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Lederen har ordet - 

Et jubileumsår er snart omme. Mye har skjedd med hjelp 
av mange medlemmer. Spesielt var Norsk O-festival et 
stort dugnadsløft for klubben. Men det gav også et solid til-
skudd til klubbens bankkonto. 

Vi går inn i 2014 med god 
økonomi. Et år som ikke 
består av de store arrange-
mentene for vår del. Vi kan 
kommende år konsentrere 
oss om vår kjerneaktivitet ori-
entering. La oss sammen få til 
de gode og interessante ak-
tivitetene for dagens medlem-
mer slik at vi klarer å beholde 
alle også i 2014 (og årene 
som kommer). Samtidig får vi 
finne de gode løsningene på 
hvordan vi rekrutterer og ønsker nye medlemmer velkom-
men til klubben. Mulighetene er mange og når dette leses 
er prosessen i gang. La oss få en rød tråd i våre planer, 
alt fra turorientering, nybegynnerkurs for barn og voksne, 
o-skole, skolesprinten via ungdomsvirksomheten til elite og 
veteraner. 

Lykkes vi i 2014 med å beholde dagens medlemsmasse 
samtidig som vi får til gode rekrutteringsaktiviteter vil KOK 
bli en god klubb å være medlem i også framover. En god 
rekrutteringsarena er Skautrimmen. Oppfordrer derfor alle 
til å gi en Skautrimpose i julegave til en venn, nabo eller ar-
beidskollega. Gir du samtidig en liten introduksjonstur med 
kart og kompass er det muligheter for at vedkommende 
snart blir en del av orienteringsfamilien. 

På vegne av hele styret vil jeg takke alle klubbens med-
lemmer for de mange dugnadstimene og for et godt 
samarbeid i 2013. Ønsker en riktig God Jul og et spen-
nende nytt O-år 2014!

Mvh

Jack Bjørnsen
Styreleder KOK

Redaktøren har ordet

40 * HIPP HIPP HURRA! 

Som nevnt tidligere, feirer KOK 40 
år i år, og det blir ekstra mark-
ert i dette nummeret. Både med 
et sammendrag av de viktigste 
hendelsene gjennom årenes løp, 
og med en rapport fra klubbens 
markering av 40-årsjubileumet. 

Når man runder et rundt tall er det vanlig å se tilbake i tid. 
Samme gjelder når et år nærmer seg slutten. For hva er 
det egentlig som har hendt i 2013? Hvordan er du fornøyd 
med årets sesong? 

Tilbakeblikk

 I en ellers hektisk hverdag, er i alle fall jeg en person som 
synes det kan være gøy å stoppe opp og se tilbake på den 
tida som har vært. Noen opplevelser er gode å ta med seg 
videre, andre vil man helst glemme. Så min oppfordring er 
å bygge videre på de positive opplevelsene man har hatt 
fra o-løypa i året som har vært, og ta lærdom av de feila 
man gjorde. Jeg er sikker på at det er mange løpere som 
vil bli spennende å følge med på i også til neste år. Kan-
skje enda mer spennende enn i år, til og med. 

Selv om vi retter blikket mange år tilbake i tid i, kan du 
også lese mer om de siste tingene som har skjedd i o-
løypa i høst. Marius Pytten forteller blant annet om hvordan 
han løp inn til sin imponerende 2.plass i Blodslitet. I tillegg 
kan du få tips til hva du kan gjøre dersom du blir skadet. 
Klubben har nemlig inngått samarbeid med SPOF og Tarjei 
Nicholaisen. Mer om dette, og mye mer kan du lese om i 
litt lenger bak i bladet. 

Takk for meg..

Skauposten, som alt annet (bare legg merke til klubbtøyet 
opp igjennom årene for eksempel), har gått gjennom flere 
endringer i årenes løp. Mest merkbart var det kanskje da 
vi kun for få år siden, begynte å gi bladet ut i farger. Det 
var en etterlengtet endring! Selv kan jeg ellers se tilbake 
på flere fine år som redaktør for Skauposten. Selv om det 
til tider har vært veldig hektisk, har det vært utrolig moro å 
holde på med. Dermed er det med blanda følelser at jeg 
nå sier takk for meg som redaktør. I den forbindelse vil jeg 
rette en stor stor takk til alle som har bidratt til at det har 
blitt fyldige og gode nummer år på år. Det gjelder folk både 
i og utenfor redaksjonen. Det har alltid vært lett å be om 
hjelp. Tusen takk!!  
Avslutningsvis vil jeg ønske de som måtte overta Skau-
posten masse lykke til, og ikke minst ønske dere lesere en 
riktig god lesning, god jul og godt nytt år! Måtte 2014 bli en 
strålende o-sesong for både bredde og elite! 

Silje Bøen

Årsmøte 2014
Styret har fastsatt årsmøtet 2014 til tirsdag 11. 
februar på klubbhuset.
I mellomtiden får noen kanskje henvendelse fra 
valgkomitéen?
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Samarbeidsavtale med
Sørlandsparken Osteopati og 
Fysioterapi (SPOF)
KOK har i høst inngått en samarbeidsavtale med SPOF. 
Avtalen innbærer at våre medlemmer skal få et bedre tilbud 
til hjelp ved skader. Dette vil i utgangspunktet brukes av 
elitegruppen, men også resten av klubbens medlemmer må 
veldig gjerne teste ut tilbudet når man har behov. Klubben 
arrangerer i samarbeid med Tarjei Nicolaisen hos SPOF to 
foredrag/temakvelder i høst hvor det kommer en del skad-
estatistikk og forebyggende arbeid i treningsplanen.

Tarjei har selv bred idrettserfaring fra tidligere. Mange år 
som o-løper både for Imås og Drangedal, hvor han og un-
dertegnede har hatt mang en kamp i o-løypa opp igjennom 
tenårene. Han er utdannet osteopat og fysioterapeut, med 
videreutdanning innen idrettsmedisin. Som erfaring har han 
jobbet med Drammen Håndball, Mjøndalen Fotball og er 
idag på Orienteringslandslaget i tillegg til SPOF. Vi håper å 
se mer av han i o-løypa neste år..

Når man løper orientering, enten det er som mosjonist eller 
eliteløper, vil man fra tid til annen oppleve små eller større 
skader. Det kan være fall på kne, et overtråkk, en trøbblete 
akilles eller annet. Enkelte av disse skadene vil man kjenne 
igjen, vite hvordan man skal forholde seg til, og hvor lang 
tid det tar før man er tilbake i skogen. Andre skader vil man 
være mer usikre på og enkelte utvikler seg kanskje ikke 
som forventet. Disse skadene kan det være hensiktsmes-
sig å få undersøkt videre.

Som tidligere skrevet kan det da være aktuelt for nettopp 
deg å ta kontakt med Tarjei på SPOF. Det enkleste er å ta 
kontakt pr telefon – direktenummeret er da 40 43 36 61.  

Når det kommer inn nye pasienter begynner detektivar-
beidet med å finne ut av årsaken til symptomene. Dette 
starter med at man stiller en del spørsmål rundt symp-
tomene, belastning i forkant, tidlige skader mm. Deretter 
gjøres en grundig undersøkelse av muskulatur, sener, ledd 
i relsjon til det aktuelle området. Etter dette bør man ha en 
god formening om diagnose, progose og kan sette igang 

tiltak for optimal tilheling. Behandlingstiltakene varierer, 
men innholder ofte en kombinasjon av manuell behandling 
på benk, øvelser og råd i forhold til trening. I enkelte tilfeller 
kan det også være hensiktsmessig med et røntgenbilde, 
eller en MR beskrivelse. I disse tilfel-
lene samarbeider man med lege, eller 
annet helsepersonell. I det hele tatt en 
spennende prosess for å sørge for at 
vedkommende blir bra.

Så skulle det være noe, så er det altså 
bare å ta kontakt med Tarjei.

Foto: Mats Dahlén,Tekst: Christian Bøen

Klubbturer 2014!
Kommende år legges det opp til tre Klubbturer vi håper så 
mange som mulig blir med på. 

Klubbtur 1: Nord Jysk 2 dagers 14.-16.mars. Turen starter 
med felles frokost på Superspeed fredag morgen. Overnat-
ting på Skagen Strand. Tradisjonelt opplegg med trening, 
leker, bad / vannskliekonkurranse, diskusjoner, felles 
middag og aktiviteter lørdag kveld. Selvfølgelig deltar vi 
også på de to løpene som i 2014 går lørdag ved Skagen 
og søndag nær Hirtshals. Et familievennlig opplegg hvor 
alle kan være med – med eller uten orienteringserfaring. 
Spesielt oppfordrer vi nye medlemmer og familier å bli 
med. God mulighet til å lære kjenne mange av de andre 
KOKerene.
Mer turinformasjon kommer bl.a. på kok.no. Påmeldings-
frist for turen blir i løpet av januar måned. Du kan etterhvert 
også følge med på http://nordjysk2dages.dk.

Klubbtur 2: Østfold weekend 11.-13.april (palmesøndag). 
Vi legger opp til felles busstur fra Kristiansand fredag 
11.april på ettermiddagen. Turen går til Moss og store løp 
lørdag og søndag. Dette er en tur vi ønsker at så mange av 
våre yngre løpere skal få prøve på orientering andre steder 
enn hjemlige trakter på Sørlandet.  
Mer turinformasjon kommer bl.a. på kok.no. Påmeldings-
frist for turen blir i en gang i mars måned. 

Klubbtur 3: Norsk O-festival. 27.-29.juni på Norefjell. Du 
kan lese alt om arrangementet på http://www.orientering.
no/o-festivalen/2014. Klubben har bestilt 75 sengeplasser 
i leiligheter i kort avstand fra selve løpene. Vi bor samlet 
og opplever o-festivalen som deltagere i 2014. Mellom 
slagene finner vi på forskjellige aktiviteter. For familiemed-
lemmer som ikke løper orientering er det fint terreng rett fra 
hytteveggen. Ta noen turer opp på snaufjellet. 
Mer turinformasjon kommer bl.a. på kok.no. Påmeld-
ingsfrist for turen blir i løpet av januar måned. Dette pga 
reservering av aktuelle sengeplasser. For dere som skal 
løpe er det også billigere påmeldingsavgift ved påmelding 
senest 31.januar.
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Sesongjakta 

2. november var det 
klart for et av høstens 
lokale høydepunkter 
innen o-idretten. Etter 
litt om og men, og med 
god støtte fra de mange 
ressurspersonene i 
klubben, hadde noen av 
klubbens ungdommer og 
juniorer stelt i stand et 
uhøytidelig arrangement. 
Begivenheten fant sted 
innerst i Ravnedalen, og 
samlingsplassen kunne 
vært nominert til årets 
vakreste. Som tidligere 
var opplegget omvendt 
jaktstart, basert på tidligere 
resultater, og ikke minst 
løpsleders magefølelse. 

I forkant var det knyttet stor spenning til et av løypas 
mange elementer, den stygge stien ned til Bånetjønn. 
Arrangørgruppas altmuligmann, Jan Blandkjenn, stilte 
opp med tau for de som heller ønsket å rappellere litt. 
Jan var også kontrollør og var den første som noterte 
seg noen av løypas andre elementer, nemlig et 
manipulert kart. Til tross for et tidvis mangelfullt kart, 
samt en litt tvilsom trykk, var det likevel mange som 
tok seg raskt gjennom løypene. NM-natt 

Årets natt-NM i ÅS var dette år veldig krevende og 
utslagsgivende med intervallstart og løyper lagde av 
den forne storløperen Håvard Tveite. På bilden ser ni 
et utsnitt fra H21 løypen. 

Av KOK-løperne var det Skien gutten Sjur Hovi 
som tok nattens beste plassering med sin 5:e plass 
i H19-20 klassen. Hans Gunnar Omdal og Morten 
Jørgensen gjorde også gode innsatser og blev 9 
respektive 10 i sine klasser. 

Tekst: Mats Dahlén

David Runde

Det gir også ofte resultater. I langløypa ble det hele 
avgjort etter en tøff duell mellom Jostein Moe og 
Karolis Lazdauskas, og det var til slutt sistnevnte som 
strakk det lengste strået. Jostein havner likevel øverst 
på resultatlisten for beste etappetid. 

I den korte a-løypa og b/c-løypa kunne henholdsvis 
Ståle Dvergsnes og David Runde kontrollere inn til 
komfortable seiere.  

Foto: Kristian Omestad og Mats Dahlén, 
Tekst: Gaute Friestad
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Graneløpet - ukjent start
Den 3.november ble Graneløpet arrangert. Jeg fikk 
vite om løpet etter å ha lest Eirik Svensens rapport fra 
fjorårets løp og synes det hørtes ut som et artig løp. 
Jeg var tydeligvis ikke den eneste. 16 KOK’ere hadde 
funnet veien til Granestua en regntung søndag første 
helga i november. 

Graneløpet er et langdistanse-orienteringsløp 
som arrangeres som fellesstart. Du møter opp på 
Granestua og blir kjørt med buss til starten din. Der 
får du servert kartet ditt, og løypen som tar deg 
tilbake til Granestua og målgang. 

Kraftig regnvær dagen før gjorde skogen (og særlig 
myrene) usedvanlig våt og blaut. 

KOK var representert i flere klasser. I C-åpen klassen 
var det far og sønn Hermansen som dro det lengste 
strået av KOK’erne med henholdsvis 5.plass på Roar 
og 6.plass til Odd Anton. Begge to var under 2min 
bak vinneren. 

I damer kort løype var Ingvild Mulen eneste KOK’er. 
Hun klarte å holde over halvparten av løperne bak 
seg og løp inn til en 5.plass, omtrent 6min bak vinner.

I herrer kort løype var det de to talentene Marius 

Pytten og Sebastian Daland som imponerte og 
tok dobbeltseier. Imponerende! Det var Marius 
som hadde mest å gi på slutten av de to, og vant 
40sekunder foran Sebastian. I den klassen kan vi 
også kimte med 4 blant de 5 beste.

I damer lang løype (10,4km) var KOK representert 
med Kjersti Westin. Det var for øvrig hele tre 
Westin’ere (resten for Porsgrunn OL) å se på 
startstreken i denne kraftprøven, imponerende. 

I herrer lang 
løype, som også 
var 10,4 km, var 
det 4 startende 
KOK’ere. Mats 
Dahlén ledet 
lenge, men gjorde 
noen dumme 
veivalg på slutten. 
I tillegg skadet 
han seg litt, og 
måtte dermed 
ta til takke med 
3.plassen. 
Undertegnede ble 
nr.4. 

Alt i alt levde 
Graneløpet, 
virkelig opp til 
forventningene, 
og løpet er 
allerede plottet 
inn i neste års 
kalender. Da 
håper jeg å se enda flere kjente fjes på Granestua

Foto: Mats Dahlén, Tekst: Dag Blandkjenn

Marius Pytten og Sebastian Daland jog-
ger ned etter løpet.
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Blodslitet 
Vi var en ganske stor gjeng fra hele kretsen som reiste opp 
for å løpe det velkjente blodslitet. Årets Blodslit gikk på 
kartet Tomb, hvor også det første blodslitet ble arrangert. 
For min del gikk dette ganske bra og jeg har blitt bedt om å 
fortelle litt om løpet. (Se kartet til venstre)

Vi var en god gjeng fra KOK som stilte til start i H 15-16 
klassen. Vi var heldige med trekningen av plasser, så de 
fleste av oss fikk starte på første rad. Da starten gikk var 
det mange som satte ut i en veldig høy fart, og det kunne 
også synes på veivalget. Etter min mening tok hele feltet 
det dårligste veivalget som altså gikk på stien til høyre på 
jordet. Jeg tror det beste hadde vært å ta den stien som 
går litt lenger til venstre hvor man hadde hatt sti nesten 
helt inn i posten. Jeg valgte å legge meg ganske langt 
fremme i feltet helt fra start. Jeg klarte å komme i en 
gruppe som dro litt for langt til høyre for posten og tapte litt 
på det.

 Det var heldigvis ikke en altfor stor krise. For allerede til 
neste post var jeg blant de første til å stemple. Jeg tror det 
skyldes at den andre gruppen valgte å gå over alle de små 
skrentene som var der, i stedet for å gå ut på det åpne som 
var litt under. 

Til tredje posten så jeg at 
feltet begynte å dele seg opp 
litt og jeg lå helt foran i tet 
sammen med bl.a. Håkon 
Bjørlo og Audun Heimdal 
som kanskje ble regnt som 
de to største favorittene. 

Det gikk i et ”rolig” tempo og 
skjedde ikke så mye spesielt 
frem til vi kom til drikkestas-
jonene. Det så ut som om 
nesten alle de 90 løperne 
var samlet igjen. Men så ble 
det delt opp i litt grupper. 
De fleste valgte å løpe rett 
over jordet for så å løpe rett 
over toppen som kom etter 
det. Jeg valgte å være med 
en litt mindre gruppe som 
rundet toppen litt mer. Det 
virker som om dette var et bedre veivalg ettersom vi var på 
posten en stund før de andre. Da virket det som om Håkon 
Bjørlo så en mulighet for å få en luke, og han satte opp 
en veldig høy fart. Han lyktes med å riste av seg de fleste 
motstanderne som løp sammen med ham. Unntatt en ett 
år yngre KOK-løper, nemlig meg. 

Jeg så at vi nærmet oss gaflingen på 7. post som jeg aller-
ede hadde sett en del på. Da gaflingen endelig kom fant 
jeg fort ut at meg og Håkon hadde samme gaflingsvariant. 
Jeg merket at det var ganske stille inne i sommerfuglen, og 
vi så bare en enslig løper av og til. 

Etter gaflingen syntes jeg det begynte å bli ganske tungt å 
løpe sammen med ham ettersom han prøvde å øke farten 
ute på de fleste stiene. Jeg kjente det godt i beina opp 
stigningen til 15. post for å si det sånn! 

Etter 15. post mistet jeg litt kontroll ettersom jeg hadde 
mer enn nok med å henge på farta. Men jeg hentet meg 
inn igjen til 18. posten og begynte å ta meg litt mer tid til 
å lese på kartet. Og godt var det! For på 19. post klarte 
jeg ikke å holde den høye farta lenger og måtte orientere 
inn til mål på egenhånd. Det gikk fint og jeg kom meg inn i 
mål.
 Men neida, dramaet var ikke slutt av den grunn. Med en 
gang jeg hadde registrert meg ble jeg sendt inn i rød sone 
hvor det var en ti minutter lang kø. Ca. fem minutter etter 
jeg var kommet i mål så jeg at flere av de andre også 
begynte å komme. Jeg stod jo fortsatt og koste meg i rød 
sone så man kan si at jeg var litt nervøs… Det viste seg at 
det bare var noe galt med den ene bukken, som også var 
grunnen til den lange køen i rød sone, så alt gikk heldigvis 
greit. 

Det var også flere gode resultater i klubben. Bl.a. 14. plass 
til David Runde i H11-12 og samme plassering til Ole 
Kostøl i H15-16. Det ble også en del bom på noen, men 
vi er nok alle enige i at det var en veldig fin tur og veldig 
gøye løyper.

Tekst: Marius Pytten

Klubbmesterskapet i 
Sprint orientering 2013
Torstein og undertegnede takket som tradisjonen tro ja til å 
ta på seg løypeleggeransvaret for årets sprintmesterskap. 
Tidligere har vi arrangert dette rundt juletider. Bakgrunnen 
for det var å ha litt desember aktivitet. Minuset er at det 
kan ofte være glatt og fare for snø.

I år var dette ønsket tidligere på høsten på et helt nytt 
sprintkart over Gimlekollen-område. Dette området har in-
neklemte skogsområder og mye veier og boliger.

Det var spennende å planlegge løyper med veivalg igjen-
nom bebyggelse. Vi var spente på hvordan kartet var 
synfart med hensyn til overgang/gjennomgang av stier inn 
og ut av boligområder. I tillegg til hvordan kartet var synfart 
i skogsområdene. Vi fant fort ut at kartet var bra, men som 
alltid småjusterer vi litt i løpstraseene...

I langløypa ble Christian Bøen klubbmester. Løypene la 
opp til flere veivalgsmuligheter, og vi fikk inntrykk av at 
løperne fordelte seg på de som var. Det var godt å se, for 
det indikerer at løypeleggerene har oppnådd det vi ønsket, 
dvs. veivalgsalternativer!

Vi gleder oss også til neste års KSO - velkommen!

Torstein Omestad og Nils Arne Johannessen

Blodslitet, Odd-Anton Herman-
sen, foto Harald Eik
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Revidert sammendrag 1973- 2013

1973 – 1982
 
En 30-40 års epoke med orientering i IK Start ble historie 
da det på årsmøtet 19. november 1973 ble vedtatt å legge 
ned den tradisjonsrike o-avdelingen i Start. Få dager 
senere, den 23. november, avholdes stiftelsesmøte for 
Kristiansand Orienteringsklubb i Arbeiderforeningens 
lokaler. Av 82 forhåndstegnede medlemmer var 47 til 
stede. Som klubbens første styre velges Kristian Omestad 
som formann, Gunnar Sundtjønn nestformann, Finn 
Kristensen kasserer, Eva Bujordet sekretær og Marit N. 
Olsen som styremedlem. Medlemskontingenten første året 

settes til kr. 10,- for de under 10 år, kr. 20,- for 12-17 år, 
kr. 40,- for aktive over 20 år, støttemedlemmer kr. 20,- og 
familier maks. kr. 75,-.

Det blir straks full fart i arbeidet med mer moderne 
o-kart, med Ernst Aandalen, Viggo Aaberg og Arnfinn 
Bujordet i spissen. Skautrimmen starter opp i 1974 med 
Gunnar Sundtjønn som leder, med 835 deltakere og stor 
avslutning i Caledonien Hall. Medlemstallet dobles til 160 
i 1974 og regnskapet viser et overskudd på kr. 13.000. 
Sørlandsgaloppen 1975 arrangeres 27. juli ved Voie skole 
med 1750 deltakere og Gunnar Sundtjønn som løpsleder. 
Kristian Omestad overtar som leder for Skautrimmen som 
øker til 1225 deltakere i 1975. Rekordhøyt blir det i 1978 
med 1680, og stor avslutning for over 400 mennesker i 
Caledonien Hall. Klubben arrangerer 18. september 1977 
et vellykket stafett-NM ved Kjetså i Hornnes hvor eget 

herrelag blir nr. 9. Rundt 1000 dugnadstimer nedlegges 
i kartarbeid og arrangement der. Sørlandsgaloppen 
arrangeres ved Gimlehallen med 2500 deltakere i 1979. 

Klubbens beste løpere de første 10 årene er Viggo 
Aaberg, Øystein Halvorsen, Jon Bjørgum, Jack Bjørnsen, 
Bjørn og Knut Åmdal, Ole Bernt Hübert, Ørjan Jensen og 
Nils Eddie Hæstad. Nils Eddie vinner gullmedaljen i NM 
langdistanse som arrangeres av KOK på Vatnestrøm 3. juli 
1982. Dagen etter arrangerer klubben Sørlandsgaloppen 
samme sted for 3800 deltakere. KOKs stafettlag er nr. 10 
i NM stafett 1976, mens juniorlaget tar fjerdeplass i NM 
stafett 

1978. Jon Bjørgum er nr. 4 i NM H19-20 i 1979. Bjørn 
Åmdal vinner NM-bronse i H17-18 i 1981 og herrelagets 
6.plass i NM er hittil beste. Øystein Halvorsen blir nest 
beste norske i Nordisk mesterskap i 1975. Han vinner NM 
langdistanse i 1976 og 1977, og blir nr. 2 i 1978. Øystein 
får Fædrelandsvennens bragdstatuett for 1977. Øystein er 
også på VM-landslaget som tar sølv i stafett 1976 og blir 
nr. 10 individuelt. Klubben debuterer i Tiomila i 1977 og blir 
nr. 118. Samme år går KOK til O-cup-finalen ved Fetsund 
og vinner bronse (en begivenhet som byens aviser dekket 
med reportasjer over tilsammen 10 sider, før og etter!). 
Herrelaget imponerer i 1982 med 11. plass i finske Jukola, 
og forbedrer resultatet i Tiomila til 69. Og så beseires 
verdensmestrene fra Sturla i POL-stafetten, og Nils Eddie 
Hæstad avslutter sesongen med bronse i NM normal 
løype.

Formannsvervet overtas av Arnfinn Bujordet i 1977-1978 
og avløses av Finn Kristensen for 1979-1982. Forsøket på 
å utgi klubbavis lykkes foreløpig ikke i 1975, men i 1982 
blir «Skauposten» en realitet med Gunnar Sundtjønn som 
redaktør og Inger Lygre, Ellen Pedersen, Kari Halvorsen 
og Evy Weiseth Hodne som medarbeidere. De store 
arrangementene, 2 NM og 2 SG, samt lotteri og dugnader, 
tilfører nødvendige inntekter til klubbens drift i de første 10 
år. Medlemstallet øker samtidig til 247.

1983 – 1992
10-års jubileet i 1983 markeres med fest - for store og 
små - på «Elevine». Klubbens første kvinnelige formann, 
Bjørg Olsen, velges for 1983-1984. Ole Kr. Lauvnes 
overtar som styreformann for 1985-1987. Allerede i 1984 
arrangeres igjen Sørlandsgaloppen på Jegersberg med 
3245 deltakere og 150 funksjonærer. Skautrimmen er 
nede i 1084 deltakere i 1984, men klubbregnskapet viser 
likevel overskudd på 70 000 kroner. KOK arrangerer 
Hovedløpet ved Kjerrane, på nytt Gråmannen-kart i 1986. 
Medlemstallet er rekordhøyt på 268. Gunvor Værp 
overtar som redaktør for Skauposten i 1987 og Sigmund 
Salthaug overtar som styreleder for årene 1988-1990. 
Han blir dermed den siste formann og den første leder 

KOK 40-ÅRS KAVALKADE
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i klubbstyret. Det skjedde etter lovendring på årsmøtet 
14.11.88. 

Øystein Halvorsen overtar som styreleder for 1991-1992. 
Skautrimmen er 15 år i 1988 men har bare 800 deltakere, 
iflg. årsberetningen. 9 trimmere har tatt gullmerket hvert 
år. Jubileumstrim arrangeres i Baneheia, men ellers ingen 
offisiell feiring av kubbens 15 år. Sørlandsgaloppen ar-
rangeres ved Frøyså i Iveland i 1988. 1989 preges av 
stor dugnadsinnsats med vaskejobber, Gimlemessen, 
ryddeaksjoner og vareopptelling. Medlemskontingenten 
for voksne aktive økes til kr. 275,- fra 1989, etter noen år 
med underskudd i klubbregnskapet. Men klubben har ca. 
50 000 trykte o-kart på lager. Det arrangeres et vellyk-
ket avslutningsløp i Sørlandsgaloppen 92 på Jegersberg, 
samt O-camping på Roligheden, og klubben tjener 100 000 
kroner på dette.

Tiårsperioden 83-92 preges av skader og svakere re-
sultater nasjonalt og internasjonalt. Flere løpere flytter og 
Øystein Halvorsen trapper ned, men juniorene gjør seg 
etter hvert mer gjeldende. Guttelaget 12-14 blir nr. 3 i POL-
stafetten 1983. Finn Terje Uberg blir nr. 5 i H19-20 i NM 
natt, og Espen Danevad nr. 7 i HL i H16 i 1988. Så endelig, 
topp-resultater igjen i 1990: Juniorene Rune Salthaug, 
Espen Danevad og Ståle Dvergsnes slår til med GULL i 
NM stafett jr. Og andrelaget med Jan Kristian Lygre, Frode 
Smith og Magne Omestad tar en overraskende 5. plass. 
Ståle Dvergsnes blir dessuten nr. 5 i individuelt NM og 

avslutter med seier i siste NC jr. Året etter befester junio-
rene Rune Salthaug, Espen Danevad og Magne Omestad 
de unges posisjon med bronse i NM stafett jr., og vinner 
TenStikka. Kari Ann Ånensen vinner Blodslitet i D16 og 
Rune Salthaug tar en 4. plass i NM natt. Espen Danevad 
vinner sølvmedalje i NM H19-20, seirer i NC-løp og blir 
som den første fra KOK tatt ut til et junior-VM (Tyskland i 
1991). I 1992 tar juniorene for tredje år på rad medalje i NM 
stafett, med sølv til Jan Kristian Lygre, Espen Danevad og 
Johan Bernt Michelsen. Andrelaget blir nr. 7 og jentene nr. 

9.  I NM individuelt vinner 
Espen Danevad bronse i 
H19-20 og deltar i NOM 
både stafett og individu-
elt. Rune Salthaug tar 
sølv i NM natt 1992 og 
Kari Ann Ånensen en 
4.plass i D17-18 NM 
normal distanse. Her-
reløperne seirer i POL-
stafetten. Også vetera-
nene gjør seg bemerket. 
Arnfinn Bujordet vinner 
«Blodslitet» i 1984 i H50. 
Alf Solås vinner veteran-
mesterskapet individuelt 
i 1992, samt stafett med 
Arnfinn Bujordet og Lo-
rents Haugland. Alf blir nr. 
3 i veteran-cup i Tasmania 
samme år. 

1993 – 2002
Styret ledes av Svein Øderud i jubileumsåret 1993 men må 
flytte med jobben til Oslo i august. Ikke annen jubileumsfei-
ring enn treningsgruppas årsfest i Unicokjelleren. Terje Mel-
lingsæter overtar ved årsmøtet i november og blir sittende 
til igjen Øystein Halvorsen overtar i 1996 og 1997. Sigmund 
Berg velges for 1998 og 1999 hvoretter Sigmund Salthaug 
går på en ny periode. Kirsten Salthaug er inne i en 8 års 
periode som sekretær 1992-1999. Ny giv i Skautrimmen 

med Svein Arild Pedersen som leder for 1993 og 1994. 
1245 deltakere i 1993 er et godt løft, men bare 7. beste 
årsresultat etter rekorden i 1978 på hele 1680. Av Bane-
heitrimmen selges 685 kart. Forsøk med Vintertrimmen i 
1994 fra desember til februar blir ingen suksess, for akkurat 
den vinteren laver snøen ned. Ny vri på Skautrimmen fra 
1995, med postene ute fra nyttår og i salg som «årets 
julegave». Salget er likevel på et på et lavt nivå i perioden 

Gullguttene i Jr. NM stafett 1990, Rune Salthaug, Espen 
Dane vad og Ståle Dvergsnes

Ståle Dvergsnes . Nr.5 i NM jr, 
seier i siste jr.cup og stafettgull 
i NM 1990

Skaupostredaksjonen 1993, Foran f.v. Margrete Danevad, 
Marta Fersnes og Ingvild Mulen. Bak: Petter Halvorsen og 
Ragnhild Hald
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1996-2002. Skauposten får en ansiktsløftning i 1993, med 
Ragnhild Hald og Jon Bjørgum som redaktører. Solveig 
Torjusen overtar i 1995-1996, Reidar Mosvold i 1997-1998, 
Snorre Veggan i 1999-2000 og Tallak Olav Gryting de siste 
to år i denne 10års perioden. KOK kommer på lufta med 
egen hjemmeside på Internett i 2000.

Synkende medlemstall er protokollert i denne perioden, 
fra topp 261 i 1997 til 171 i 2002, det laveste siden 1974! 
Medlemskontingenten økes til kr.300,- i 1993, til 400,- i 
1998 og 450,- fra 2001. Klubben sliter med rekruttering og 
ettervekst i perioden, og forskjellige nye tilbud blir forsøkt. 
KOK blir for første gang slått av Øvrebø & Vennesla 
i O-cupen, i både 1996, 1997 og 1998. Men suksess er det 

når KOK, Oddersjaa og OK Sør i 1994 arrangerer World 
Cup i Baneheia/Bymarka. For første gang blir datateknik-
ken med Regnly-brikken tatt i bruk.  Også kartkomitéen 
tar steget inn i dataalderen i 1993, og i 1995 utarbeides ny 
kartplan for perioden 1995-2000. Nye kart produseres over 
Vestheiene og Kjerrane i 1996. Sørlandsgaloppen arran-
geres med 2 løp ved Kjerrane med overskudd på 124 000 
kroner, hvilket er grunnlaget for klubbens beste årsresultat 
til nå, 100 745 kroner. I samarbeid med Oddersjaa arrang-
eres et prikkfritt HL med landsleir ved Gimlemoen i 1999. I 
2000 arrangeres igjen Sørlandsgaloppen ved Jegersberg 
med 80 000 kroner i overskudd – til klubbens drift.  Kasser-
er Reidar Sæstad har da over to hundretusen «på bok i 
sponsorbanken» i 1996.
 
Damene overtar! Vigdis Færestrand vinner både HL 

i D16, SM, KM og 
klubbmesterskapet 
i 1993 og blir nr. 5 
i NM jr. i 1997. Kari 
Ann Ånensen vinner 
suverent NC jr., vin-
ner sølv i NM D17-18 
og bronse i NOM 
stafett i Finland i 1993. 
Damelaget tar en pen 
9.plass i NM stafett 
1993, og er nr. 6 i 
1994. Klubben har 11 
eliteløpere på NOFs 
lister i 1994, herrelaget 
tangerer dette året 
«sørlandsrekorden» fra 
1988 i Tiomila ved å bli 
nr. 66, men en 41.plass 
i 1995 er enda bedre. 
Damelaget blir nr. 67. 
Pga. disk på siste-
posten mister her-
relaget en rekordfin 
35.plass 1997. Så, 
etter noen svakere år 
noteres igjen et sport-
slig oppsving. Junio-
ren Jostein Andersen 
vinner bronse i NM 
kortdistanse og 6.plass 
NM natt i 1997 og 
året etter er han nr. 6 
i NM normal distanse. 
Herrelaget blir nr. 7 i 
NM stafett i 1996 og 
nr. 6 i 1997 (tangering 
av bestenoteringen 
fra 1981). Fra 1999 
forsterkes seniorlaget med Jon Tvedt som skaffer klub-
ben NM-gull i mellom og sølv i lang, samt en 8.plass i VM 
første året. Jon er også nr. 6 i NM sprint i 2002. Herrelaget 
får for tredje gang en 6.plass i NM stafett.  Stafettseier blir 

World Cup i Baneheia - Egsjordene

Jostein Andersen og Vigdis 
Færestrand i NM junior 1997

Jon Tvedt

Noe godt etter turen?
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det derimot i Veteranmesterskapet 1999.

Elitesatsingen i perioden 2000-2002 koster penger, 
spesielt Tiomila og Jukola, men sponsorer er villige til å 
bidra. Nye løpere som Vidar Solberg, Jon Flydal, Øystein 
Pettersen, Tallak Olav Gryting, Audun Bjerkreim Nilsen, 
Jostein Moe og Jarl Magnus Berge forsterker løperstallen 
i denne perioden, og resultatene uteblir ikke. Herrelaget 
knuser til med seier i O-festivalen i Bergen, hvor Jostein 
Andersen, Vidar Solberg og Jan Harald Bakkejord blir hhv. 
nr. 2, 3 og 4 i Supersprinten. I junior NM blir Jon Flydal 
nr. 4 i klassisk, han vinner Blodslitet og får 4.plass i jr. 
landskamp i Østerrike. Anders Nordberg får sitt gjennom-
brudd som senior med 5.plass i NM langdistanse i 2000. 
Audun Bjerkreim Nilsen tar bronse i jr. NM klassisk, blir 
nr.4 i Norgescupen og nr. 8 i NOM stafett i 2001. Samme 
år får Jon Tvedt 5.plasser i både NM kort og NM lang. 
2002 avsluttes med en flott medaljehøst for 18-åringen 
Audun Bjerkreim Nilsen, med 2 NM-gull på 2 dager. Audun 
vinner også H17-18E i Vårspretten og NC sammenlagt. 
Anders Nordberg viser sin styrke med 2. plass i Blodslitet 
og 4.plass i NM natt. Herrelagets videre plasseringer er nr. 
2 i O-festivalen og nr. 3 Norwegian Spring 2001. I Tiomila 
noteres ny rekord med 22.plass i 2000 og 2001, og nr. 29 
i 2002, mens de i Jukola blir nr. 22 i 2000, 45 i 2001 og 54 
i 2002.

Rekruttering er gjennomgående et hovedproblem i 
perioden, går det fram av styrets årsrapporter. Som en ny 
innfallsvinkel gjøres det i 1998 forsøk på å få med bedrift-
sløpere på sprintløpene, 
men det betegnes som 
fiasko, og for 1999 klarer 
årsmøtet ikke å få valgt 
rekrutteringskomité. Men i 
Rekrutteringsåret 2001 tar 
KOK og Kristian Omestad 
oppfordringen fra NOF om 
å arrangere Skolesprinten 
for 5., 6. og 7. klasse, som 
eneste klubb på Sørlandet. 
Seks utvalgte skoler takker 
ja til tilbudet på høsten, 
som i hovedsak arrang-
eres ved hjelp av 12-15 
pensjonister. Moderne 
o-kart og EKT-brikker er 
en ny opplevelse for 750 
elever og mange lærere. 
Eva Bujordet er ansvarlig 
for brikker og resultater. 
I 2002 økes tilbudet til 9 
skoler og 1140 elever. Så 
velges det igjen rekrutter-
ings-komité ledet av Jan 
Blandkjenn i 2000, Tor Åm-
dal i 2001 og Ingvild Mulen 
i 2002. Det blir startet 
opp med treninger og «Kom-i-gang» karusell i forskjellige 
bydeler, deltakelse i KSO-løpene, samt en søndagstur til 
Bringsvær. Utviklingen er positiv, og KOK er klubben med 

flest nybegynnere i KSO, hele 85 starter. 

2003 – 2012 
En ny epoke er på gang i klubbens 30. år. Regnskap 
og rapporter følger heretter kalenderåret, iht. NIFs lov, 
og klubbens årsmøter holdes i februar. Men året 2003 
starter med ekstraordinært årsmøte 13. januar, hvor de 
fleste sponsoravtalene bekreftes. Den nye elitegruppen 
med Torstein Omestad som leder og Jon Bjørgum som 
sponsoransvarlig, vil for 2003 bestå av 6 løpere med 
Jørgen Rostrup i spissen (hjemvendt fra Finland med 4 
VM-gull). Jarle Ausland engasjeres som trener, og veien 
til «verdens o-metropol» stakes ut. Styrets forslag om å 
legge ned Skauposten behandles på nytt. Det ender med 
at de som hardnakket nekter å legge ned klubbavisen, 
Harald Eik, Øystein Mosfjeld og Kristian Omestad, sit-
ter igjen som redaktører. Bjarne Færestrand velges til ny 
styreleder, og Nis Arne Johannessen går på sitt fjerde 
år som UK-leder. Rekrutteringskomitéen viser stor aktiv-
itet med Ingvild Mulen i spissen, med deltagelse i KSO, 
O-troll-leir og turer i 2003. O-skole arrangeres flere år, de 
fleste under ledelse av Jan Blandkjenn. Pensjonistene 
fortsetter med skolesprinten, som nå heter Gildesprinten, 
og 1505 elever fra 11 skoler deltar i 2003. Etter 7 år over-
tar Eva Bujordet og Finn Kristensen ansvaret fra 2008. 
Skoleelever fra Torridal, Søgne, Songdalen og Rande-
sund er også med i finalen i Baneheia.

Millionavtalen med Bykle kommune og næringslivet 
på Hovden skrur forventningene i været. Hyppige me-
dieoppslag slår an tonen, og mye bra løping presteres. 
Store arrangementer planlegges i sponsorkommunen 
øverst i Setesdal, bl.a. NM-uka 2006, Norsk O-festival 
2007 og Veteranmesterskapet 2011 som krever større 
investeringer til nye kart i Bykle. Også tur-o-poster settes 
ut sommer og vinter på Hovden. 
Under NM på Hovden 2006 vinner Holger Hott gull på 
langdistansen og 
bronse på mellom, 
og sammen med 
Jørgen Rostrup og 
Jostein Andersen 
blir det gull til KOK i 
NM-stafetten for 3. 
året på rad. I tillegg 
blir andrelaget nr. 
6.
Året etter møtes 
verdenseliten på 
Hovden til World 
Cup og O-festi-
valen 2007. Aldri 
før har så mange 
o-løpere fra 22 
nasjoner vært 
samlet foran Bykles 
flotte rådhus, og 
aldri har heller så 
mange som 1500-
2000 feiret St.Hans 

Eva Bujordet sekr.1973-1976 
og Bjarne Færestrand leder 
2003-2004

Tor Åmdal, tur-o-leder i 8 år fra 2002 
til 2009
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i Hegni friluftsområde. Dug-
nadsinnsatsen i klubben er 
enorm, og O-festivalen blir den 
suksessen klubben, deltakerne 
og næringslivet bare kunne 
drømme om. Festivalleder Jack 
Bjørnsen høster fortjent ros fra 
media, Bykle kommune og fra 
2700 deltakere. På avslutnings-
dagen triumferer KOK-guttene 
Jostein Andersen, Jon Duncan, 
Jørgen Rostrup og Holger Hott 
med klar stafettseier, foran 
Bækkelaget og Halden. Holger 
Hott er beste norske herre-
løper med 4.plass i Festivalens 
langdistanse og 8.plass i WC 
mellomdistanse. Et nytt godt 
dugnadsarrangement på Hovden er Veteranmesterskapet 
19.-22. august 2011 med 400 deltakere og Svein Øderud 
som løpsleder.
  
Jubileumsløp med 70 løpere og tilstelning holdes på 
Presteheia skole 11. oktober 
2003. Selve 30-årsfesten 
med nærmere 80 deltakere 
holdes i Starthallen 24.okto-
ber, hvor Kristian Omestad 
utnevnes som klubbens første 
æresmedlem og samtidig får 
O-idrettens rekruttertingspris 
for 2003 på 10 000 kroner. 6 
eliteløpere får til sammen 46 
000 kroner i stipend fra Idrett-
srådet i 2003. Klubbregnskapet 
2003 passerer for første gang 
en million i omsetning og har et 
overskudd på 50 tusen. Bjarne 
Færestrand gjenvelges som 
leder i 2004. Deretter overtar 
Leif Otto Torjusen i 2005 og 
2006. Ingvild Mulen og Jan 
Blandkjenn får O-idrettens rekrutteringspris for 2005 på 

10 000 kroner.  Et generasjonsskifte er faktum i 2007, når 
Arild Nomeland i to år leder et historisk ungt styre med 50 
% kvinner. Svein Øderud er tilbake og får to år som leder i 
2009 og 2010 mens Jack Bjørnsen velges for 2011, 2012 
og 2013. 
Klubbens 35. år starter med forsinket årsfest for 2007 
i Rambølls kantine 12.januar 2008 der Holger Hott får 
diplomet som Årets løper 2007. På klubbfesten høsten 
2012 blir Finn Kristensen utnevnt som nytt æresmedlem 
i klubben. Eva og Arnfinn Bujordet får sine diplomer som 
nye æresmedlemmer på klubbkvelden i desember 2012.

Eget klubbhus realiseres. Årsmøtet i februar 2008 vedtar 
med 33 mot 2 stemmer å gå inn med inntil 600 000 kroner 
i klubbhus på Presteheia, sammen med IK Gimletroll, 
hvorav KOK skal eie 30 %. For sin del klarer KOK å selge 
klubbhusaksjer for ca. 240 000 kroner, tross finanskrisen 
i 2008. Klubbregnskapet viser i 2008 rekordoverskudd på 
166 717 kroner. Før klubbhuset er helt ferdig holder KOK 
en enkel 35-års feiring der 22. nov., samt møter og Skau-
trimavslutning i november og desember 2008. Offisiell 
klubbhusåpning må vente til 20. og 21. februar 2009. Un-
der klubbmesterskapet før jul 2008 blir LOS Fondets første 
Ildsjelpris tildelt Kristian Omestad, sammen med 25 000 
kroner til klubben. Pascal Vieser kåres til Årets O-trener 
i Norge 2008 og Holger Hott og Jørgen Rostrup tildeles 
Vest-Agder Idrettskrets’ ærestegn. Driften av klubbhuset 
går seg til, selv om utleie til bedrifter og foreninger kunne 
vært bedre. Medlemstallet stiger igjen til 260 i 2012. 

Stafettsatsingen gir etter hvert resultater. Utenlands 
satses det først og fremst på verdens største stafetter, 
Tiomila og Jukola, i denne 10-årsperioden. I tillegg til NM. 
Og her er det herrelagene som kjemper i teten i flere år. 
Den legendariske 11. plassen fra Jukola 1982 blir endelig 
tangert i 2003. Deretter følger 4., 13., 22., 17., og 12.plass 
Jukola i årene 2004-2008. I Tiomila starter perioden med 
en brukbar 23.plass i 2003, men i 2004 blir det brutt løp et-
ter at Jørgen Rostrup mister brikken på nest siste etappe. 
Denne episoden fører til at laget heretter sørger for å sikre 
seg mot slike feil. Året etter blir drømmen igjen til et mare-
ritt. Etter «långa natten» veksler Anders Nordberg i tet for 
KOK, men også her ender det med disk da Ivar Haugen 
får feil kart på 8.etappe. Deretter følger ny rekord med 
9.plass i Tiomila 2006, og en 21.plass i 2007. Fra 2007 
og 2008 forsterkes elitegruppa med flere toppløpere fra 
Danmark, Sveits, Frankrike og England.


















Reidar Sæstad, kasserer i 
20 år fra 1985 til 2004

Per Larsen, oppmann  12 
år 1989-1991 og 2000-
2008
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2008 huskes først og fremst for Tiomila-seieren ved 
Rosenbergs Slott nær Stockholm. En historisk milepæl 
som hele klubben setter stor pris på er endelig nådd. På 
det vinnende laget løp Andreas Høye, Arild Nomeland, Eirik 
Martens Svensen, Rasmus Djurhuus, Ivar Haugen, Jostein 
Andersen, Baptiste Rollier, Holger Hott, Damien Renard og 
Daniel Hubmann. Andrelaget blir nr. 52.

2009 er året da klubbens herrelag befester posisjonen som 
verdens beste stafettklubb ved å vinne både Tiomila og Ju-
kola. På klubbens første vinnerlag i Jukola løp Jon Duncan, 
Audun Bjerkreim Nilsen, Baptiste Rollier, Jostein Andersen, 
Damien Renard, Holger Hott og Daniel Hubmann. An-
drelaget er nr. 43 i Tio og 46 i Jukola.  Dette er prestasjoner 
som legges merke til i media og i idrettsmiljøet. De neste 
årene fortsetter løperne med gode resultater: Tiomila nr. 
2 i 2010, nr. 7 i 2011 ognr.2 i 2012. I Jukola er tilsvarende 
plasseringer nr. 14, nr. 7 og nr. 24 i 2010-2012. Dette er 
totalt 3 førsteplasser, 2 andreplasser, en 4., en 7. og en 
9.plass som beste plasseringer i verdens største o-stafetter. 
Damelaget er i Tiomila notert med 28.plass 2011, 35.plass 
i 2006 og 2012 og i Jukola nr. 45 i 2011 og 71 i 2012. Klub-
ben har enkelte år også stilt med ungdomslag uten å hevde 
seg blant de beste.

Første verdens-
mester senior indivi-
duelt får KOK i 2006.  
I krevende dansk ter-
reng syd for Silkeborg 
har Holger Hott tatt 
mål av seg til å vinne 
VM-gull på langdis-
tansen, men feiler og 
jogger skuffet i mål 
som nr. 27. To dager 
senere, den 4. august 
2006, er VM-formen på 
plass. Holger Hott vin-
ner GULL og er klub-
bens første individuelle 
senior verdensmester. 
I tillegg har Holger gull 
i VM stafett sammen 
med Jørgen Rostrup i 

Japan 2005, mens Jørgen også har stafett-gull i VM 2004 
i Sverige. Holger Hott og Anders Nordberg får VM-bronse 
i Sverige 2004, og Holger vinner bronse på sprinten i VM i 
Japan 2005. 
Klubbens første verdensmester i junior er Audun Bjerkreim 
Nilsen under VM i Polen 2004. Vegard Danielsen er på 
det norske gull-laget i stafett under VM junior i Danmark 
2010 og tar bronse i VM-sprinten. Nevnes må også Daniel 
Hubmann med 4 gull, 2 sølv og 4 bronse for Sveits i VM 
2008-2011.

Norgesmesterskapene i dette tiåret setter KOK sitt merke 
på. Audun Bjerkreim Nilsen (junior) er NM-kongen i 2003 
når han i trønderterreng kopierer bedriften fra 2002 med to 
NM-gull på to dager. Ved Kongsvinger tar han to NM-sølv 
i 2004.  I NM 2004 ved blir det dobbeltseier til Holger Hott 
og Anders Nordberg på mellom-distansen, inkl. kongepo-
kal til Holger. Med både gull og bronse i stafetten er dette 
klubbens beste NM gjennom tidene. 
Audun Bjerkreim Nilsen vinner to gull på under 12 timer 
(sprint og natt) på Ås i september 2004 og Holger vinner 
gull på NM sprint og Anders bronse på natta. Holger hott 
vinner WC og Audun NC sammenlagt 2004. 

Ingvild Gjessing vinner bronse i ski-NM, samt gull i NM 
ultralang på Evje i juni 2005, hvor Ivar Haugen får bronse. 
Med 3 gull på 3 starter er Anders Nordberg den nye o-
kongen etter NOM ved Notodden i 2005. I tillegg tar Holger 
Hott sølv på mellom og bronse på lang. KOK har i alt 5 
løpere uttatt til NOM. 
Ny kongepokal og gull i sprint til Holger Hott ved Sogns-
vann i 2005. Under NM-uka ved Drammen i september 
vinner klubben gull i herrestafetten, samt sølv til Holger, 
bronse til Jørgen Rostrup og bronse til Anders på mellom. 
Holger Hott vinner NC 2005, og totalt vinner KOK-løperne 
18 medaljer i nasjonale og internasjonale mesterskaper 
i 2005. (NM 2006: se Millionavtalen) Jonas Kittelsen får 
bronse i HL klasse H14 i Asker 2007. Under NM-uka på 
Løten 2007 blir det 3 sølv: Holger Hott på lang, Jostein 
Andersen mellom og sammen med Jon Duncan vinner 
de sølv i stafett. NM 2008 blir suksess for lovende Vegard 
Danielsen med 2 gull i junior lang og mellom, likeledes en 
4.plass til Holger på lang, samt bronse og 4.plass i her-

Jr.vm stafett 2010, Vegard 
Danielsen

www.siemoffshore.com 
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restafetten. I NM 2009 blir det kun 2 bronsemedaljer i ul-
tralang i Odda signert Irene B. Ø. Arnevik og Jon Duncan. 
Bra resultater oppnås i sprint-NM i Larvik med Anneke H. 
Bjørgum nr. 4 i D17-18 og Holger Hott nr. 5 i senior. 

Flere NM-medaljer registreres i NM 2010: Gull til Vegard 
Danielsen og 4.plass til Anneke H. Bjørgum i NM sprint 
jr. Videre løper junior Vegard Danielsen inn til sølv i NM 
ultralang, og på klubbfesten 13.11.10 er han selvsagt 
«Årets løper 2010». Sportslig er ikke 2011 det helt store, 
med sølv i NM stafett som eneste pallplass og Anneke og 
Benedicte H. Bjørgum med hver sin 4. plass i hhv. Sprint 
og langdistanse.

Siste år i perioden får et oppsving igjen i NM. Juniorene 
Benedicte H. Bjørgum, Ida M. Hove og Anneke H. Bjørgum 
vinner GULL i NM stafett 2012, og blir første jentelag fra 
KOK som vinner stafett-NM. Hans Gunnar Omdal vinner 
kongepokalen og gull i NM mellomdistanse, sølv i langdis-
tanse og ultralang, samt sølv i NM stafett sammen med 
Mats Dahlén og Vegard Danielsen. Hans Gunner deltok i 
EOC og ble nr. 17 i VM langdistanse i Sveits. Hans Gun-
nar er en selvskreven «Årets løper i KOK 2012». Chris-
tian W. Bøen vinner sølv i NM natt 2012, og Anneke H. 
Bjørgum vinner bronse både i NM natt og NM sprint som 
junior. Ole Kostøl vinner bronse i H15 i HL.

Neste 10-år starter uheld-
ig i 2013 med en 21.plass i 
Tiomila, men flott 2.plass i 
Jukola, 2 NM-sølv til Hans 
Gunnar Omdal, NM-sølv til 
Gaute Friestad, Benedicte 
Hald Bjørgum og Eirik 
Martens Svensen. Ses-
ongen ender med GULL i 
NM jr. stafett til Dag Bland-
kjenn, Morten Bujordet 
og Sjur Hovi, det første 
i herrer jr. siden 1991. 
Klubbens store jubileum-
sarrangement er styrt vel 
i havn med ca. 3000 del-
takere i Arena Dyreparken 
og Travparken. Det gir et 
pent overskudd til klubbens 
videre drift

De første 40 år ble markert på dagen 23. november med 
jubileumsløp i Baneheia og verdig feiring i klubbhuset med 
65 festdeltakere.

Kristian Omestad 

Sjur Hovi

Formenn eller ledere i årene 
1974-2013

Kristian Omestad            
1974-1976

Ole Kr. Lauvnes                
1985-1987

Arnfinn Bujordet             
1977-1978

Finn Kristensen                
1979-1982

Bjørg Olsen                        
1983-1984

Sigmund Salthaug           
1988-1990 og 2000-
2002
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Øystein Halvorsen          
1991-1992 og 1996-
1997

Terje Mellingsæter        
1994-1995

Sigmund Berg                   
1998-1999

Bjarne 
Færestrand         
2003-2004

Leif Otto Torjusen          
2005-2006

Arild Nomeland               
2007-2008

Svein Øderud                   
1993 og 2009-
2010

Jack Bjørnsen                   
2011-2013

«Lekkasjer» fra DNT 
Sør for 2014
DNT Sør «lekker» fra neste års turprogram for 
ungdom 12-16 år, med det nye dekknavnet: DNT 
X-Ung! Dette er for alle unge som vil prøve ut 
friluftslivet in action og i natur. -Litt X-faktor over 
dette, eller? Les mer på dntsor.no.

2014 blir i alle fall til det kuleste året hvor vi virkelig 
gjør en storinnsats for alle ungdommene våre. I Ori-
enteringsklubben er det kanskje en og annen ung-
dom som vil prøve seg på litt annen form for friluftsliv 
også? - Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Vi har en god gjeng med voksne, dyktige turledere. 
 
FRISLEPP AV X-UNG-AKTIVITET 2014: 
Nyhet! Klatrehuset på Samsen, Kr.sand, kl. 12 – 15. 
Søndagene 19. januar, 16. februar, 16. mars, 13. april, 
11. mai og videre utover høsten.
Nyhet! Vintertur til Bjørnevasshytta, dato kommer.
Nyhet! 14. – 15. juni. Klatrehelg ved Kilefjorden.
Nyhet! 28. juni - 1. juli. Sommercamp Haukeliseter 
sammen med Stavanger Turistforening, Bergen Turlag 
og Haugesund turistforening.
Nyhet! Toppturer med fisking, Setesdal Vesthei. Dato 
kommer.
4. – 7. august. Basecamp Hav. Bragdøya, Kris-
tiansand. –Har vært populært i mange år!
29. september – 1. oktober. Newton Camp, Bjørne-
vasshytta. –Har vært populært i mange år! 
Nyhet! November/Desember. Sosial samling, vill-
markskino, bilder/film fra året. Dato kommer.

HOLD AV DATOENE ALLEREDE NÅ! 
Deltakelse krever medlemskap i DNT og stort sett en 
egenandel på aktiviteten (priser legges ut på dntsor.
no etterhvert). 
God jul ønskes alle sammen fra DNT Sør v/Marit 
Sølsnæs

       
                                                                                               

           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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Så gøy å bli 40!
Hva gjør o-ungdommen når de ikke løper orientering? 
Fredag 22. november 2013 var det de yngste sin tur 
til å markere vår 40-årsdag. Det ble foreslått å avhol-
de et dansekurs for så fortsette utover kvelden med 
god musikk, pizza og brus, men i konkurranse med 
dette og andre gode forslag ble det fotball og film 
som vant frem. 22 av kretsens løpere møtte opp og 4 
lag spilte mot hverandre for å kåre et vinnerlag. Dette 
laget spilte så mot eliten. En spennende førsteom-
gang endte i 2-2 etter flott lagspill fra de yngste. 
2.omgangen ble imidlertid for tøff mot et særdeles 
løpssterkt elitelag og til slutt stod det 2-6 i favør av de 
eldste. Vi gratulerer alle for god innsats.

Hvor mange pizzaer spiser 22 ungdom? Riktig svar 
ble 9 ½. Videre på programmet var det Hunger-
Games på lerret. Sofaer og gode møtestoler ble 
benket opp, og prosjektor og forsterker sørget for at 
vi fikk en god kino-opplevelse på klubbhuset. 

Før, under og etter aktivitetene gikk praten livlig 
blant kretsens ungdom. Før midnatt ble så de unge, 
håpefulle plukket opp og forberedelsene til lørdagens 
jubileumsløp kunne begynne. Alle var enige om at det 
hadde vært en flott kveld i høstmørket.

Følgende var med blant ungdommene: Ole Kostøl 
(arrangør), Andrea Drangsholt, Kristin Mestad, Vegar 
Myhre, Jonas Myhre, Ida Aurebekk, Marius Aure-
bekk, Dag Blandkjenn, Henrik Upsal, Matias Hodne 
Hanisch, Vetle Andre Reinhartsen, Kristian Nyhus, 
Sigurd Svaland Aas, Sebastian Daland, Marius Pyt-
ten, Torkel Reinhartsen, Vetle Elias Lynnebakken, 
Kristian Pytten, Sander Svendsen Lindevig, John 
Runde, David Runde, Odd Anton Hermansen og 
Bjørnar Kregnes.

På elitelaget stilte: Sjur Hovi, Christian Bøen, Eirik M. 
Svensen, Stig Dalsøren og Mats Dahlén. 

Tekst: Harald Eik

Jubeleumsløpet og festen
Med gammelt kart, gamle klippetenger og manuell 
tidtagning, gikk nemlig reprisen på Subbedilten fra 
1975 av stabelen under jubileumslørdagen i slutten av 
november.  Og med litt over 50 løpere på startstreken 
så arrangøren seg godt fornøyd med oppmøte. Flere 
stilte sågar i gammel «outfit» og tok den helt ut tross 
bitende kaldt vær. Kartet var definitivt annerledes å 
løpe på enn dagens moderne kart, noe undertegnede 
fikk erfare når han skulle sette ut postene. Men alt i 
alt så ble det en meget positiv opplevelse, og flere fra 
den eldre garde uttrykte stor glede ved gjennsynet 
med kart og stemplingsmetode.

Løypevinnere ble Benedicte Hald Bjørgum og Eirik 
Svensen i den lange A-løypa, mens Linca Daland og 
Roar Hermansen brukte kortest tid på B-løypen.

På kvelden var gammelt svett o-tøy byttet ut med 
kjole og slips, da elitegruppen som vanlig stod som 
arrangør for årets flotteste fest – årsfesten, som i år 
hadde byttet navn til jubileumsfesten. Gledelig også 
at så mange hadde tatt turen til klubbhuset, slik at vi 
ble godt over 60 personer samlet på ett brett.  Det ble 
servert en god middag, kaker og kaffe. Taler og under-
holdning holdt høyt nivå idet Jack Bjørnsen og Invild 
Mulen loset oss igjennom KOK’s 40 år, akkompagnert 
av en trygg og god toastmaster Svensen. Latteren satt 
også løst da gamle hockey-sveiser og spraglete tights 
dukket opp på bildevisning fra de samme 40 årene. 
Daniel Hubmann fikk prisen som årets KOK-løper, 
mye takket være solid innsats i EM, VM og WC. En 
flott representant for elitesatsningen i KOK. 

Tekst: Christian Bøen
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Una G. Janson og Silje Bøen

Jack Bjørnsen fortalte om klubbens første år

Bilder jubileumshelga
Foto: Mats Dahlén og Adriana Eik

Fredagskvelden med ungdommene

Fotball for de yngste og eliten
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Høsten i bilder

Oscar Salthaug Messenlien, Brage Takle, Benjamin Ving-
erhagen og Gaute Wergeland med lykt og godt humør

Mathias Hanisch

Sprintstafett . Larvik

Høstløp på Kjærrane

Søndagstrening, Thorbjørn Værp og Henrik Upsal

Jack Bjørnsen

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: Jan Blandkjenn og Mats Dahlén
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Spesialforretning i herresko  
Kirkegt. 19, 4612 Kristiansand

Rekrutter på innebandytrening

Leena Kuusipohja

Temakveld med fysioterapeutTarjei Nicolaisen

Sprintstafett . Larvik - Benedicte og Anneke Hald Bjørgum, 
Dag Blandkjenn og Mathias H. Hanisch

Høstløp på Kjærrane
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Tirsdagstreningene  
for rekruttene
Vi er en gjeng på rundt 10 unge o-løpere som hver 
tirsdag samles til fellestrening på Presteheia. Vi 
møtes i gangen utenfor gymsalen kl. 18, og starter 
med en snau times økt ute. Da varmer vi opp, løper 
noen spurter før vi har hovedøkta. På hovedøkta har 
vi noen ganger trening med kart og poster, andre 
ganger har vi stafetter og øvelser bestemt av terning 
eller kortstokk. Hvis det er snø, eller is hender det 
at vi tar skia fatt, eller går på skøyter. Aking er også 
populært.

Vi har innetrening i gymsalen fra 19 til 19.30. Da har 
vi ballspill, styrketrening og diverse stafetter og leker. 
Vi har også o-trening inne med kart og poster!

Vi er en fin og ivrig gjeng som trener sammen, og 
den o-tekniske treningen i løpet av vinteren vil nok 
gjøre oss til sikrere o-løpere når våren kommer.

Alle opp til 12 år er velkomne til å være med på 
treningene!

Intervju med noen av rekruttene:

Gaute Werge-
land, 9 år

Jeg har løpt 
orientering i snart 
1 år.
Bor på Lund.
Jeg driver med 
orientering fordi 
han synes det er 
gøy.
Jeg husker 
spesielt første 
o-løp godt , det var gøy å løpe. Jeg husker også at 
jeg plumpet og ble veldig våt på o-løpet i Ravnedalen 
i år.
Målet er å bli god til å løpe.

Benjamin Vingerhagen, 9 år

Jeg har drevet med orientering i 2-3 år. Resten av 
familien er også med.
Bor på Gimlevang.
Benjamin synes han lærer masse når han er med på 
orientering. Derfor er det gøy.
Jeg husker spesielt godt den gangen Gaute snublet 
på siste post, og at jeg tok ham i spurten. Det var 
gøy!
Benjamin har tenkt å bli veldig god til å løpe orienter-
ing.

Brage Takle, 10 år

Jeg har vært med 
på orientering i 1 
år.
Bor på Tinnheia.
Jeg driver med ori-
entering fordi jeg 
synes det er gøy å 
løpe i skogen.
Husker at jeg var 
med på årets o-
troll leir. Der løp 
vi nattorientering. 
Det var spennende, fordi jeg traff på en elg!
Målet er å bli enda bedre til å løpe, og prøve å bli så 
god som mulig.

Fredrik Eye Færavaag, 10 år

Jeg har drevet med orientering i 1 år.
Bor på Kokleheia.
Jeg synes det er gøy å finne poster.
Husker spesielt godt den gangen jeg ble nr. 5 av 25 
løpere på et KSO løp.
Målet er å bli enda bedre til å finne postene.

Knut Børte Nomeland, 8 år.

Jeg begynte å løpe o-løp i 
år fordi resten av familien er 
med.
Bor på Kongsgård 2
Jeg er med fordi jeg synes 
det er gøy.
Jeg husker godt da jeg vant 
nybegynnerløypa i Ravne-
dalen. Det var veldig gøy.
Jeg har som mål å bli pas-
selig god.

Tekst & foto: Jan Blandkjenn

Fredrik Færavaag og Brage Takle

Benjamin Vingerhagen og  
Gaute Wergeland
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Første deltevlingen 
i Trimtex Coca Cola 
Cup arrangerades 
ute i Justvik. De som 
løpte raskest i det 
kjølige nattmørkret 
var Christian Bøen 
i herreklassen og 
Una Glende Janson 
i dameklassen. 
Løpslederen var 
veldig imponered av 
oppmøtet.

Den andre 
deltevlingen i 
Trimtex Coca 
Cola Cup ute vid 
Ve skole med 
fellesstart vid 
Tveit slalombakke. 
I herreklassen 
gjorde Gaute 
Fristad en flott 
comeback og satte 
alt motstand på 
plass i nattmørkret. 
I dameklassen var 
det BenedicteeHald 
Bjørgum som var 

starkest på slutten 
foran Christine 

Mikkelsen fra IK Grane. 

Intervallstart var temat den 3:e deltevlingen i Trimtex Coca 
Cola Cup. Åsulv B Stormoen hadde lagt flotte løyper 
ute vid Kringsjå skole og kveldens Colan gikk til Eirik M 
Svensen og Benedicte Hald Bjørgum. 

  

Sista deltevlingen løptes ute vis Torkelsmyra skole. Det 
blev en hard spurtduell i herrklassen mellom Sjur Hovi og 
Eirik Svensen om seiern i den omvende jaktstarten der de 
beste i totalcupen startet sist. Sjur viste igjen sin styrke i 
en spurtduell og gikk seirende ut ur striden og tok dermed 
også en andre plass totalt i cupen. Eirik var tross alt 
snabbeste man og kunde sikkre seg totalseiern i Trimtex 
Coca Cola Cup. Dag Blandkjenn viste også at han kann 
løpe man mot man og tok en flott 3:e plass i jaktstarten. I 
dameklassen var det Benedicte som fortsatte sin dominans 
og kunde løpe hjem totalseiern foran Una Glende Janson. 

Cola Cupens arrangementstab takker alle løpere for en flott 
innsats og er veldig fornøyd med et deltakersnitt på ca 30 
løpere/deltevling. 

Tekst & foto: Mats Dahlén

Christian Bøen og Una G. Janson
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NM stafett junior 22.september 
H17-20 
1 Kristiansand OK 1 2:02:40 
D. Blandkjenn, M. Bujordet, S. Hovi 
10 Kristiansand OK 2 2:18:31 
M. H.Hanisch, H.Upsal, M.Jørgensen 
28 Kristiansand OK 3 2:44:58 
O.Kostøl,T. og V. Reinhartsen 
 

NM natt 28.september 
H21E 
9 Hans Gunnar Omdal 98:0 6+10:53 
17 Mats Dahlén  106:44+19:31 
24 Eirik M. Svensen 111:17+24:04 
48 Magnus Johansson 139:15+52:02 
H19-20E 
5 Sjur Hovi  87:09 +9:00 
H17-18E 
10 Morten Jørgensen 72:18 + 11:45 
25 Henrik Upsal  93:51 +33:18 
28 Dag Blandkjenn 99:54 +39:21 
29 Mathias H.Hanisch 105:55+45:22 
D21E 
25 Kjersti Westin 112:47+46:23 
 

Blodslitet 19.oktober 
D21 
13 Anneke H. Bjørgum 137:43+27:13 
H17-18 
14 Mathias H.Hanisch 113:54+14:02 
18 Henrik Upsal  115:56+16:04 
23 Dag Blandkjenn 128:56+29:04 
H15-16 
2 Marius Pytten 67:38 +0:53 
14 Ole Kostøl  73:39 +6:54 
H11-12 
14 David Runde  34:32 +5:17 
H50 
11 Jon Bjørgum  102:21+12:18 
 

Klubbmesterskap sprint, 8.oktober 
D17 
1 Ragnhid Hald  25:17 
2 Linn Carina Daland 29:02 
3 Inger Reinhartsen 34:08 
D13-16 
1 Inga Stødle  26:44 
D-12 
Christiane Bøckman, Silje Kregenes, 
Maria Kostøl, Maria Stødle, Tuva 
Hepburn, Sanna  Sandell 
D40 
1 Gro Børte  27:14 
D60 
1 Kirsten Salthaug 35:22 
H17 
1 Christian Bøen 15:35 

2 Dag Blandkjenn 15:48 
3 Holger Hott  15:53 
H13-16 
1 Sebastian Daland 9:25 
2 Torkel Reinhartsen 9:39 
3 Ole Kostøl  10:18 
4 Marius Pytten 14:50 
5 Kristian Pytten 15:16 
H-12 
David Runde, Trygve Børte 
Nomeland, Odd-Anton Hermansen, 
Christian Andre Nordstrøm, Oskar 
Salthaug Messenlien, Sander 
Lindevik, Knut Børte Nomeland, 
Fabian Johannessen 
H40 
1 Harald Eik  25:56 
2 Fred-Arne Sivertsen 26:11 
3 Rune Skogerbø 26:57 
H50 
1 Jon Bjørgum  16:39 
2 Jack Bjørnsen  16:58 
3 Oluf Bøckman 17:20 
4 Jan Blandkjenn 18:23 
5 Reidar Sæstad 25:21 
H60 
1 Magne R.Jørgensen 24:39 
2 Atle Solheim  25:29 
3 Reidar Stav Johanssen28:08 
4 Oddbjørn Hjetland 44:08 
Damer C 
1 Linda G. Opheim 26:42 
2 Hanne Hermansen 27:21 
Herrer C 
1 John Runde  20:04 
2 Marcus Solås Klok 30:35 
 

Sesongjakta 2. november 
A-lang 
1 Jostein Moe  49:27 
2 Karolis Lazdauskas 50:24 
3 Mats Dahlén  52:49 
A-kort   
1 Ståle Dvergsnes 33:16 
2 John Hansen  39:43 
3 Sebastian Daland 40:27 
B/C-løype  
1 David Runde  48:11 
2 Liv Bente H Friestad 54:01 
3 Kristian Pytten 62:04 
N-løype 
Knut Børte Nomeland, Hanne 
Hermansen, Oskar 
Salthaug Messenlien, Ingrid Elise 
Vingerhagen, Benjamin Vingerhagen, 

Gaute Wergeland, Tuva Hepburn, 
Trygve Børte Nomeland 
 

Graneløpet 3.november 
Herrer lang løype 
3 Mats Dahlén  80:41 +2:03 
4 Dag Blandkjenn 84:53 +6:15 
Herrer kort løype 
1 Marius Pytten 40:11 
2 Sebastian Daland 41:51 +0:40 
4 Jack Bjørnsen  42:22 +2:11 
5 Morten Jørgensen 43:02 +2:51 
 

Trimtex coca cola cup 1, 6. nov. 
Damer 
1 Una Glende Jansen 
2 Ragnhild Hald 
3 Benedicte Hald Bjørgum 
Herrer 
1 Christian Bøen 
2 Eirik Martens Svensen 
Trimtex coca cola cup 2, 13.nov. 
Damer 
1 Benedicte Hald Bjørgum 
2 Una Glende Jansen 
3 Ragnhild Hald 
Herrer 
1 Christian Bøen 
3 Gaute Friestad 
3 Eirik Martens Svensen 
Trimtex coca cola cup 3, 20. nov. 
Damer 
1 Benedicte Hald Bjørgum 
2 Una Glende Jansen 
Herrer 
1 Eirik Martens Svensen 
3 Christian Bøen 
 

Jubileumsløpet 23.november 
Damer A 
1 Benedicte H. Bjørgum 41:38 
2 Ingvild Mulen  43:48 
Damer B 
1 Linn Carina Daland 41:40 
2 Andrea Vild Jødal 58:55 
3 Elin P. Sundtjønn 62:55 
Herrer A 
1 Eirik M. Svensen 28:30 
2 Hans Gunnar Omdal 31:00 
3 Magnus Johansson 32:21 
Herrer B 
1 Roar Hermansen 44:20 
2 Pål Runde   47:00 
N/C-løype 
1 Maria Stødle  32:00 
2 Maria Kostøl  34:00 
2 Oskar S. Messenlien 34:00 

Resultater
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Medaljestatistikk 1973 - 2013, inkl. stafettmedaljer (Jr.*) 

NAVN VM EM NOM NM 
G S B G S B G S B G S B 

 1. Daniel Hubmann 4 2 4 1 4 1 2 1     
 2. Holger Hott 2  2   1  1 1 7 3 3 
 3. Jørgen Rostrup 2         3  1 
 4. Baptiste Rollier 1  1  1   1   2 1 
 5. Jonathan Duncan 1          1 1 
 6. Vegard Danielsen * 1  1       3 3  
 7. Audun B. Nilsen * 1         6 2 1 
 8. Øystein Halvorsen  1        2 2  
 9. Anders Nordberg   1    3   2 2 2 
10. Hans G. Omdal          1 4  
11. Jostein Andersen          1 2 2 
12. Kari-Ann Ånensen *         1  1  
13. Jon Tvedt          1 1  
14. Ingvild Gjessing          1  2 
15. Nils Eddie Hæstad          1  1 
16. Espen Danevad *          1 2 2 
17. Rune Salthaug *          1 1 1 
18. Anneke H. Bjørgum*          1  2 
19. Benedicte H Bjørgum*          1  1 
20. Ståle Dvergsnes*          1   
21. Ida Mari Borg Hovi*          1   
21. Dag Blandkjenn*          1   
21. Morten Bujordet*          1   
21. Sjur Hovi*          1   
25. Eirik M. Svensen           1 1 
26. Gaute Friestad*           1  
26. Christian Wiig Bøen           1  
26. Mats Dahlén           1  
26. Jan Kr. Lygre *           1  
26. Johan B. Michelsen*           1  
31. Leiv-Terje Arnevik            1 
31. Irene B Ø Arnevik            1 
31. Jarl M. Berge            1 
31. Ivar Haugen            1 
31. Arild Nomeland            1 
31. Magne Omestad *            1 
31. Øystein Pettersen *            1 
31. Bjørn Åmdal *            1 
Totalt 38 medaljører 
Totalt 140 medaljer 12 3 9 1 5 2 5 3 2 37 32 29 

 

    Medaljetoppen 2013 
Navn NM 

G   S   B 
SM 

G   S   B 
KM 

 G   S   B 
Dag Blandkjenn 1             1       1 
Sjur Hovi 1              1 
Morten Bujordet 1   
Hans Gunnar Omdal      2   1 1 
Gaute Friestad      1       1      2 
Eirik Martens Svensen              1        2    2 
Benedicte H Bjørgum             1  2 
Torkel Reinhartsen  1          1  3    1    1 
Sebastian Daland  1 3    1    1  
Christian Bøen  1 1 
Anneke H Bjørgum  1  
Jostein Moe        1    1  
Ole Kostøl        1 2    2 
Marius Pytten        1 1          2 
Holger Hott   1    1 
Kjersti A Westin        1 1 
Karolis Lazdauskas        1             2 
Henrik Upsal               1 1    2 
Morten Jørgensen        1  
Mats Dahlén         2    
Mathias H Hanisch   1    1    1 
Kristian Pytten   1    1 
Jonas Myhre               1              1 
Vegard Danielsen               1  
Jack Bjørnsen                1 
Una Glende Janson   1 
Ingvild Mulen   1 
Baptiste Rollier   1 
Glenn Tørå          1 
Åsulv Stormoen          1 
Åse Reidun Kregnes          1 
Ragnhild H Bjørgum          1 
Inger Reinhartsen          1 
Vetle Reinhartsen                2 
34 navn / 82 medaljer 3    3    2 5    7    6 23  19 14 
 

Erik M. Svensen på Trimtex Coca cola cup
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Skautrimmen 
turorientering i 40 år   
Jubileumssesongen er historie og tur-o postene er nå samlet inn.  
I tillegg til Skautrimmen og Baneheitrimmen har vi også i år hatt 
flere andre aktiviteter med kart. Disse tilbudene er enten delt ut 
gratis, eller presentert via www.turorientering.no/skautrimmen. 

Vi har i år fått prosjektmidler fra Skillingsfondet, NOF og SMS-
prosjektet. Dette har gjort det mulig å kjøpe utstyr og lage et 
konsept med maler for enkelt å kunne produsere ulike turforslag 
og trykke disse som kartfoldere i forskjellige varianter. Vi har lagt 
ut nye turer langs Grimsbekken og Idda Arena, og langs Otra/
Strandpromenaden. Flere av disse postene har QR koder som 
kan leses av via smarttelefonen. I tillegg kan man se bilder og 
lese litt historie fra der posten er plassert. Til dette arbeidet har 
vi fått god hjelp med tekster og bilder fra forfatterne av ”Rusletur-
bøkene” Jan Henrik Munksgaard, Inger Johanne og Knut Mæsel. 

Alle våre lavterskelaktiviteter er samlet i Aktiv med kart og vil bli 
videreutviklet og knyttet til www.turorientering.no/skautrimmen 
hvor disse kan lastes ned. Her vil vi fremover tilby enkle turtilbud 
både i urbane strøk og ute i skogen.

Finn Fram dagen og Origo dagen ble arrangert i mai på Grønn 
slette. Dette er et familiearrangement hvor klubben presenterer 
ulike orienteringsaktiviteter. Her opplever familier at o-sport 
skaper sosialt fellesskap, og at det er godt egnet som firmaar-
rangement. Slike arrangement ønsker vi velkommen som rekrut-
teringsarena for både tur-o og klubben.

Finn 5 postene i år ble plukket ut fra poster på kartene Kalkheia, 
Baneheia og Kulia fra den første Skautrimmen i 1974. Disse 
turene ga utfordringer spesielt posten på kartet fra Kulia.   

Turorienteringsopplegg 2014

Skautrimmen og Baneheitrimmen 2014 er nå klar, og salget star-
tet 26.november på Skautrimmavslutningen. I 2014 blir kartom-
rådene Kongsgård/Vige, Voie/Møvig, Åmliknuten/Gråmannen og 
Jegersberg/Krokvannsheia. Postene står i år ute fa nyttår og frem 
til 28.09, eller 31.10 avhengig av om det er jakt i området. 

På Kongsgård/Vige blir postene satt ut 1. desember i år. Dette 
blir prøvekartet som deles ut gratis til de som vil prøve seg på 
tur-o, og vi lokker med trekning av premier blant dem som har tatt 
postene og leverer inn kartene. Ellers blir det som vanlig Finn 5 
poster og mulighet for å bruke GPS for å finne postene. 

Salgsstedene blir som i fjor, DNT Sør, G-sport i Sanden, Birt-
ing Libris, Statoil Vesterveien, Meny Albert Kongsgård II, Sport 
1 i Amfi, Löplabbet, Spicheren, Intersport Skippergt og G-MAX 
sørlandsparken. I tillegg kan bestilling gjøres direkte på vår hjem-
meside www.kok.no

Ellers er samarbeidet med våre salgssteder helt avgjørende for å 
få tilbudene ut til våre tur-o entusiaster. Takk til alle sammen for 
velvillighet og godt samarbeid.

Vi får mange positive tilbakemeldinger fra våre bruker. Det gjør 
det positivt å fortsette arbeidet med helsebringende turaktiviteter 
med kart. Følg med på bloggen 

Takk for innsatsen i 2013 og velkommen til 2014 sesongen!

Hilsen
Mosjons og Tur -o komiteen

Skautrimavslutningen
Skautrimavslutningen ble arrangert på klubbhuset 26. november 
etter tradisjonelt opplegg.

Dette er den offisielle starten på salg av Skautrimmen og Bane-
heitrimmen for 2014, og salget gikk unna sammen med utdeling 
av diplomer, og salg av merker og plaketter. 

Vi har i år fortsatt tre skautrimdeltakere som har klart kravet 
til gullmerket alle 40 gangene den har vært arrangert. Trygve 
Bergene (86)Thor Olav Seine (72) og Ståle Dvergsnes (44) var  til 
stede og fikk sin velfortjente hyllest. 

Klubbens formann Jack Bjørnsen orientert litt om klubben, og tur-
o leder Terje Bisseth informerte om neste års kart og om andre 
tilbud og aktiviteter i 2014.

Kveldens kulturelle innslag var et grensesprengende foredrag av 
Olav Grendstad. Han har i forbindelse med diskusjonen om nye 
regioner i Norge og at fylkesgrensa dermed er truet av nedleg-
gelse, gjennomført en ekspedisjon hvor han har gått/padla/hoppa/
klatra langs fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder fra nord 
til sør. Vi fikk på en morsom og engasjert måte oppleve hans 
dokumentasjon av fylkesgrensa i tekst, lyd og bilder krydret med 
eksempler på forholdet mellom Aust- og Vest-Agder.  

Over 40 skautrimmere hadde funnet veien til avslutningsop-
plegget, i tillegg til mange fra KOK.  Det ble servert frukt, kaffe og 
kaker, og de som ønsket kunne forsyne seg av gratis turkart som 
var plukket frem for anledningen.

Kvelden ble avsluttet med trekning av premier for de ulike aktiv-
itetene. 

Vinnerne er presentert på www.kok.no.

Foto: Kristian Omestad Tekst: Terje Bisseth

Skautrimavslutningen, Magne Reier trekker premier
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Støtt KOK med grasrotandelen. Søk opp 
Kristiansand orienteringsklubb, eller bruk 
org.nr. 981511530

Skauposten for  
20 år siden

Kort & Godt
 - om medlemmer – siden sist… 

• Kjersti Adèla Westin er tilbake igjen i byen og løper for 
Kristiansand OK.
• Åsulv Birkeland Stormoen og Una Glende Janson giftet 
seg torsdag 31. oktober. Dette fremgår av Fædrelandsvennens 
dramatiske skildring av Åsulvs gjørmebad gjennom 
Svalandsgubben 27. oktober.
• Christian Bøen (Team Vasa / Slevik Il) ble nr. 3 i 
Svalandsgubbens  27 km lange løype 27. oktober. Tiden på 
1.56.58 i den tunge løypa var 8.12 etter den suveren vinner 
Eivind Knutsen fra Il Tjalve. 
• Karolis Lazdauskas vant klasse 20-40 år i Søgne Morothon 
13 km 9. november på tiden 54.02. I samme løype ble Kristian 
Pytten nr. 2 i klasse under 20 år på 1.07.44.
• Mats Dahlén ble nr. 2 på 20 km i Søgne Morothon klasse 20-
40 år på tiden 1.23.24, mens Eirik Martens Svensen fulgte på 
3.plass med 1.23.33.
• Luis Nogueira har flyttet fra Mandal til Spania, og har fått 
adresse: Conde de Galvez 9, Malaga, Spania.
• Christian-André Nordstrøm (12) har flyttet fra Gillsveien 14 til 
Romeveien 5, 4634 Kristiansand.
• Jonas Kittelsen (20), med bronse i HL 2007 og seier 
sammenlagt i SG 2008, er nå lærling i automatikerfaget hos 
ConocoPhillips. Han jobber offshore på Ekofiskfeltet, hvor han 
har turnus med 2 uker på jobb i Nordsjøen og 4 uker hjemme. I 
friperioden leser han fag for å oppnå studiekompetanse. 
• Tor Åmdal har vært prosjektleder for Agder Energi som har 
brukt to millioner kroner på renovering og sanering av nedlagte 
Kringsjå Kraftverk, skriver Fædrelandsvennen 16. nov. Tor håper 
Iveland og Vennesla kommuner kan bli enige om en bruksavtale 
for dette kulturhistoriske anlegget fra år 1900. Sykkelrute 3 går 
gjennom området, og det snakkes om konserter og friluftsteater, i 
likhet med Fjæreheia.
• Marius Pytten og Sebastian Daland markerte seg med 
dobbeltseier i Graneløpets 5 km søndag 3. november. Tidene ble 
hhv. 40.11 og 40.51.
• Morten Bujordet går dette skoleåret på folkehøgskole ved 
Molde. Der er han med på mange spennende aktiviteter, f.eks. 
toppturer, sykling, rafting og fotokurs. Senere blir det alpint og 
langrenn. Og så hører to uker på Lanzarote før jul med i planen.
• Eva og Arnfinn Bujordet skal på den vanlige PWT travel i 
mars. Turen går til Slovenia, San Marino og Italia.

Kristian Omestad

• Og så gratulerer vi
Magne Reier Jørgensen, Torridalsvn. 93, 4630 Kr.sand, med 60 
års dagen 19. desember.

Skauposten nr. 4 for 20 år siden er på bare 20 sider, men preges naturlig 
nok av klubbens 20 års jubileum. Redaktører er Ragnhild Hald og Jon 
Bjørgum, og Ragnhild har også ansvaret for layout.

O-sportens første dopingsak
Redaktøren (Jon) har på lederplass noen kommentarer om amatørskapet 
i o-idretten, som ikke tenker at man kan bli tatt for doping for bruk av us-
kyldige preparater. Det gjelder den første dopingsaken som rammet «de 
siste amatører» for 20 år siden. Juss-studenten Torunn Fossli innrømmet 
selv at det var grovt uaktsomt å ta Rinexin mot forkjølelse og bli tatt for 
doping under VM i USA. – For hvem har skylden når slikt skjer, spør Jon. 
- Torunn, o-forbundet eller o-sporten? Det er ikke lov å være så naiv når 
man er i Olympiatoppen, skriver han, men mener også at O-forbundet har 
selv skyld i saken. Hvor var den norske legen i VM, og når skal Norge be-
gynne å sende proffe ledere til internasjonale konkurranser i stedet for å 
gi reiser til frivillige og valgte ledere som en form for avlønning, spør han.
Til sist, ber han om at alle uansett nivå og ambisjon setter seg inn i 
doping-regelverket osv.

Litt fra årsmøtet i november 1993
Avtroppende leder, Svein Øderud, er blitt ukependler og har sendt 
julehilsen. Han minner om at det meste som har skjedd i året står i 
årsberetningen som bør leses av alle, selv om man ikke var på årsmøtet 
i november. Da overtok forøvrig Terje Mellingsæter formannsklubba. På 
årsmøtet ble det også stilt spørsmål om ressursbruk i klubben.

Medaljetoppen hittil i 1990 årene
Toppes av 8 
som har fått 
NM-medaljer i 
1990-1993:

    NM SM KM 
                                                         g s b      g s b      g s b 
1. Espen Danevad       1 2 2       0 0 1       4 6 1 
2. Rune Salthaug  1 1 1 1 0 2 6 3 0 
3. Vigdis Færestrand  1 0 0 4 4 0 7 3 0 
4. Ståle Dvergsnes  1 0 0 0 0 0 4 2 2 
5. Kari-Ann Ånensen  0 1 0 2 1 2 8 0 0 
6. Jan Kristian Lygre  0 1 0 0 1 0 1 2 2 
7. Johan M. Michelsen  0 1 0 0 0 1 3 4 3 
8. Magne Omestad  0 0 1  1 0 0 2 2 2 
 
Adelskalender i O-cupen pr. 31.12.93 
Beregnet etter plassifferpoeng pr. løype 
1. Øystein Halvorsen  318 
2. Jon Bjørgum   231,5 
3. Alf Solås   177 
4. Arnfinn Bujordet  160 
5. Jan H. Bakkejord  152  
6. Espen Danevad  109 
7. Torstein Omestad  104 
8. Eva Bujordet   103 
9. Viggo Aaberg    99,5 
10. Øystein Bujordet    79,5 
 
 
  
 
  
  

20 års ka-
valkade

Over 4 sider 
kan leses 
den første 
årskavalkaden 
fra 1973 til 
1993. 
Men akkurat i 
dette nr. kan 
også leses om 
Midtsidegutten 
Finn Kristensen som hadde 40 års jubileum som o-løper i 1993. 
Finns favorittrett var den gang komper med tyttebær og surmelk, og 
favorittmusikk var country og Glenn Millers storbandjazz (er det det 
fortsatt?) Karrieren startet med at han sammen med Per Reidar Spieler 
som medlemmer i Vigør meldte seg på o-kurs i regi av Start i 1953, og de 
ble øyeblikkelig bitt av basillen. Han deltok i sitt første o-løp ved Kjerrane, 
Jettegrytene, og der tok han sitt første beger. Pga medlemskap i Vigør 
meldte de seg inn i Oddersjaa, men gikk året etter over i Start der vi 
hadde kameratene våre, bl.a. Asbjørn og Oddbjørn Hjetland. Men det var 
ikke populært. Oddersjaa protesterte og saken gikk til NOF. Resultatet ble 
3 måneders karantene – på to 13 åringer! Gjett om de allerede hadde sett 
kjempetalentene i oss! - Men vi ble i Start, og senere KOK, mimret Finn i 
1993. Hele intervjuet med Finn (av Marta Fersnes) kan leses i nr. 4/93.
Sladderspalten inneholder nyheten om at Nils Arne Johannessen hadde 
12 rette i tipping mens Harald Eik var tatt i fartskontroll i USA for å ha kjørt 
42 mph i 25-sonen og ble 120 dollar fattigere.

Kristian Omestad 
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