørmete i mål. Jarle Ausland 
og Jon Bjørgum hadde gitt løperne krevende orientering, så her 
gjaldt det å ha fullt fokus hele tiden. Det var likevel flere KOK-
løpere som taklet dette bra. Vegard Danielsen ble nr.3 i H21E, 
24 sekunder bak vinner Anders Nordberg (tidl. KOK-løper), og 

skaffet seg et godt utgangspunkt 
for søndagens jaktstart. Det var 
det også flere KOK-løpere som 
gjorde. Gaute ble nr.4 (H17-18E), 
Torkel Reinhartsen (H16) og 
Sjur Hovi (H19-20E) fikk hver sin 
5.plass, mens Ole Kostøl (H16) og 
Benedicte H. Bjørgum (D19-20E) 
fikk hver sin 6.plass.

På lagkonkurransen stilte rundt 50 
lag. To av disse var fra KOK. Her 
var det om å gjøre å finne fleste 
mulig poster innenfor ei gitt tid, 
30 minutter. Laget skulle bestå 
av 3-5 løpere i alderen t.o.m 12 
år, og laget måtte holde sammen. 
Maks poengsum var 220 poeng. 
Det ene laget fra KOK fikk hele 210 poeng. På laget var Odd-
Anton Hermansen, Mats Flottorp, Sander Skaare, Benjamin 
Vingerhagen og Brage Takle. David Runde, Christian Andre 
Nordstrøm, Ole Andre Foss, Trygve B. Nomeland og Oskar 
Salthaug Messenlien gjorde også en god innsats og samlet 180 
poeng.  

Spennende jaktstart søndag

På søndagen var duket for langdistanse og jaktstart. Bjørge 
T. Laugen og tidligere 
verdensmester Holger Hott 
var løypeleggere, og hadde 
løyper som bød på flere 
veivalgsmuligheter. Krevende 
teknisk og våt skog, gjorde 
det tungt for mange i de lange 
løypene. Noen taklet dette 
bedre enn andre. Best var Sjur 
Hovi som løp inn til seier i H19-
20 E. Mer om hans løp kan du 
lese mer om i egen artikkel. 
Vegard Danielsen lå lenge 
godt an, og var med i teten ved 
passering av arena, men endte 
til slutt på en 6.plass. Nok 
en dag var Anders Nordberg 
først i løypa i H21E. Ellers 
kan vi nevne at Benedicte ble 
nr.6 og Dag Blandkjenn nr.15 
sammenlagt.  

KOK med god hjelp av andre klubber klarte nok en gang å 
gjennomføre et stødig arrangement. Noen ting kunne riktignok 
vært bedre, men det virket som løperne var godt fornøyd med 
både løyper og arrangement. En stor takk til alle funksjonærer 
som gjorde en iherdig innsats både under og i forkant av denne 
helga. 

Tekst & foto: Silje Bøen

Morten Jørgensen

Odd-Anton Hermansen

       
                                                                                               

           Web: www.dntsor.no  
           Mail: mail@dntsor.no
        Telefon: 38 12 07 50
  

Butikk med kart og turinfo:  
Kirkegata 15, 4611 Kristiansand 
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Løpslederens 
oppsummering

Det har gått noen uker siden siste løper kom i mål på 
O-festivalen, og noen av oss har kanskje brukt noen timer 
i sommerferien til ettertanke og oppsummering. Mye kan 
skrives om hva vi lykkes med og hvor vi kan forbedre oss.

Jeg har i min korte oppsummering lyst til å fokusere 
spesielt på to forhold. Det ene er det sportslige utbyttet, 
det vil si løypene og de utfordringene som løperne møtte 
der. La gå at vi ikke var spesielt fornøyd med juryens 
avgjørelse på fredag, men utover det høstet løypene 
mange lovord. Jeg snakket med veldig mange i løpet av 
de tre dagene festivalen pågikk, og det de trakk fram som 
spesielt positivt var løypene. Derfor ønsker jeg å rette en 
stor takk til løypeleggere, løypekoordinator og alle de som 
bidro til design av løypefiler, postutsetting, prøveløping etc.

Det andre er den entusiasmen og innsatsen som alle 
funksjonærer fra vår og andre klubber viste under 
arrangementet. Selv om det dukket opp små og store 
utfordringer underveis gjorde alle funksjonærer en 
kjempeinnsats.  

Jeg finner in denne forbindelse også grunn til å takke 
de klubbene som hjalp oss, Søgne og Songdalen OK, 
Høvdingen IL og OK Sør. Uten hjelp fra dem hadde vi aldri 
kommet i mål.

Var det så ikke noe vi kunne gjort bedre? Joda, mange 
små detaljer kunne vært gjennomført på en bedre måte. La 
oss håpe at de som registrerte dette tar lærdom av det og 
bruker det positivt til et eventuelt neste storarrangement. 
Selv har jeg notert meg flere forhold der både jeg selv og 
andre kunne gjort en bedre jobb. Evalueringsrapportene 
som har kommet inneholder mye god lærdom.

Takk for at du bidro til å gjøre O-festivalen til et flott 
arrangement!

Med o-hilsen
Svein Øderud

Min morsomste 
opplevelse!
Sjur Hovi om sine tre løp i H19-20 E  

Fredagens sprint 
Sprinten i dyreparken bar preg av den litt kinkige 
posten som senere gjorde at klassen ble annullert. 
Utenom en stor bom på nevnte post, var løpet for min 
del bra.

Lørdagens mellomdistanse
Det var denne jeg satset mest på, og jeg følte meg 
i toppslag. Dessverre hadde jeg et fall tidlig i løpet 
som ødela mye, og gjorde at farten ble lavere enn det 
jeg følte jeg kunne ha klart. Men jeg var selvfølgelig 
fornøyd med plasseringen (nr.5).

Søndag jaktstart
Jeg gikk ut på jaktstarten som nr.5, og kjente tidlig at 
jeg var i slag. Vi plukket alle løperne i en klynge tidlig. 
Etter første gaflingen forstod jeg at jeg hadde god 
kontroll o-teknisk, og løp deretter mitt eget løp. Uten 
selv å være klar over det løp jeg jevnt ifra resten av 
feltet, og skaffet meg en god ledelse mot passering. 
En bom rett før passering gjorde at jeg ble tatt igjen 
av 2 andre og løp nå sisterunden sammen med dem. 
Jeg skjønte at fysikken min var god nok den dagen, 
så på nest siste post løp jeg mitt eget veivalg. Heldig-
vis var jeg først opp til travparken. 

Det morsomste med søndagens løp, var å løpe det 
på min nye hjemmebane i Kristiansand. Et beun-
dringsverdig klubbmiljø skapte en perfekt ramme for 
det som til nå er min morsomste opplevelse i o-løypa.  

Foto: Silje Bøen,Tekst: Sjur Hovi

Sjur Hovi
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En æra er over
Det var med vemodig sinnsstemning vi mottok beskjeden om at 
løperen med lengst fartstid som eliteløper i KOK, Jostein Ander-
sen, skulle bytte klubb til Nydalen. Det er nesten litt utrolig. Noen 
klubber har sine legender. Vår er Jostein.

Mange har bidratt i KOK’s suksess, men er det en løper som skal 
trekkes frem er det kanskje nettopp Jostein. Ingen har lengre fart-
stid i elitegruppa. Løpere har kommet og løpere har gått. Jostein 
har alltid vært der. Jostein har vunnet alle de store stafettene for 
KOK. Viktigst er kanskje at få har hatt mer å si for hvilken retning 
klubbens satsing har tatt.

I 1997 ikledde han seg KOK-trøya for første gang. Jostein 
var sammen med Arild Nomeland nyinnkjøpte juniorløpere fra 
bygder litt lenger vest i Agder. Signert av Nils Arne Johannesen. 
Overgangssummen var noen 
pizzastykker. 

Den tidligere Søgne IL og 
Søgne og Sogndalenløperen 
har gått gradene i klubben. 
Først som ung juniorløper som 
ble voksen over natta da han 
på Tiomila fikk sin ilddåp på 
lag med rutinerte seniorløpere. 
Deretter som opposisjonell 
eliteløper utenfor det riktig gode 
selskap (VM-løperne), sentralt 
plassert i B-boys, elitegruppas 
subkultur på midten av 
2000-tallet. Det var kanskje i 
B-boys det reelle grunnlaget 
for seier i en gammel drøm 

ble lagt; Alle stafetters mor, Tiomila. Til sist som mestvinnende 
stafettløper med seire i NM-stafett, o-festivalen, Springcup, 
Tiomila og Jukola.

En viktig diskusjon i forhold til retning og prioritering på 
elitesatsingen har vært spørsmålet om satsing på individuelle 
VM-prestasjoner, eller fokus mot de store stafettene. Jostein har 
vært tydelig i meningene og gitt tungtveiende argumenter for 
at klubben i tillegg til å dyrke frem VM-løpere, også skal ha et 
tydelig og målrettet stafettfokus. Tiomila og Jukola hadde ikke 
blitt beseiret uten et slikt fokus. Tio- og jukolaseirene har satt 
Kristiansand på o-verdenskartet.

Han er en førsteetappespesialist. Gjennom å veksle først i 
Tiomila skapte han seg et navn i Sverige. Første etappe var i 
mange års hans jobb. De største, viktigste og mest imponerende 
stafettprestasjonene har likevel kanskje kommet på andre 
etapper. Viktigst er uten tvil opphentingen Jostein startet på 
Jukola da han ble sendt ut på sin etappe 10 min etter teten. 
Opphentingen han startet første til klubbens hittil eneste seier i 
giganten Jukola.
Josteins individuelle karriere har befunnet seg i norgestoppen 
en årrekke. Høydepunktet er sølv på NM-distansen med kanskje 
høyest nivå: NM-mellom. Han har løpt med flagget på brystet i 
Nordic-meeting og Euromeeting.

Nå har familien fått hovedfokus. Nedtrappingen kommer sånn 
sett ikke uventet. Dette er også grunnen til at han nå ønsker å 
bidra mer i en klubb i sitt nærmiljø. Kapteinen har gått i land, men 
KOK skuta seiler videre mot nye mål.

Jeg er likevel ikke overbevist over at vi har sett Jostein i grønt, 
rødt og hvitt for siste gang. Når snøen har smeltet til våren og 
mørket senket seg over tiomilaskogen, så gjenstår det å se om 
det ikke begynner å rykke i foten til gamle sirkushester som 
kjenner lukten av sagmugg… 

Tekst: Eirik Martens Svensen
Foto: Silje Bøen

Elisabeth Ingvaldsen og Jostein Andersen
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WOC 2013 in Vuokatti, 
Finland
 No medals for KOK

With Milos Nykodým, Hans Gunnar Omdal, Baptiste Rollier, Mar-
tin Hubmann and me (Daniel Hubmann) KOK had a strong team 
at WOC and was taking part in all the 4 disciplines. Unfortunately 
the big exploit was missing and we had to travel back without 
any medals. There were some good results, but also some 
disappointments. This were the results: 4,5,7 (Daniel), 22 (HGO), 
22 (Martin), 30 (Baptiste) and 37 (Milos).
In the first race, the sprint, our two debutants Martin and Milos 
stand on the starting line. Martin qualified easily with a good 2nd 

place in the qualification. Milos ran in as number 11 and had 25 
seconds margin to the crucial 16 place. In the final he didn’t run 
well and had problems with the build fences in the town: „In the 
finish I was really disappointed and I still am with my 37th place. 
Unfortunately my worst sprint performance this year“. Also Martin 
was struggling with the pressure in his first WOC race. He did a 
solid race, but missed the 17th control by 30 seconds. This costs 
him a possible top ten place. Both our youngsters had to learn 
the hard way, but if they keep on fighting hard they will get for 
sure new chances!

For the first time in my WOC carer I didn’t run the sprint, in order 
to be fresh for the long distance. This wasn’t an easy decision, 

but running the long in Finnish terrain was a big motivation and 
gave me some extra power. At least I had this feeling before the 
race, but retrospectively I must say that I build up too much pres-
sure and that I was cramped already on the startline. I started 
good and after one hour I was still in the fight for the medals. But 
then I lost 90 seconds while searching the controls 24 and 25 
and in addition to that I got tired towards the end. One reason 
for that could have been that I often ran straight and lost some 
power there. The 7th place was a disappointment, I was really 
down and exhausted in the finish. Unfortunately the other two 
KOK-runners didn’t succeed neither. Both HGO and Baptiste 
couldn't show what they usually can with positions 22 and 30.

On the middle and relay I was the only one of KOK who got the 
chance to run. I was really looking forward to the demanding 

terrain. Again I did a solid first part of the race in the middle and 
I was in contact with the medal winners at the arena passage. 
But right after, to control 10, I did a big mistake. I lost my self 
confidence in the green and almost one minute. But even without 
this time loss it would have been tight with the medals. The 
3 best runners of the day did some mistakes too, but I had to 
consult that they had a slightly better speed than I had. 

So the relay was the last chance to win a medal - for myself, for 
the Swiss men team and for KOK. With Merz-Hubmann-Kyburz 
we had again a strong team and our first leg runner did a good 
job coming back in the lead. I started well and had a good control 
running in the leading pack. Unfortunately I lost the contact to 
the lead on a forked part of the course between controls 8 and 
12. I missed 2 times 25 seconds and had a longer control too. 
My race wasn’t really but, but neither very good. All in all this was 
again not good enough to win a medal. 

Summarizing my WOC I had solid week, but an exploit was 
missing. In all races I ran quite well, but never really strong. 
Every time I made at least one mistake and the speed was 
probably also not as good as I thought before WOC either. 
Winning the Nordic Tour gave me the trust I can also win at 
WOC. But the level at WOC was higher, because a few top 
runners skipped the Nordic Tour. I’m thankful that I can run again 
on this level after the Achilles injury last year. But compared 
to my best years the training was not yet as good as it was 
back then. In 2008 and 2009 I ran around 10 hours more per 
month (during the last 6 months before this WOC). I hope this 
will increase again during the next winter that I’ll be back at full 
strength in the season 2014!

Text: Daniel Hubmann
Photo: Swiss Orienteering

Milos Nykodým

Daniel Hubmann

Hans Gunnar Omdal
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Reisebrev: Orientering 
og ferie i Kroatia
Den 22.8 tok jeg flyget fra Helsingfors ned til 
Ljubljana med 3 kamrater fra Paimion Rasti. 
Reisemålet var Croatian Open og ferie i Split. 

Vel nere i Ljubljana møttes vi av sol og 30-35 
værmegrader. Vi skulle nå ta oss med leiebil ca. 
150 km sør ut, over grensen til Kroatia og området 
Gorski Kotar runt byn Delnice. Her hadde vi leid en 
fullt utrustad hytte, som blev våran bas de 6 første 
dygnen av reisen. Hytten låg oppe i bergen ca 35-45 
min bilferd fra konkurrensområdena. Det blev en del 
bilkjøring, men hytten var perfekt at bo i. Vi hadde 
stor terass at spise middag på var kveld og en flott vy 
ner over dalen der byn Moravice låg. 

Resultatmessigt blev Croatian Open ikke noen 
højdere for meg, men jeg koste meg veldig i de 
flotte karstterrengerna. Første etappen løpte vi i ett 
terrengområde med en masse negative højdkurver. 
Jeg hadde løpt tidligare på denna kart i 2001, men 
dette gav meg ikke noen fordel. Jeg blev knust med 
13 minuter av Daniel Hubmann, som vann.

Andre etappen var en fin bysprint ute på Krk, som er 
en øy ute i Adriatiske havet. Jeg gjorde et greit løp og 
etter tevlingen blev det fisk til middag på en koselig 
restaurang.

Etter etapp 2 blev det en vilodag, som vi tillbringande 
på en strand vid elven Kupa, som rinner på grensen 
mellom Slovenien og Kroatia. En kort løptur blev 
også utførd den her dagen. 

Etapp 3 og 4 gikk i en terräng som var veldig likt 
det vi finner i Danmark. Løyporna var velplanerade 
selv om terrengen ikke var noe spesiell. Dessverre 
hoppade jeg også i misstag over 3 poster på den 4 
etappen så jeg blev utan totalresultat fra hele uken. 
Etter den 4 etappen hann vi også med et besøk i 
droppstensgrottan Lokvarka. Grottemperaturen på 
+8 grader var lit omveksling til de drygt +30 som var 
på utsiden. Guiden spurte oss om vi var utrustade 
for en tur ned i grottan da vi kom med shorts og 
t-skjorta. +8 grader er som en sval finsk sommerdag 
svarte vi og bra gikk det. 

Den 5 og siste etappen løpte vi på en helt nyritad 
kart. Terrengen var fylld av kalkstensformationer og 
Lundanes vann med en km-tid på drygt 9 min/km. 
Selv gjorde jeg ikke noe større misstag, men det gikk 
veldig langsamt i den detaljerade terrengen. 

Da alle tevlinger var løpte satte vi kurs mot Split. 
I Split hadde vi leid en leilighet med gangavstand 
til gamle byn, som er en veldig flott og velbevarad 
severdhet fra Romartiden. Her blev det 3 hela dager 
med sol og badning, snorkling, kajakktur, dagsutferd 
med båt til stranden Zlatni Rat, museumsbesøk, god 
mat og 2 løpturer. 

Jeg kan varmt rekommendere en tur ner til Croatian 
Open, men ta også noen ekstre dager nere vid 
Adriatiske havet etterpå. Vi returnerade leiebilen i 
Split og fikk på dette viset til et flott reiseopplegg.   

Tekst & foto: Mats Dahlén

Mats Dahlén
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Sommerens treninger
Gjennom hele sommeren har det vært stor aktivitet 
blant KOK-løperne. Åsulv B. Stormoen stod blant 
annet for ansvaret for å delegere og arrangere årets 
Sommercup, som nå begynner å bli en fin tradisjon. 
Hver tirsdag fra 25.juni til 13. august var det flotte mu-
ligheter for å terpe på o-teknikken. Siste tirsdagen ble 
det hele avgjort med omvendt jaktstart i en fartsfylt 
løype på Odderøya. Det er slike ukentlige treninger vi 
blir bedre av, og det er mange som fortjener en takk 
for arbeidet med å lage løper!

Helgen 19.-21.juli dro flere klubbløpere til Skaw-Dys-
ten i Danmark. Målet for helgen var å nyte sommeren 
i Skagen og få noen skikkelige o-tekniske utfordringer 
i dansk terreng. Oppsummert ble det 3 konkurranser 
med mye spesielt terreng, både åpne sandområder 
og tett furuskog. Tid ble det også til bading, selv om 
det var iskaldt vann på vest-kysten ut mot Skagerak. 

Mandag 29.juli dro 4 KOK-løpere ut på tur fra Kris-
tiansand. Målet var Vest-Agders høyeste topp, Urdal-
sknuten(1434 m.o.h.). Hans Gunnar Omdal hadde 
regien og han hadde planlagt turen til minste detalj. 
Med var også spanjolen Luis Nogueira, kanskje første 
spanjol på Urdalsknuten? Når det er lange turer stiller 
også Eirik Svensen villig opp. Turen var en viktig 
brikke i NM-ultralang forberedelsene for våre top-
pløpere. Undertegnede hadde også lyst på en solid 
utfordring og stilte selvsagt med bil og godt humør. 
Etter et par timer langs riksvei 9 var vi klare for å ta 
beina fatt innerst i Everdalen. Regnet striet ned, men 
i godt lag gikk tiden fort og plutselig var vi på toppen. 
Riktignok var utsikten noe redusert på grunn av den 
tette tåken, og vi var faktisk på flere topper før vi fant 
frem til varden. Kompasset var til stor hjelp og vi fant 
veien også ned igjen, heldigvis. Noen matpauser 
senere var vi tilbake ved bilen. Slitne og sultne, men 
med strålende humør. 6 timer og 30 minutter brukte vi 
totalt på de 41 kilometerne frem og tilbake. Ekstrem 
og hyggelig tur! 

Tekst: Vegard Danielsen

Reisebrev: O-sommer 
i Estland
I sommer har jeg reist til Estland med mor og far for 
å treffe familie, ha sommerferie og trene. Estland er 
et lite flatt land med ca. 1,3millioner innbyggere. Det 
betyr at det er korte avstander og reisetider. I Estland 
har de noe som heter teisipäevak og neljapäevak 
(tirsdagsløp og torsdagsløp). Det er at hver tirsdag 
eller torsdag, kommer an på hvor man befinner seg i 
landet, arrangeres det orienteringsløp. Det er for hele 
familien og hver gang kommer det rundt 400 del-
takere i alle aldere (sommerstid rundt 200). 

Dette var noe jeg måtte prøve. Man kunne velge løy-
pelengde selv og man tegnet deretter inn løypen med 
rød penn. Terrenget var en drøm, med hardt underlag 
og lite undervegetasjon. Den åpne furuskogen gjorde 
det ikke verre. Unntaket var de forferdelige myrene 
med vegetasjon opptil nesen. Ellers er terrenget i 
Estland veldig varierende.

 Jeg møtte Sixten Sild, en veldig dyktig orientering-
sløper. Han har en VM bronse fra langdistanse i 1991 
som sitt høydepunkt i karrieren. Jeg fikk mange gode 
tips og gledet meg til den siste helgen. Det skulle 
være et mesterskap i Sør-Øst Estland i Põlva (Kopra-
karikas), med deltagelse fra syv forskjellige nasjoner.  
En mellom, en lang og en forkortet langdistanse stod 
på programmet. 

På mellomdistan-
sen var jeg en av de 
heldige som fikk æren 
av å løpe med GPS. 
Med to store bom 
i starten ble løpet 
spolert for meg, men 
resten gikk riktig bra. 
På de andre løpene 
ble det også litt bom. 
Terrenget var bra 
med tekniske partier 
med mye kurvorien-
tering og andre par-
tier med tettere skog. 
Myrene her var mye 
finere, men fremdeles 
tunge å løpe i. Jeg 
fikk trent mye kom-
pass og andre orienteringsteknikker. Et morsomt sted 
å reise til hvis man liker orientering!

Tekst: Henrik Upsal
Foto: Riina Upsal

Henrik Upsal
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Hovedløpet 2013
Krevende sprint

3. August begynte alle o-ungdommers mål for sesongen, 
Hovedløpet! Det første på programmet var en o-teknisk 
krevende sprint med mye veivalg og enda mer bomning. 
Først ut fra KOK var Sebastian Daland i H14, som med 
ett minutts bom tidlig i løpet, men med tet fart derifra og 
inn til mål, kunne innkassere dagens beste plassering, en 
syvende plass. I H15 var Vetle Lynnebakken først ut, fulgt 
av Vegard Myhre. Begge bommet litt for mye og endte på 
60. og 47.plass. Sist i H15 var Marius Pytten som hadde 
høye mål, men dessverre ble det litt for mye bom på han 
også. Det endte likevel med en grei plassering, 27.plass. 
Bedre lykke neste år gutter! 
Til slutt var de «erfarne» H16 gutta som skulle ut. Torkel 
Reinhartsen kom seg gjennom løypa uten de store 
tidstapene og løp inn til en 23.plass. Til slutt var det Ole 
Kostøl som skulle ut. Som med mange andre ble det for 
mye bom, men med høy fart ble det nok en grei plassering 
til KOK, 19.plass.

Langdistanse

Etter en grei natts søvn, var det klart for en langdistanse. 
På grunn av alle stiene på kartet ble det kun litt halvveis 
krevende. For H16 som løp 6,2km ble det rett og slett 
ganske kjedelig, ettersom at i hvert fall 80 prosent av løypa 
var sti. Torkel i H16 var første KOK løper ut. Han løp nok 
et stabilt løp, men hadde en bom. Det holdt allikevel til 
en 19.ende plass, som ifølge han selv var godkjent. Etter 
ham var det H15 gutta som skulle ut. Vegard startet ballet, 
etterfulgt av Marius og til slutt Vetle. Dessverre ble det litt 
for mye bom på alle tre i forhold til øverste plassene, men 
Marius kom på en god 17. plass. Vegard hevet seg og 
endte på 36.plass, mens Vetle endte på 61. plass. Nest 
sist ut fra KOK var Ole, som løp et stabilt løp, uten store 
bom, men hadde litt for mye tidstap på veivalg og nøling. 
Allikevel holdt det til en 12.plass, som han er ganske 
fornøyd med. Til slutt var det Sebastian i H14 som skulle 
ut. Han håpet på å kunne gjenta bedriften fra gårsdagen, 
men dessverre ble det litt for mye bom på han og endte på 
en akseptabel 22.plass.
Kort oppsummert, ble det for mye boming for KOK, men 
det kommer nye muligheter neste år. For de som kan dra 
dit og da er det bare å klinke til!

Tekst: Ole Kostøl

O-landsleiren 2013
O-landsleiren startet rett etter Hovedløpene var slutt. På 
søndagen etter middag og premieutdeling skulle vi få møte 
gruppene for første gang. Vi hadde navneleker og bli-kjent 
leker med mye latter da vi gjorde så godt vi kunne for å 
huske alle de cirka 20 forskjellige navnene på gruppa vår. 
På mandag morgen begynte vi med litt forskjellige ting 
avhengig av hvilken gruppe vi var på. Min gruppe begynte 
med å lære litt løpsteknikk og sprint med friidrettstrenere. 

Dette var veldig 
gøy og lærerikt. 
Deretter gikk vi 
til Sandefjord 
svømmehall, der 
var det litt mer 
lek og moro frem 
til vi skulle spise 
lunsj. Etter lunsj 
kjørte vi buss ut til 
samme plass som 
langdistansen 
for å løpe en 
moment løype. De 
som ville kunne 
løpe gjennom 
søndagens løyper. 
På kvelden var 
det fordrag med 
Gaute Hallan 
Steiwer og Eivind 
Tonna.

På tirsdag tok vi buss ut til Flautangen. Været så litt 
skummelt ut en stund, men det ble heldigvis finere etter 
hvert. Vi løp først en økt på et såkalt ”manipulert kart.” På 
det kartet var det kurveorientering, et sted på kartet hvor 
de hadde byttet på fargene, et litt utstrekt kart med en helt 
merkelig målestokk avhengig av hvilken retning du løp og, 
kanskje det vanskeligste av alt, speilvendt orientering. 

Neste økt var det postplukk der det var om å gjøre å få 
flest mulig poeng på 45 minutter. Det var blant annet 
poster ute på vannet, i en hule og under en brygge.

På onsdagen var det klart for kretsstafett. Der var det 
mange bra kostymer, også noen i det godt velkjente 
kostymet ”O-løper.” Det gikk ikke helt veien for lagene fra 
Vest-Agder i stafetten, men vi hadde det i det minste gøy. 
Årets O-landsleir var vel mer eller mindre vellykket for de 
fleste og en veldig fin avslutning på sommeren.

Tekst: Marius Pytten.

Mathias H. Hanisch, Ole Kostøl og Henrik Upsal. Foto: Ivar 
Haugen. 
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Sommeren i bilder

Sjur Hovi og Christian Bøen

Klubbmesterskap

Thorbjørn Værp

Benedicte H. Bjørgum

KM-stafett

Daniel Hubmann

Kirkegt. 28 – 4612 Kristiansand – Tlf. 38 02 73 73

Moderniseringspesialisten - Alt til fast pris og avtalt tid.

Kontakt
oss nå for
pristilbud!

Bilder tatt av, Roar Hermansen Silje Bøen og 
Mats Dahlén
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Dag Blandkjenn

Ingrid Elise Vingerhagen t.v.  og Silje Kregnes

Noe godt etter turen?
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Lovende rekrutter 
Klubben har de siste årene fått mange nye, yngre løpere. På KSO i 
våres var det rundt 25 løpere hver gang i aldersgruppa opp til 12 år. 
Mange av dem har heldigvis fortsatt også i høst. Vi har tatt en prat med 
noen av dem etter det andre KSO-løpet i høst, ute ved Avenyen.

Følgende spørsmål ble stilt:
1. Hvor i Kristiansand kommer du fra?
2. Hvor lenge har du løpt orientering?
3. Hvorfor begynte du med orientering?
4. Har du noen spesielle opplevelser fra o-løypa?
5. Hvilke mål har du for o-løpingen fremover?

Sander Vaksvik Skaare, 12 år
1. Bor på Andøya i Vågsbygd.
2. Har løpt i 2-3 år.
3. Det er gøy, og spesielt det at man må 
tenke mens man løper.
4. Det var gøy å løpe i Dyreparken. Jeg 
mistet kompass og brikke ute i Travparken. 
Det var ikke noe skummelt, for jeg orienterte 
bare etter strømledningene.
5. Mitt mål er å bli like god som David 
(Runde).

Sara Stray, 11 år
1. Jeg bor i Kvadraturen.
2. Jeg har vært med i 2-3 år.
3. Jeg synes det er gøy å lære litt om kart.
4. Jeg husker spesielt o-løpet ute i 
Travparken. Det var masse gjørme, og jeg 
stod fast helt opp til knærne!
5. Jeg tror jeg vil fortsette. Fint å være med 
pappa på o-løp (Fred Arne).

Oscar Messenlien Salthaug, 10 år
1.  Bor i Bjørnebakken 79 på Gimlekollen.
2. Har løpt 1 år.
3. Ble med på orientering fordi Trygve anbefalte det, og nå synes jeg 
det er kjempegøy!
4. Det var gøy å løpe i Travparken, og det var også gøy den gangen jeg 
så huggorm.
5. Målet er å ta igjen Trygve.

Trygve Børte Nomeland, 10 år
1. Bor på Kongsgård 2.
2. Jeg har løpt orientering i snart 2 år.
3. Jeg begynte med friidrett, prøvde oss med tur-orientering, og beg-
ynte med orientering i fjor vår fordi det virket gøy.

4. Jeg husker spesielt klubbmesterskapet på Bragdøya. Jeg ble nemlig 
klubbmester!
5. Jeg har som mål å bli Norgesmester.

Inga Stødle, 13 år
1. Bor på Justvik.
2. Begynte å løpe i våres. Var og så på Sørlandsgaloppen i fjor.
3. Drev først med håndball, det var ikke så gøy. Jeg har en fetter og 
kusine som løper orientering. Da jeg prøvde orientering i våres, fant jeg ut 

at dette var gøy. Spennende å greie og finne frem på egen hånd.
4. Løpet i Dyreparken var gøy. Jeg løp meg helt vill, men jeg fikk meg 2 
nye venner underveis! Ble ropt opp i høyttaleren.
5. Jeg ønsker etter hvert å komme over fra N-løypene til vanlig klasser.

Maria Kostøl, 9 år
1. Jeg bor på Justvik.
2. Jeg har vært med i 2-3 år.
3. Begynte fordi Ole gikk på orientering. Så prøvde jeg også, og etter 
hvert syntes jeg også at det var gøy.
4. Det var gøy den gangen jeg så et rådyr i løypa. Jeg har slått Inga to 
ganger, og det synes jeg er veldig gøy!
5. Målet mitt er å slå Inga flere ganger.

Maria Stødle, 9 år
1. Bor på Justvik.
2. Begynte med orientering i vår.
3. Jeg begynte fordi Maria K. var med, og jeg synes det har vært gøy.
4. På et av KSO løpene så jeg en hare, og jeg har slått Maria K en gang. 
Jeg synes også det var gøy på Sørlandsgaloppen i år.
5. Jeg har lyst til å fortsette, og målet er å prøve å bli god!

Foto: Kristian Omestad Tekst: Jan Blandkjenn

Oskar M. Salthaug ogTrygve B. Nomeland

Maria Kostøl, Inga og Maria Stødle
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Ultralang krampetrekning
Årets NM ultralangdistanse ble arrangert av Nittedal 
o-lag fra Varingskollen alpinanlegg i Nordmarka lørdag 
17.august.  

Lagleder Jack Bjørnsen og langdistansemannfolka 
Matias H. Hanisch, Henrik Upsal, Morten Jørgensen, 
Dag Blandkjenn, Christian Bøen, Hans Gunnar Omdal, 
Luis N. De La Muela og Eirik M. Svensen reiste inn med 
buss dagen før. Ivar Haugen møtte oss i Oslo. Løpsg-
runnlaget ble lagt med veikromiddag i Sandefjord som 
inneholdt ekstra poteter og flere besøk i dessertbuffeen. 
Dagen før ultralang er det for seint å begynne å trene – 
men det er ikke for seint å begynne å spise. 

Årets NM var det første i rekken som ble arrangert som 
fellesstart (med et par unntak når mesterskapet har blitt 
lagt inn i Blodslitet). Arena var i bunnen av slalombak-
ken. 1. post var på andre siden av fjellet. De to første 
kilometerne var motbakke. Det skulle bli en lang dag i 
skogen.

I H21 var det god KOK-løping fra starten. Hans 
Gunnar lå langt fremme i feltet, med Christian, 
Vegard, Eirik og Luis 
på rad og rekke. KOK-
fargene preget feltet og 
sørlendingene presterte 
mye god orientering blant 
gaflingspostene.

Etter 11 km løping var 
det dannet seg en têttrio 
med Hans Gunnar, Eirik 
og Jo Forsett Ingdaard 
fra Frol IL. Et lite minutt 
bak lå neste gruppe 
der Christian og Vegard 
befant seg. Løpet var 
halvveis, gaflingene var 
over og langstrekkene lå 
foran oss.

Terrenget var skikkelig 
nordmarkaskog med 
bratte bakker og relativt tungløpt. Tilskuerne kunne følge 
løperne på storskjerm på arena. Têttrioen fikk etter hvert 
en god luke. 
Ultralang er den me
st uforutsigbare distansen for en o-løper. Frem mot 
to timers løpstid er ting normalt forutsigbart. Løpet – 
og koppen –arter seg som en ordinær langdistanse. 
Formen fungerer som regel fint selv om man blir gravis 
mer sliten. Hva som skjer etter omlag to timer er en 
forundringspakke. Alt kan skje. Fine bein, eller kramper 
foran og bak. Nok krefter, eller totalkollaps. God 
konsentrasjon, eller Zombiekoma. Uansett hvor godt en 

har forberedt seg på forhånd, er det spennende å se om 
man klarer å unngå å møte veggen.

Mot slutten fikk Frolløperen en ørliten luke, og i 
kombinasjon med at Hans Gunnar gikk på en bom, gikk 
norgesmesterskapstittelen til Trøndelag. Den ellers så 
sindige Ivedølen var usedvanlig forarget og ikke spesielt 
lysting da han løp inn til sølv. Eirik fikk kramper mot 
slutten. Hvert steg var en kamp for å lure krampa, og 
undertegnede var veldig godt fornøyd med å kunne ta 
meg inn til en fin bronsemedalje.

Christian hadde på forhånd uttalt en målsetting om topp 
seks, og innfridde. Han fikk også stiftet bekjentskap med 
krampene, og stod og tøyde ut 25 cm etter målstreken. 
Dette med stor oppmerksomhet fra speaker og til varm 
applaus fra publikum. Vegard avslutten den gode 
laginnsatsen med en tiendeplass og konstaterte at KOK 
ble beste klubb med fire blandt de ti.

Dag Blandkjenn hang med i teten gjennom hele løpet 
i H 17-18. I en supertett klasse drog han hjem en flott 
niendeplass og gjorde den gode KOK-laginnsatsen 
komplett. Matias, Henrik og Morten viste imponerende 
moral i tøffe løyper. Vinnertid på to timer og 50 minutter 
i H21 illustrerer at dette var en ultralang av de mer 
sjeldne.
 
 

Tekst: Eirik Martens Svensen
Foto: Ivar Haugen

Hans Gunnar Omdal

Eirik Martens Svensen
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SM mellomdistanse 
– teknisk og fysisk 
krevende
SM mellomdistanse gikk av stabelen lørdag 24.august ved 
slalombakken på Ve som en del av Sørløpene 2013. Under 
fjorårets Sørløp, et kortstrekk unna, kunne man skue opp 
på himmelen på spektakulært flyshow. Årets løp bød også 
på rikelige muligheter til å se teknikk og akrobatikk på høyt 
plan og skråplan da de siste strekkene gikk ned deler av 
slalombakken. Oppløpet var sågar nyslått så tidlig start-
ende hadde få unnskyldninger for dårlig spurttid ,eller loop 
i oppløpet. 

Til start bar det rett til værs hvilket bar løfterike bud om 
snille løyper med mye nedover. Imidlertid viste det seg 
fort at særlig de lengste løypene var krevende teknisk og 
fysiske denne varme og flotte sensommerdagen. Særlig 
veien hjemover før man endelig kunne stupe ned slalom-
bakken ble tung for flere. Det var særlig ett langstrekk med 
mye klatring hvor det gjaldt å ikke gå i spinn, men brodere 
seg mellom skrenter i et uryddig terreng. Noen smartinger 
sveipa litt ekstra med radaren over kartet, gikk ut av for-
masjon og fløy veien rundt. En teknisk utfordring i terrenget 
ellers var å ikke havne på for lav flyhøyde. Klatring opp 
igjen krevde mye drivstoff, særlig i den avsluttende slalom-
bakken.

Kristiansand OK hadde nesten en tredjedel av påmeldte 
piloter og gjorde solide innhugg på pallen.  Medaljer for 
sikker og effektiv flying gjennom terrenget gikk til: Jonas 
Myhre bronse i H13-14, Marius Pytten og Torkel Rein-
hartsen fikk sølv og bronse i H15-16. Gaute Friestad og 
Henrik Upsahl tok same valører i H17-20. I D21 var ingen i 
nærheten av å true Anneke Hald Bjørgum. Til tross for noe 
slitne motorer hos en del våre løpere i H21 tapetserte KOK 
pallen gjennom tredobbelt ved Christian Bøen, Vegard 
Danielsen og Karolis Lazdauskas. Det ble også klassesei-
ere til John Hansen og Silje Bøen samt flere fine plasser-
inger i klassene for rekrutter, de med lang og tro tjeneste, 
eller de med korte dagsoppdrag. Neste dag ventet lengre 
oppdrag for de fleste da det var duket for langdistanse. 

Tekst: Stig Dalsøren

SM lång
 
SM lång, den längsta distansen för året i vårat område. 
Arrangörer och arena var det samma som för lördagens 
medeldistans, OK Sör och Alpin backen på Tveit.

Långt var det också planerat att bli till och till och med så 
långt att löplängden justerades ned de sista dagarna för 
flera av klasserna.

Många var nog glada för att vägen till start gick uppför 
backarna så att de extra höjdmetrarna inte ingick i banan.

Starten visade ändå vad som komma skulle. Start i ett 
motlut innebar lite extra kraft gick åt för att komma igång 
och sedan rätt uti de ganska tunga myrarna i jakten på 
poster.
Herrarnas bana var i princip 2 varv runt ett par av de små 
sjöarna som ligger i skogen mellan alpin backen och 
dyreparken. I mitt tycke var det en riktigt trevlig bana som 
löpläggaren hade skapat. Och trots att de två varven gick 
in i varandra blev vägvalen mellan posterna många gånger 
totalt olika.

Tyvärr räckte inte mina krafter till mer än 1/3 del av det 
första varvet varför resterande delar av banan blev en rejäl 
utmaning och kamp för att komma imål.
All heder åt arrangörer som lyckats få ut en vätskepost 
längst bort på kartet mitt i skogen, och inte minst åt de i 
arrangörsstaben som bemannade den.

De är många gånger en bortglömd del av arrangemanget 
men så extremt viktiga när man kommer till dem och är i 
stort behov av både vätska och ett par uppmuntrande ord 
när motivationen tryter…

Även de minsta löparna fick känna på myrarna i Tveit. Min 
förvåning var därmed stor när jag mitt i skogen ute på en 
myr utan stig i sikte blev förtalt om Karolis Lazdauskas  
jakt på en älg av flickorna Daland.
Tyvärr fick jag inte sett vare sig älg eller Karolis något mer 
(han hade passerat mig ett par 100m meter tidigare). 

I herrklassen var det Hans Gunnar Omdal som var 
starkast men Slava Mukhidinov var inte långt efter. En bra 
avslutning på Slavas tid på Sörlandet för honom. För övrigt 
blev det en helt ok dag för KOK.

Ett extra stort tack framförs också till OK Sör speciellt för 
det riktigt fina löperna under SM helgen (och inte minst för 
vätskeposten på söndagen).

Tekst: Magnus Johansson
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KM Stafett 2013
K.O.K  vant tre av fire klasser hvor vi stilte lag.
I herreklassen må vi gi tapt for byrivalen Søgne & Song-
dalen OK.
Totalt var det 50 lag fra Aust- og Vest-Agder som stilte 
til start i årets felles KM-stafett.  Løpet ble arrangert av 
Grane på offset-trykket kart fra Norges-cupen på Myra i 
2009.  Krevende terreng og løyper gjorde at mange fikk 
seg noen uønskede ekstrarunder.
H13-16
Det tettest oppgjøret foregikk i klassen ”coming-men”.  
Sebastian Daland, Ole Kostøl og Torkel Reinhartsen sikret 
seieren med åtte sekunders margin til Birkenes IL. Torkel 
gikk tidlig på en smell og ble forbiløpt av Birkenes, men 
kunne likevel sikre gullmedaljen etter stabil løping mot 
slutten.
D17
Det ble en komfortabel sier i damenes seniorklasse med 
Benedicte Hald Bjørgum, Kjersti Adela Westin og Una 
Glende Janson på laget.  Una gikk ut 18 sekunder bak, 
men med dagens nest beste etappetid leverte hun va-
rene.  Selv om hun hadde bommet 14 minutter i innløpet 
hadde gullet blitt med hjem til Kristiansand. KOK sitt 2.lag 
med Åse Reidun Kregnes, Ragnhild Hald og Inger Rein-
hartsen, ble nr.4 totalt, men vant sølv blant kretslagene. 
H135
I klassen godt voksne 
hadde Jon Bjørgum 
blitt vraka fra laget.  I 
stedet hadde man 
hentet inn ”unggutten” 
Jostein Moe.  Jostein 
la i vei på sisteetappe 
noen sekunder bak 
lederlaget, men solid 
løping ga en komforta-
bel 18-minutters seier.  
18 minutter var for øvrig 
også tiden han brukte 
på løypa si.  Dvs. han 
kunne tatt seg ei runde 
til (i hvert fall nesten) 
og likevel vunnet.  18 
minutter var også dagen 
sterkeste etappetid, 
beskjedne 10 minutter 
foran nummer 2.
H17
I herreklassen ble det altså tap mot SSOK.  Med jevnt god 
løping fra de tre veteranene (for øvrig alle tidligere K.O.K-
løpere) Jarl Magnus Berge, Leiv-Terje Arnevik og Kjell Erik 
Røisland, ble det en komfortabel seier. K.O.K’s fjerdelag 
med Åsulv Birkeland Stormoen hadde tetkontakt ut på 
sisteetappen, men Åsulv måtte ta til takke med sølvet 
sammen med Eirik Martens Svensen og Glenn Tørå.
Det må nevnes at K.O.K. stilte opp med seks jevngode lag 
som plasserte seg fra 2. til 7. plass. 

Tekst: Holger Hott
Foto: Silje Bøen

KM langdistanse i  
Grimstad
Kalenderen viste 1. september og høstens medaljejakt 
var i gang for fullt. Med gårsdagens stafettløp i beina var 
det klart for kretsmesterskap i langdistanse. Nye medaljer 
skulle deles ut, og mange KOKere stilte spente til start. 
Totalt ble det 17 pallplasseringer for KOK-løperne denne 
søndagen.   

I H13-14 tapetserte KOK-gutta pallen med henholdsvis 
gull til Sebastian Daland, sølv til Kristian Pytten, og bronse 
til Vegard Myhre. I H15-16 ble det relativ tett i teten. Ole 
Kostøl vant 5 sekunder foran Johannes Bakke Aashamar 
fra Flostad IL som igjen var 50 sekunder foran Torkel 
Reinhartsen. I guttenes juniorklasse løp Matias Hodne 
Hanisch inn til seier. Dag Blantkjenn, Henrik Upsal, Morten 
Jørgensen og Vetle Reinhartsen ble henholdsvis nummer 
2,3,4 og 6 i samme klasse. Silje Kregnes vant D11-12 med 
god margin ned til neste jente. Hun forteller at hun var godt 
fornøyd med løpet sitt. «Jeg hadde ingen store bommer 
for jeg klarte å følge med på kartet hele veien. Jeg fulgte 
planen jeg hadde lagt på forhånd».  

H21 ble vunnet av KOKs Christian Bøen som hadde en 4 
minutters margin ned til Mats Dahlén som tok 2. plassen. 
Langstrekkene var som seg hør og bør utslagsgivende på 
denne langdistansen. Flere av løperne meldte om lette 
bein og en stigende formkurve. Dette lover godt for NM-
uka på Kongsberg. Medaljejakten fortsetter!

 
Tekst & foto: Una G. Janson

Jack Bjørnsen

Jonas Myhre, Sebastian Dalan og Kristian Pytten
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Resultater  
Jukola-kavlen Herrer 15. juni 
1 Kalevan Rasti                7:27:58 
2 Kristiansand OK1 7:30:22 
52. Kristiansand OK2  
Etapper, nr i mål, navn, tid, et.plass 
1. 15 Jostein Andersen 1:10:24, 15 
2.25 Eirik M. Svensen 1:15:48, 43 
3.  6 Baptiste Rollier 1:20:29,  3 
4.  6 Holger Hott     41:48, 24 
5.  5 Martin Hubmann     38;05,  6 
6. 4 Hans Gunnar Omdal 1:01:44, 5 
7. 2 Daniel Hubmann 1:22:01,  6 
52 Kristiansand OK 8:18:57  
Etapper, nr i mål, navn, tid, et.plass 
1. 2 Milos Nykodym 1:09:50, 2  
2. 2 Christian W.Bøen 1:12:42, 15  
3. 31 Mats Dahlèn 1:30:57, 62 
4. 63 Gaute Friestad 58:28, 434 
5. 54 Sjur Hovi  40:05, 22 
6. 53 Magnus Johansson1:12:01, 63 
7. 52 Slava Mukhidinov 1:34:43, 58 
 
VM Sprint 8. juli 
22 Martin Hubmann 15:25 +1:09 
37 Milos Nykodym 16:17 +1:58 
VM Langdistanse 9. juli 
7 Daniel Hubmann 1:44:48 +3:09 
22 Hans Gunnar Omdal 1:50:44 +9:05 
30 Baptiste Rollier 1:54:51 
+13:12 
VM mellomdistanse 12. juli 
5 Daniel Hubmann 39:16 +1:31 
VM stafett 13. juli 
Daniel Hubmann nr 6 på 2. etappe for 
Sveits, som ble nr 4 
 
NM sprint 25.mai 
D19-20 
5 Benedicte H. Bjørgum 14:43  +0:56 
D21 
6 Anneke Hald Bjørgum  15:26 +0:50 
H17-18 
2 Gaute Friestad  14:12 +0:14 
18 Dag Blandkjenn 15:25  +1:27 
30 Matias H. Hanisch 19:08 +5:10  
H21 
28 Luis N. de la Muela 16:20 +2:11 
29 Slava Mukhidinov 16:29 +2:15 
 
Norgescup 26. mai 
H21E 
1 Hans Gunnar Omdal 32:02 
17 Holger Hott  34:46 +2:44 

21 Eirik M. Svensen 35:50 +3:48 
27 Christian Wiig Bøen 36:23 +4:21 
32 Mats Dahlén  36:59 +4:57 
38 Slava Mukhidinov 38:42 +6:19 
46 Magnus Johansson 39:37 +7:35 
51 Ivar Haugen  40:49 +8:47 
53 Luis N. De La Muela 41:47 +9:45 
H17-20E 
6 Sjur Hovi  31:14 +2:22 
41 Gaute Friestad 36:38 +7:46 
60 Matias H. Hanisch 41:44 +12:52 
69 Henrik Upsal  43:27 +14:35 
D17-20E 
31 Benedicte H.Bjørgum44:30 +14:13 
VM uttak jr sprint 1. juni 
D17-20 
12 Benedicte H. Bjørgum 14:40 
+1:25 
H17-20  
16 Dag Blandkjenn 13:54 +1:04 
19 Gaute Friestad 13:57 +1:07 
36 Henrik Upsal  14:36 +1:46 
VM uttak jr langdist. 2. Juni 
D17-20 
14 Benedicte H. Bjørgum 66:56 
+10:20 
H17-20  
19 Sjur Hovi  82:06 +9:29 
 34 Gaute Friestad 87:01 +14:24 
 60  Dag Blandkjenn 97:42 +25:05 
 66  Matias H. Hanisch 101:26 +28:49 
 80  Henrik Upsal          124:58 +52:21 
 
Merkeløpet, 1. juni 
KOKere som klarte merket: 
Erik Martens Svendsen 
Ingvild Mulen 
Jon Bjørgum 
Karolis Lazdauskas 
 
Norsk O-festival 21. – 23. juni 
Elite og D15/16 med jaktstart dag 1: 
D19-20E 
1 Benedicte H. Bjørgum 15:05+ 0:00 
H15 
2Marius Pytten  11:34 + 0:21 
16 Vetle Lynnebakken 13:33 +2:20 
23 Vegard Myhre 14:40 +3:27 
45 Daniel Vinterhagen 17:17 +6:04 
H16 
4 Ole Kostøl  12:02 +0:24 
H17-18E 
5 Gaute Friestad 14:45 +0:22 
6 Dag Blandkjenn 14:57 +0:34 
17 Matias H. Hanisch 15:44 +1:21 

27 Morten Jørgensen 16:15 +1:52 
Andre klasser (de beste 
plasseringene) 
D11-12N 
2 Marta Stødle  10:25 +1:11 
D13-16N 
2 Inga Stødle  11:26 +1:14 
D13-16C 
4 Synne Stray  10:07 +0:56 
H11-12N 
5 Sander V. Skaare 12:00 +2:19 
H14 
5 Sebastian Daland 11:51 +1:14 
 
Elite og D15/16 med jaktstart dag 2: 
D19-20E 
6 Benedicte H. Bjørgum 34:12+6:46 
H21E 
3 Vegard Danielsen 34:06 +0:24 
H19-20E 
5 Sjur Hovi  29:51 +1:43 
H15 
21 Vetle Lynnebakken 45:31 +11:59 
31 Vegard Myhre 53:01 +19:29 
H16 
5 Torkel Reinhartsen 41:32 +8:32 
6 Ole Kostøl  42:06 +9:06 
H17-18E 
4 Gaute Friestad 28:34 +1:12 
25 Dag Blandkjenn 36:59 +9:37 
37 Morten Jørgensen 40:12 +12:50 
61 Matias H. Hanisch 47:47 +20:25 
70 Henrik Upsal  52:10 +24:48 
Andre klasser (de beste 
plasseringene) 
H11-12N 
2 Mats Flottorp  31:18 +1:20 
H14 
12 Sebastian Daland 37:52 +7:15 
Elite og D15/16 med jaktstart dag 3: 
D19-20E 
5 Benedicte H. Bjørgum 75:15+ 2:56 
H19-20E 
3 Sjur Hovi  80:03 +1:04 
H21E 
11 Vegard Danielsen 103:00 +9:46 
H15 
27 Vetle Lynnebakken 68:30 +19:46 
38 Vegard Myhre 80:40 +31:56 
H16 
18 Torkel Reinhartsen 78:49 +20:45 
H17-18E 
13 Dag Blandkjenn 68:25 +5:57 
14 Henrik Upsal  68:34 +6:06 
19 Morten Jørgensen 69:17 +6:49 
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36 Matias H. Hanisch 75:45 +13:17 
Elite og D15/16 med jaktstart totalt: 
D19-20E 
4 Benedicte H. Bjørgum 124:17 +9:35 
H19-20E 
1 Sjur Hovi  109:54 +0:00 
H21E 
6 Vegard Danielsen 127:06 +10:10 
H15 
20 Vetle Lynnebakken 127:34 +28:45 
33 Vegard Myhre 148:21 +49:32 
H17-18E 
15 Dag Blandkjenn 120:21 +13:46 
21 Morten Jørgensen 125:44 +19:09 
36 Matias H. Hanisch 129:16 +32:41 
Sørlandsgaloppen sammenlagt 
D13-16N 
1 Inga Stødle  1:32:44 
D17AK 
2 Trude P. Sundtjønn 2:39:18 +1:49 
D16 
3 Elin P. Sundtjønn       2:39:12 +34:53 
H13-14 
13 Sebastian Daland    1:54:06 +26:43 
29 Kristian Pytten         2:33:55 +66:32 
H15-16 
11 Marius Pytten          2:35:22 +30:16 
13 Ole Kostøl             2:36:08 +31:02 
H17-20AL 
6 Dag Blandkjenn         2:29:42 +23:08 
9 Gaute Friestad           2:39:13 +32:39 
H21 
1 Jostein Andersen 2:20:56 
H40 
7 Thorbjørn Værp        3:02:22 +48:07 
H50 
11 Jan Blandkjenn        2:54:55 +47:39 
H65 
5 Svein Øderud             2:14:41 +20:37 
 
Hovedløpet – sprint 3. august 
H14 
7 Sebastian Daland 15:24 +1:14 
H15 
27 Marius Pytten 18:29 +3:55 
47 Vegard Myhre 20:03 +5:29 
60 Vetle Lynnebakken 22:26 +7:52 
H16 
19 Ole Kostøl  18:40 +2:33 
23 Torkel Reinhartsen 19:18 +3:11 
Hovedløpet – langdistanse 4. august 
H14 
22 Sebastian Daland 38:23 +9:48 
H15 
17 Marius Pytten 47:37 +10:07 

36 Vegard Myhre 54:32 +17:02 
61 Vetle Lynnebakken 67:06 +29:36 
H16 
12 Ole Kostøl  52:19 +7:12 
19 Torkel Reinhartsen 54:31 +9:44 
 
NM Ultralang 17. august 
H21E 
2 Hans Gunnar Omdal  2:50:38 +0:33 
3 Eirik M. Svensen 2:52:08 +2:03 
6 Christian Wiig Bøen 2:59:52 +9:47 
10 Vegard Danielsen
 3:06:04+15:59 
H17-18 
6 Dag Blandkjenn 1:47:16 +1:09 
23 Mathias H. Hanisch 2:00:31+14:24 
30 Henrik Upsal              2:07:13+21:06 
35 Morten Jørgensen   2:14:49+28:42 
 
SM mellomdistanse 24. august 
D21 
1 Anneke H. Bjørgum 36:57 
H21 
1 Christian Bøen 34:29 
2 Jostein Moe  35:04 +0:35 
3 Vegard Danielsen 37:51 +3:22 
H17-20 
2 Gaute Friestad 31:30 +2:15 
3 Henrik Upsal  32:47 +3:32 
H15-16 
2 Marius Pytten 30:28 +1:05 
3 Torkel Reinhartsen 33:49 +4:26 
H13-14 
3 Jonas Myhre  35:09 +10:27 
SM langdistanse 25. august 
D21 
2 Kjersti Adéla Westin 91:14 +27:38 
D45 
2 Ragnhild Hald  63:55 +2:01 
D60 
1 Elin P. Sundtjønn 65:14 
D17AK 
3 Una Glende Janson 40:18 +2:02 
D17C 
1 Linda G. Opheim 38:17 
H21 
1 Hans Gunnar Omdal 72:50 
2 Slava Mukhidinov 74:43 +1:53 
3 Jostein Moe  77:57 +5:07 
H17-18 
2 Morten Jørgensen 47:25 +1:44 
3 Dag Blandkjenn 50:00 +4:19 
H15-16 
1 Torkel Reinhartsen 41:22 
2 Ole Kostøl  42:41 +1:19 

H13-14 
1 Sebastian Daland 26:11 
H11-12 
3 Odd-AntonHermansen36:43 +16:09 
H45 
1 Jon Bjørgum  54:40 
H55 
2 John Hansen  52:32 +4:54 
H60 
1 Dag Moe  50:18 
H17AK 
1 Åsulv B. Stormoen 47:49 
2 Thorbjørn Værp 48:22 +0:33 
3 Fred Arne Sivertsen 53:42 +5:53 
 
KM stafett 31. august 
H17 
2 KOK 4 Eirik M. Svendsen, Glenn 
Tørå, Åsulv Stormoen 1:33:02 +3:49 
KOK 6 Karolis Lazdaukas,Jack 
Bjørnsen, Sjur Hovi 1:36:15 +7:02 
D17 
1 KOK 1 Benedicte H.Bjørgum, Kjersti 
Westin, Una G.Jansson 1:51:04 
H13-16 
1 KOK 1 Sebastian Daland, Ole Kostøl, 
Torkel Reinhartsen 
   1:05:01 
KM langdistanse 1. september 
H21 
1 Christian Bøen 1:04:18  
2 Mats Dahlén  1:08:30 +4:12 
H17-20 
1 Mathias H.Hanish 56:46 
2 Dag Blandkjenn 59:01 +2:15 
3 Henrik Upsal  1:03:14 +6:28 
H15-16 
1 Ole Kostøl  42:00 
3 Torkel Reinhartsen 42:55 +0:55 
H13-14 
1 Sebastian Daland 32:50 
2 Kristian Pytten 35:57 +3:07 
3 Jonas Myhre  44:02 +11:12 
 
NM langdistanse 12. september 
D19-20 
8 Benedicte H. Bjørgum 75:56 +11:05 
D21 
30 Kjersti Westin 126:15 +53:49 
H17-18 
22 Dag Blandkjenn 72:53 +13:35 
30 Mathias H.Hanisch 77:14 +17:56 
32 Henrik Upsal  78:14 +18:56 
H19-20 
12 Sjur Hovi  90:54 +16:26 
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H21 
2 Hans Gunnar Omdal 94:53 +1:38 
9 Eirik M. Svensen 101:06 +7:51 
16 Vegard Danielsen 105:41 +12:06 
30 Christian Bøen 110:34 +17:19 
54 Magnus Johansson 132:26 +39:11 
NM mellomdistanse 14. september 
D19-20 
3 Benedicte H. Bjørgum 28:27 +2:22 
D21 
30 Anneke H. Bjørgum 46:35 +11:32 
H17-18 
21 Dag Blandkjenn 30:32 +5:01 
30 Henrik Upsal  34:21 +8:50 
63 Mathias H.Hanisch 46:19 +20:48 
H19-20 
9 Sjur Hovi  27:32 +2:51 
34 Morten Bujordet 36:20 +11:39 
H21 
9 Hans Gunnar Omdal 37:31 +1:47 
11 Eirik M. Svensen 37:54 +2:10 
11 Vegard Danielsen 37:54 +2:10 
20 Holger Hott  38:52 +3:08 
32 Christian Bøen 40:32 +4:38 
NM stafett 15. september  
H17 
8 KOK 2: Mats Dahlén, Holger Hott, 
Christian Bøen  2:22:14 +7:15 
19 KOK 3: Sjur Hovi, Jostein Moe, 
Karolis Lazdauskas        2:30:23 +15:24 
39 KOK 4: Dag Blandkjenn, Morten 
Bujordet, Magnus Johansson 
               2:40:16 +25:17 
55 KOK 5: Mathias H.Hanisch, Ivar 
Haugen, Henrik Upsal  2:47:16 +32:17 
 
KSO høst 2013, sluttplassering   
D17  3 Una Glende Janson 
D13-16 3 Inga Stødle 
D50 1 Ragnhild Hald 
 3 Lone Bak 
D60 1 Elin P. Sundtjønn 
H17 1 Christian Bøen 
 2 Holger Hott 
 3 Mathias H. Hanisch 
H13-16 1 Ole Kostøl 
 2 Torkel Reinhartsen 
 3 Kristian Pytten 
H50 2 Øivind Sæbø 
  
 

 

Nytt stafettkonsept er startet på norsk jord, med store 
ambisjoner om å få med hele verdenseliten. I år var første 
virkelige test for arrangørene. Det er definitivt ett behov 
for en større stafett i o-norge, og arrangørene har selv lagt 
lista høyt. Jeg håper de lykkes.

Night hawk foregikk 9-10 august like utenfor Oslo. KOK 
stilte med 2 herrelag i år. 4 nattetapper og 4 dagetapper 
pr lag. Valgfritt om man løp med 4, 5, 6,7 eller 8 løpere. Vi 
stilte med 5 løpere på KOK1 (Rasmus Djurhuus, Christian 
Bøen, Eirik M. Svensen, Vegard Danielsen og Hans 
Gunnar Omdal), og 6 løpere på KOK2 (Luis Nogueira de la 
Muela, Dag Blandkjenn, Ivar Haugen, Slava Mukhidinov og 
Magnus Johansson). 

KOK1 lå veldig godt med etter nattetappene og kunne 
starte jaktstarten på lørdag fra 3 posisjon – ca 4 min 
bak Göteborg/Majorna som ledet. Vi hadde ambisjoner 
om å ta hjem hele sulamitten, og det så veldig lovende 
ut idet Vegard løp ut på siste etappe i delt ledelse med 
SNO. Dessverre var Vegard litt sliten og ukonsentrert 
etter en meget god nattetappe kvelden i forveien og fikk 2 
skikkelige bommer. Dermed forsvant SNO inn til seier, og 
Halden og Vajakosken Terä smatt forbi og skøyv oss ut av 
pallen. Neste år skal vi ta revansje 

KOK2 gjorde litt ustabile prestasjoner på natta og gikk 
ut 25 min bak på jaktstarten på dagen. Her ble det også 
bommet litt for mye av samtlige. I tillegg ble laget tilslutt 
disket. Så ingen god opplevelse der. Men, det er god 
stafettrening til senere...
Løypene var flotte, samlingsplass idyllisk og stafetten gikk 
i ett ganske krevende terreng. Mange bommet mange 
minutter, så de som bommet minst gjorde også de beste 
løpene. Neste år får vi satse på at flere vil være med å 
leke..

Tekst: Christian Bøen
Foto: Silje Bøen

Night Hawk

Vegard Danielsen, Hans Gunnar, Erik M. Svensen, 
Christian Bøen og Rasmus Djurhuus
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Klubbmesterskapet 2013
Rammen rundt årets klubbmesterskap var lagt til Brag-
døya, og når været viste seg fra en god side, burde jo alt 
ligge til rette for et perfekt mesterskap.  Dessverre var det 
en del som ikke deltok på dette fine arrangementet grunnet 
løypene.  Det var mange som reagerte på at det kun var 
«A-løyper», noe enkelte synes ble for tøft, både i lengde 
og vanskelighetsgrad.  Kanskje bør det lages en B/C-løype 
som er litt kortere neste år, slik at også dem uten 5-50 års 
erfaring kan få prøve seg.  Meningen med klubbmester-
skapet må jo være å skape stemning og entusiasme rundt 
klubben, og ikke surmuling/boikott av stevnet.

Det var flere påmeldt i de ulike klassene, og underteg-
nede tok sjansen på å starte i H40, på tross av de tidligere 
nevnte forutsetninger. Heldigvis fikk jeg startet i første 
pulje, så jeg slapp å komme i mål etter at grillen var sluk-
ket, siste båt gått inn til byen og det ble mørkt. Hadde vært 
litt kjipt og prøvd å samle sammen noen sauer å varme seg 
på i løpet av natta.

Den store fordelen med å ha arrangementet på ei øy, er at 
man klarer ikke bomme for mye, for til slutt kommer man 
ikke lengre, og man må snu. Dette var det enkelte del-
takere som fikk erfare.

Etter at siste løper var kommet i mål (ja, det kom faktisk 
en i mål etter meg, men ikke flere enn den ene), så samlet 
hele gjengen, med unntak av dem som ikke hadde tid til so-
siale aktiviteter, seg rundt grillen, hvor det ble grillet pølser, 
hamburgere, fiskekaker, kylling og annet snadder.  Alle fikk 
spist seg mette, og noen var til og med så heldige at de fikk 
smaksprøve på Riinas deilige kake.  At hun hadde burs-
dag samme dag, var det ikke alle som hadde fått med seg 
heller.

Under spisingen tok vår kjære leder Jack ordet.  Han 
fortalte litt om resultatet fra O-festivalen, før det ble foretatt 
loddtrekning blant de frivillige fra festivalen.  Det var mange 
som ble lykkelige vinnere av gavekort fra Fly Non-stop eller 
Trimtex.  Gratulerer til alle som vant, det var en fantastisk 
innsats som ble lagt ned under det nevnte mesterskap.  Et-
terpå ble det premieutdeling til alle klubbmesterne, som ble 
ropt opp på rekke og rad.  I tillegg fikk alle deltakerne i de 
yngste gutte- og jenteklassene deltakerpremie.

Klubbmesterne: Silje Kregnes (D-12), Trygve B. No-
meland (H-12), Sebastian Daland (H13-14), Torkel Rein-
hartsen (H15-16), Benedicte H. Bjørgum (D17-20), Dag 
Blandkjenn (H17-20), Trude P. Sundtjønn (D21), Vegard 
Danielsen (H21), Inger Reinhartsen (D40), Arne Bujordet 
(H40), Ragnhild Hald (D50), Jon Bjørgum (H50), Elin P. 
Sundtjønn (D60), Atle Solheim (H70), Gunhild Omestad 
(D70) og Ole Kristian Lauvnes (H70)

Da dette var slutt, begynte folk å trekke nedover mot 
brygga for å komme seg med en av båtene som skulle til 
land, slik at de slapp å bli akterutseilte på øya, og alle var 
enige om at det hadde vært et bra mesterskap, tross alt!

Tekst & foto: Roar Hermansen

Hvor mange NM og Hovedløp har 
KOK arrangert?

Skautrimmen har vært arrangert 
siden 1974. Rekord med 715 kon-
volutter og 965 kort solgt i 1978.

I 2012 vant klubbens jenter for første gang gull i 
NM stafett junior. Hvem løp på laget?

KOK vant Tiomila i 2008 og 2009, og ble nr. 2 i 
2010, 2012 og 2013.  Jukola ble vunnet i 2009.
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Småpene resultat under 
strålende NM-uke
- Hans Gunnar og Benedicte stod for medaljefangsten på 
Kongsberg

Med fire konkurransedager foran seg var det en optimistisk gjeng 
som satt krusen fra Kristiansand mot Kongsberg og NM-uken en 
onsdag midt i september.

Etter resultatene fra tidligere i år å dømme, var siktet naturlig 
nok innstilt mot toppen av resultatlistene. To glinsende medaljer 
fra NM-ultra, ved henholdsvis Hans Gunnar Omdal og Eirik 
Svensen, sammen med fremskutte plasseringer også fra duoen 
Christian Bøen og Vegard Danielsen, var de beste bevis på at fire 
løp på rappen ikke biter på en godt trent KOK-gjeng.

Torsdag åpnet det med gromdistansen, lang. Her hadde 
løypeleggerne, ekteparet Brit Volden og Øyvin Thon, en duo 
som kan skilte med VM-gull fra 30-tallet år tilbake, satt opp 
«konglepokal» til vinnerne. Et lite «pek» fra gamle mestre mot 
forbundet, som i år delte ut de blankpussede Kongepokalene til 
vinnerne av NM-sprint i Skien på vårparten.

For KOKs del var det Hans Gunnar Omdal som var nærmest 
å bli mester og «konglepokalvinner». Etter drøye halvannen 
times løping i fint terreng med klassisk langdistansepreg på 
løypene manglet det 100 små sekunder opp til Magne Dæhli på 
toppen av pallen for Venndølen. Da ble det sølvmedalje, etter 
jevn takt fra start til mål, uten det siste lille å spa på med i følge 
langdistansespesialisten selv. 

Jevn takt og gode plasseringer ble det også på Eirik Svensen 
og Vegard Danielsen. For resten av de grønn, rød, hvite fra 
Badebyen på Sørlandet var det hjem til overnattingen på 
Heistadmoen og slikke sår, restituere, for deretter å spytte i 
nevene og prestere under neste NM-mulighet.

Seniorene fikk den allerede dagen etter, med NM-mellomdistanse 
kvalifisering. Dagen hvor en har alt å tape. En tidligere 
klubbkamerat sammenliknet dette med å gå på «Twist and 
shout» en lørdagskveld, uten at jeg skal dra den analogien 
lenger. Andre kaller det «a walk in the park», og noen KOK-
løpere spaserte seg også greit til finalen. Men for andre ble 
lyngen vel høy, eller postene, signert tidligere klubbkamerat 
Damien Renard, for krevende og det endte hodestups ut av det 
gode finaleselskap. Skjebnens ironi ville det slik at Jostein Moe 
ble klokket inn som 13. mann, og første mann utenfor finaleplass, 
på denne fredag den 13.

Lørdag var det fra 
kvalifiseringsmoro til 
finalealvor. Hans Gunnar 
Omdal måtte igjen bære 
det største favorittstempelet 
av KOK-løperne, sammen 
med noen spørsmålstegn 
bak Eirik, Vegard og ikke 
minst den gamle mester 
Holger Hott. I tillegg til våre 
«uberegnelige» juniorer 
med stor kapasitet, ditto 
pågangsmot, medaljehunger 
og under NM-mellomdistanse 
også revansjelyst.

Revansje ble det i fullt monn for Benedicte Hald Bjørgum, som 
etter en liten halvtimes postjakt i krevende terreng i Lurdalen var 
3. best i eldste juniorklasse for jenter, dermed ble den smilende 
jenta fra Gimlekollen belønnet med bronse.

KOKs eneste medalje denne NM-dagen, men også pluss i 
margen for vinneren av O-festivalen, Sjur Hovi. Skienskaren 
som etter nettopp seieren i O-festivalen annonserte NM-
mellomdistanse som høstens 
store mål, ble klokket inn snaue 
tre minutter bak juniordominanten 
Borger Melsom, og fikk 9. plass i 
belønning for det.

Samme plassering ble det 
på Hans Gunnar, uten at han 
opplevde det som noen belønning, 
snarere det motsatte er det grunn 
til å tro. Etter seier på nettopp 
denne distansen, og Kongepokal 
i fjor, blir det noe stusselig med to 
minutter opp til årets vinner, Olav 
Lundanes.

Eirik Svensen bidro til farten i 
Lundanes gulløp, da de kom 
sammen underveis. Det endte, 
som nevnt, med gull til Halden-
løperen, for Eirik ble det 11. plass. En plassering den formsterke 
Grimstad-karen delte med den gode klubbkamerat Vegard 
Danielsen. Denne duoen delte også, sammen med Hans Gunnar 
Omdal, på etappene i KOKs førstelag under den avsluttende 
stafetten.

Dessverre var det kluss i vekslingen mellom Eirik og Vegard, 
med melkesyre i kroppen og uklare tanker i hodet, ble det til 
at Eirik løp ut med feil kart på sin etappe. Dermed gikk det fra 
medaljekamp til rød utgang og disk på førsteoppstillingen på 
herresiden. Samme skjebne led damelaget, og andreoppstillingen 
til gutta ble da beste KOK-lag med en høyst akseptabel 8. plass, 
signert trioen Mats Dahlen, Holger Hott og Christian Bøen.

Ellers var det mye god løping og mange gode etappetider 
på de tallrike KOK-lagene under siste dag av NM-uken. Men 
lokalavisen fokuserte mer på byens «fotballhelter» som fikk med 
seg kjærkomne poeng hjem fra bunnoppgjør på Hønefoss enn 
o-løpere med NOFs diplom og svett nylon i sekken etter årets 
første høstdag, som var sammenfallende med NM-ukens siste 
konkurransedag.

Høsten har mer å by på utover. Det samme har mannskapet 
på KOK-skuta, som styrer mot nye triumfer allerede under 
mesterskapene de påfølgende helgene.

Tekst: Ivar Haugen
Foto: Silje Bøen

Eirik M. Svensen 

Holger Hott

2 TIMER

GRAT
IS

PARK
ERIN

G
PARK

ERIN
G

AMFI VÅGSBYGD

45 BUTIKKER
UNDER SAMME TAK   

ÅPENT 09-20 (18) AMFI.NO



25

www.revisjonsor.no     Gyldenløvesgate 1c      Tlf: 38 12 38 60

“Det skal være kort vei fra kunden til ansvarlig revisor”

Kristiansand 
Orienteringsklubb 
juniorstafettmester 
2013!
Et fantastisk grunnarbeid av Dag Blandkjenn og Morten 
Bujordet på etappe 1 og 2 gjorde at gutten fra Skien, Sjur 
Hovi, hadde drømmelege ut på den siste etappen. Med en 
selvtillit på topp kunde Sjur avgjøre stafetten i siste bakken 
opp mot siste post og løpe hjem NM-junior stafettgullet til 
Kristiansand. 

KOK:s andre lag med Matias H. Hanisch, Henrik Upsal 
og Morten Jørgensen gjorde også en kjempeinnsats og 
kunde løpe inn som beste andre lag på en flott 10:de 
plass. Gutterne i KOK:s 3:e lag Ole Kostøl, Torkel og Vetle 
Reinhartsen gjorde stabile innsatser og fikk med seg gode 
erfaringer for framtida stafetter.

Her følger lit tanker fra våre gullgutter.

Etappe 1, Dag 
Jeg var veldig nervøs før start, men samtidig følte jeg meg 
pigg og var veldig motivert for å gjøre et godt løp. Kom ikke 
godt i gang, og gikk på begge de gale gafflingspostene, så 
da jeg stemplet på 1.post var jeg ett minutt bak, og blant 
de aller siste. Men heldigvis klarte jeg å treffe de neste 
postene bra, og jeg løp meg oppover på ryggene. Da jeg 
var på 6.post så jeg flere av «storlagene» og skjønte at jeg 
var i teten. Derifra og inn 
var det bare å lese kart, 
være fokusert, og samti-
dig løpe på. Vekslet som 
nr.5. 

Etappe 2, Morten
Etter en uke med mye 
sykling og aktivitet var jeg 
spent på hvordan beina 
ville fungere, men de 
kjentes bra under op-
pvarmingen. I tillegg fikk 
jeg høre fra skogen at 
Dag lå godt med i teten. 
Dette gjorde at jeg ble 
skikkelig gira på å gjøre 
et godt løp. Da jeg kom i 
gang, kjente jeg at både 

beina var gode og at o-teknikken satt godt. Jeg lå i en 
klynge som ikke løp alt for fort, men med stabil løping hele 
veien klarte vi å få en god luke. Mot slutten var jeg sikker 
på avslutningen og visste at jeg hadde gjennomført et godt 
løp. Kartet ble videre overlevert til ankermann Sjur Hovi, og 
45 minutter med intens 
venting var i gang.

Etappe 3, Sjur
Stafetten for min del 
var veldig spesiell. Jeg 
trodde at vi på en dag 
der alt klaffet kunne 
være med å kjempe 
om medalje, men at det 
var mer sannsynelig å 
ta sikte på en topp 10 
plassering. Etter 2 utro-
lige etapper fra Morten 
og Dag løp jeg ut i 
drømmeposisjon, helt 
i tet og med de fleste 
favorittlaga minutter 
bak. Underveis gjorde 
en lang gafling at jeg 
havnet langt bak teten 
og egentlig innstilte 
meg på å kjempe om medalje, men en kort gafling like før 
passering gjorde at jeg plutselig var oppe i tetgruppa igjen.

Hele sisterunden ble brukt til å føle på hverandre. Det var 
en kamp mellom oss, Frol og Fossum da vi visste at de an-
dre laga var flere minutter bak. Vi løp sammen hele veien 
inn, og heldigvis var jeg sterkest i avslutningen. Å løpe inn 
til gull som et lag er utvilsomt noe av det største jeg har op-
plevd som o-løper.

(P.S Bør også nevnes at Sjur løp inn til en 2.plass i Norges-
cupen dagen før. En god helg, med andre ord!)

Tekst & foto: Mats Dahlén

Morten Bujordet

Sjur Hovi
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Christian vant også 
høstens KSO
KSO Høst 1 Baneheia, 27. august. 164 startende.
Kart Todda 1:4000 2,5 m ekv. Løypelegger Jon Bjørgum.

KOK-junioren Benedicte 
Hald Bjørgum startet høsten 
med en klar seier i D17, 
nesten 2 minutter foran 
mangeårig landslagstopp 
Marianne Andersen fra 
Konnerud. Etter lengre 
opphold prøver hun seg nå 
i o-løypa igjen, som student 
på UiA. Marianne har ikke 
mindre enn 9 NM-gull, 
erobret i både sprint, mellom, 
lang, ultralang og natt.
I H17 preget KOK-løperne 
som vanlig resultatlisten. 
Christian Bøen var raskest 

opp og ned og på kryss og tvers over tunneltaket mellom 
det gamle Sentralsykehuset og 1. Stampe. Vinnertiden på 
13.49 var 19 sek. foran Holger Hott. Ole Kostøl var klart 
best i H13-16, og tiden 15.00 ville ha plassert han høyt opp 
blant de over 17 år.
Ellers lovende mange deltakere i rekrutteringsklasser, 
spesielt fra KOK og OK Sør.

KSO Høst 2 Avenyen, 3. september. 151 startende.
Kart Stemmene 1:4000 5 m ekv. Løypelegger Svein 
Wigemyr.
Her vil vi først nevne at hele 19 jenter i nybegynnerklassen 
som løp 1300 m var en flott rekord så langt i år. Og 
veteranen Irene Arnevik, SSOK, klarte i den 1540 m 

lange løypa i det kuperte 
skogsterrenget øst for 
Sørlandsparken å vinne 
D17, fattige 3 sekunder 
foran Marianne Andersen. 
Christian Bøen var også 
denne gangen beste 
sprinter, med de lovende 
juniorene Mathias Hodne 
Hanisch, Dag Blandkjenn 
og Henrik Upsal på de neste 
plassene i H17. Holger Hott 
sto over. Jon Bjørgum hadde 
ingen problem med å vinne 
H50. Det samme gjaldt Ole 
Kostøl i H13-16. 
 

KSO Høst 3 Haumyrheia skole, 10. september. 120 
startende.
Kart Haumyrheia skole 1:4000 5 m ekv. Løypelegger Nils 
A. Johannessen.
Her fikk sprintløperne boltre seg i noe av det som fortsatt er 
ubebygd på toppen av Sømslandet. Flere av eliteløperne 
sto over denne gangen, med tanke på NM-uka. Det gjorde 

imidlertid Ikke Konnerudjenta Marianne Andersen som tok 
en klar seier i D17. I den noe eldre klassen D60 var det 
Elin P. Sundtjønn som tok sin tredje strake seier. Holger 
Hott stilte opp og med seier la han grunnlag for en skikkelig 
kamp med Christian Bøen i finalen om en uke. Det samme 
kan sies om Torkel Reinhartsen som vant H13-16 foran Ole 
Kostøl. David Runde fikk seier nr. to høstens KSO.

KSO Høst 4 Finale UiA/Gimlemoen, 17. september. 150 
startende.

Kart UiA 1:4000 2,5 m 
ekv. Løypelegger Torstein 
Omestad.
På den mest typiske 
sprintarenaen i høstens 
KSO ble det som 
ventet en kamp mellom 
klubbkameratene Christian 
Bøen og Holger Hott. I 
jaktstarten gikk Christian 
ut kun 6 sekunder foran 
Holger som kom i tet et 
stykke i første del av løypa. 
Men mot mål stormet 
Christian først, som vinner 
av høstens KSO, som i 
for, med Holger hakk i 
hel. På tredjeplass viste 
igjen junioren Matias 
Hodne Hanisch lovende 
sprinttakter. KOK la ellers 

beslag på de 9 første plassene i klassen. 
Konnerudjenta Marianne Andersen vant en klar seier i D17, 
noe hun ikke minst selv var fornøyd med i sitt comeback 
i o-løypa. Maria Kostøl ble notert på førsteplass av 20 
jenterekrutter i D-16N, mens storebror Ole seiret i kampen 
mot Torkel Reinhartsen i H13-16. Brage Takle ble notert 
med beste tid guttenes -16N. Herrer Bedrift har fått et visst 
oppsving i høst, denne gang med 10 deltakere, men også 
her er de fleste KOK-medlemmer. Bildet ellers i høst er 
bra deltakelse i D17 og H17, men tynt i flere av de øvrige 
klassene.

I tillegg til løypeleggerne som gjør en viktig jobb i KSO, 
så består den faste staben av en rekke erfarne folk fra 
OK Sør, Oddersjaa og KOK. Som fast teknisk stab i det 
etter hvert proffe arrangørteltet sitter Ingvild Mulen, Rune 
Kittelsen og Arne Bujordet i løp etter løp. Resultater 
kommer raskt på tavla, og når løperne kommer hjem finner 
de komplette resultater via Eventor på sin egen PC.

Tekst og foto: Kristian OmestadMaria Kostøl

Holger Hott

Marianne Andersen
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Skauposten for  
20 år siden

Kort & Godt
 - om medlemmer – siden sist… 

• Sonja Skaar (tidligere Gulbrandsen og nå 81 år), aktiv i Starts 
O-gruppe mellom 1950 og 1960, deltok i kartdugnaden foran 
O-festivalen på klubbhuset. Hun syntes dette var så morsomt 
at hun meldte seg like godt inn som støttemedlem. Sonja vant 
mellom 1954 og 1958 3 gull og 1 bronse i SM og 1 gull, 2 sølv og 
2 bronse i KM. 
• Silje Kristiansen og Christan Bøen giftet seg i Oddernes kirke 
lørdag 13. juli. Begge bruker nå etternavnet Bøen.
• Rune Salthaug var i år blant de «heldige» som 3. august fikk 
starte i det krevende Norseman Xtreme Triathlon. Løpet starter 
med 3,8 km svømming i Hardangerfjorden, deretter 180 km 
sykling fra Eidfjord over Hardangervidda til Austbygd ved Tinnsjø. 
Der starter 42,2 km løping mot Rjukan og Gaustatoppen. Rune 
startet for Agder Energi BIL og ble nr. 3 i klasse Menn White på 
tiden 15.43.39, og var blant dem som slapp å slite helt til toppen.
• Gyda Marie og Finn Kristensen feiret gullbryllup lørdag 10. 
august.
• Fra Klubbmesterskapet 20. august kunne Harald Eik melde 
at habile o-løpere som Rune Skogerbø og Thorbjørn Værp 
hadde løpt seg helt ut av kartet. Dette på tross av at kartet over 
Bragdøya dekket neste hele øya! Videre kunne Else Øderud 
røpe at hun hadde fått kartkontakt da Grønningen dukket opp bak 
en kolle, iflg. samme kilde…
• Anneke Hald Bjørgum er flyttet fra Stockholm til Oslo og 
fortsetter på siviløkonom-studiene på BI.
• Eirik Martens Svensen vant klasse M30-34 i 
Terrengkarusellens Sommerskogsløp fra Stemmen 22. august. 
Tiden 80.53 ble tredje beste i 21 km, og 9.36 bak suverene 
Øystein Sylta med ny løyperekord 71.17.
• Karolis Lazdauskas i M20-24 ble løypevinner i 
Sommerskogsløpets 12 km på tiden 43.54.
• Thorbjørn Værp ble nr. 1 i M40-44 i den korte 8 km i 
Sommerskogsløpet på 41.08.
• Benedicte Hald Bjørgum tar i høst noen fag, makroøkonomi på 
UiA og internasjonal engelsk på Sonans, ved siden av litt jobb på 
Drømmeplassen. 
• Arild Nomeland, (tidligere styreleder) ble nr. 19 i H21 i 
Midtnorsk Mesterskap på Røros 24. august. Mester ble Bjørn 
Ekberg fra Tyrving i den 13,5 km lange løype på 1.28.01, mens 
Arild ble klokket inn på 1.51.38.
• Maren Hald Bjørgum er til våren ferdig med en Mastergrad i 
kommunikasjon i Honolulu på Hawaii.  

Jubilerende medlemmer i august – oktober:

Bjørn Haugerud, Gunhilds vei 33, 4633 Kr.sand, fylte 75 år 15. 
august.
Otto Dvergsnes, Smiedalen 29-408, 4630 Kr.sand, fylte 75 år 
16. august.
Ragnhild Gundersen, Hilds vei 8, 4633 Kr.sand, fylte 70 år 2. 
august.
Sigmund Berg, Galgebergveien 38, 4631 Kr.sand, fyller 60 år 
20. oktober.
Oluf Bøckman, Gydas vei 19, 4633 Kr.sand, fyller 50 år 14. 
oktober.

Skauposten nr. 3 i 1993 har hele 24 sider med mye bra stoff. Side 2 
starter med følgende refs til guttene fra redaktør Jon Bjørgum:

Jentene er best!    
Petter og Bassen, dere kan si hva dere vil, men i år er jentene mye 
bedre enn gutta.
Resultatene sier sitt, i alt fra Jukola til Hovedløpet for yngre var 
jentene langt foran. At de er langt bedre enn oss er ikke fordi 
dame-klassen har så lavt nivå – som dere vil si, men fordi jentene 
har forstått det. De er bedre til å løpe og de er bedre til å orientere.
Størsteparten av våre juniorer og senior herreløpere er primært alt for 
dårlige til å løpe og sekundært  er de heller ikke villige til å legge ned 
den innsatsen som trengs for å nå toppen på kretsnivå og langt fra  
det som kreves på landslagsnivå.
Gå i dere selv gutter, med den rette innstillingen kan dere allerede 
neste år ha tatt innpå jentene noe! –Jon. 

I referatet fra Jukola 93 fremgår det at jentelaget ble nr. 46, bare 
slått av 8 norske lag. Guttene kom i mål som beste sørlandslag, men 
kom ikke blant de 100 beste lagene!
Ellers var det rødgrønne løpere i både Midnattsolgaloppen, Sørland-
sgaloppen, Sjællands 3-dagers og 6-dagers i Sveits. Og i kretsfinalen 
i O-Cupen ble det en klar seier til KOK, foran Oddersjaa, Vindbjart, 
Birkenes/Høvdingen og OK Sør. 
Tiomila ble en begredelig affære i 1993. Etter mye bomming, smås-
kader og ujevn løping kom herrelaget i mål som nr. 189, (ca. 2-2,5 
timer bak teten, som var svenske IFK Södertälje). 
- KOK ble slått av minst 100 lag som vi normalt burde slå! Hva gjør vi 
galt og hvorfor klikker det for så mange av oss på Tio og Jukola???, 
spør Nils Arne Johannessen i sin oppsummering i Skauposten.

Klubbformann Svein Øderud fremhever på sin side spesielt 
Vigdis Færestrand for seieren i Hovedløpet og Kari-Ann Ånensen 
på landslaget i Nordisk og sølv i NM jr. Han nevner også at oppdra-
gene til dugnadskomiteen har nærmest stått i kø, innsatsen har vært 
upåklagelig. De ligger langt over budsjettet og legger grunnlaget for 
større aktivitet og kanskje flere fellesreiser til attraktive løp. Og i dette 
nr. bekjentgjør Svein at han skal begynne å jobbe i Oslo og overlater 
den daglige driften til nestformann Tor Åmdal.
På side 17 fremgår det at 10 dugnader har gitt hele 85 320 kroner til 
klubbkassa!

IOF-symbolene vies stor oppmerksomhet over hele 4 sider, med 
tanke på alle nybegynnerne i 1993. Detaljert og greit beskrevet, fra 
start til mål. Her kunne det sees hvordan f.eks. symbolet for maurtue, 
rotvelt og jordskrent ser ut…
Jan Blandkjenn er Midtsidegutten i dette nr., og her avsløres mangt 
og mye om Jan og hans mange prestasjoner så langt. Sladderspalten 
«Vet du at…» inneholder 20-30 nyheter, men vi avstår alle denne 
gang. 
Sigmund Salthaug har ansvaret for «min mening» i dette nr. og 
temaet er «Hva med morgendagen». Det er høyst aktuelle tanker 
Sigmund setter på prent, men dessverre er det ikke plass til dem her.

Kristian Omestad
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Gustav Pedersen AS

Vi begynner dagen med et jubileumsløp med start kl 10. Plass og PM 
kommer senere.
Påmelding til løpet via eventor senest fredagen den 21 november!

Jubileumsfesten arrangeras på klubbhuset med start kl 18.00.
Påmelding til festen via eventor, mail mdahlen78@hotmail.com) eller 
sms (94003492)
senest mandagen den 18 november.

Pris: 250 kr per person, betales ved ankomst

Kvelden inneholder god mat, kake, kaffe, musikk og program

PS. Salg av brus, sider, vin og øl

For juniorer under 18 år arrangeras det eget jubilum-
sprogram med fotball, kino og pizza. Mer info om dette 
kommer senere


