
             

 

PROGRAM for Kolding Orienterings Klub 

april 2017 

 
  

 

Søndag d. 2. april B-løb i Hastrup Plantage (øst for Brande) v/OK Gorm. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service. Ordinær tilmeldingsfrist 

overskredet, efteranmeldelse muligt til den 28. marts kl. 18.00. 

 Løbet er tællende til ungdomspokalerne. 

 

Søndag d. 2. april Vårsprinten, Århusbakken, Silkeborg. Tilmeldingsfrist overskredet, men der 

tilbydes åbne baner på dagen. Løbere på åbne baner deltager i konkurrencen 

i de tilhørende klasser. Se indbydelsen på O-service. 

  

Onsdag d. 5. april O-træning fra Bøgelund kl. 17.30 med poster i skoven. Derefter spisning i 

klublokalet.  

 

Søndag d. 9. april 1. divisionsmatch i Dejbjerg v/Esbjerg OK. Et af årets vigtigste løb, hvor vi 

skal møde HTF, Gorm og Snab.  Husk at tilmelde dig senest den 31. 

marts.   Yderligere oplysninger kan ses på O-service eller fås hos Per, tlf. 

20837456. 

 Løbet er tællende til Kredsungdomspokalerne. 
 

Onsdag d. 12. april Ingen træning på grund af påsken.  

 

13. – 15. april Påskeløbene i Thy. Tilmeldingsfristen er overskredet, men der tilbydes åbne 

baner alle 3 etaper. Se yderligere oplysninger på O-service. 

 Påskeløbets etape 1 og 2 er tællende til ungdomspokalerne. 

 

Onsdag d. 19. april O-træning fra Bøgelund kl. 17.30 med poster i skoven. Derefter spisning i 

klublokalet.  

 

Lørdag d. 22. april DM i sprint i v/Rold Skov OK. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-

service senest den 7. april. 

 

Søndag d. 23. april DM ultralang i Rold Vælderskov v/Rold Skov OK. Yderligere oplysninger 

og tilmelding via O-service senest den 7. april. 

 

Tirsdag d. 25. april 1. etape af Sydfynsk 5-dages i Slæbæk. Tilmelding senest den 22. april. 

 Se indbydelsen på O-service. 

 

Onsdag d. 26. april O-træning fra Bøgelund kl. 17.30 med poster i skoven. Derefter spisning i 

klublokalet.  

 

Lørdag d. 29. april Find vej Dagen. I år deltager KOK, nærmere information følger. 

 

Søndag d. 30. april O-biathlonstævne i Skive. Se indbydelsen på www.biathlon.dk. Tilmelding 

til Ulrik Staugaard senest den 19.- april 

 

29. – 30. april Tur til Tio-Mila i Göteborg. Se udsendt klubmail. Henvendelse til Per Eg, 

20837456. 

 

 
 


