
             

 

PROGRAM for Kolding Orienterings Klub 

juni og juli 2017 
  

 

 

 

 

 3. – 5. juni FIF Pinseweekend med sprint og testløb i Hillerød og Gribskov. Nærmere 

oplysninger og tilmelding via O-service. Den ordinære frist var den 26. maj. 

Eftertilmelding muligt indtil den 30. maj mod forhøjet startafgift kr. 50. 

 

Onsdag d. 7. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

Banelægger: Nicolai. Løbsområde: Dyrehaveskolen og omegn, sprint. 

 

Lørdag d. 10. juni Sprint Prolog til JFM sprint v/Skive AMOK i Skive Midtby. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 2. juni. 

 

Lørdag d. 10. juni JFM sprint v/Viborg OK i Viborg Vestby. Yderligere oplysninger g 

tilmelding via O-service senest den 2. juni. 

 

Søndag d. 11. juni DM mixsprintstafet v/Horsens OK i Horsens Midtby. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service omgående. Eftertilmelding muligt 

indtil den 7. juni mod forhøjet startafgift. 

 

Onsdag d. 14. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

Banelægger: Ida Lottenburger. Løbsområde: Marielund 

 

Fredag d. 16. juni MTB-O sprint v/FROS i Hannerup-Fuglsang. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via o-service senest den 10. juni. 

 

Lørdag d. 17. juni DM MTB-O lang v/KOK i Stensbæk. Yderligere oplysninger og tilmelding 

via o-service senest den 11. juni. 

 

Søndag d. 18. juni DM MTB-O Mellem v/KOK i Kolding og Bramdrup Skov. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via o-service senest den 11. juni. 

 

Onsdag d. 21. juni Onsdagstræning i området ved Den Geografiske Have med mødested: 

Naturskolen Perlen, Christian 4. vej 71, Kolding. Efterfølgende bål-

arrangement. Vi håber som sædvanligt på godt vejr og tænder grill. Menuen 

er pølser og kartoffelsalat. Pris: 25 kr. for voksne og 10 for børn. Medbring 

selv drikkevarer, bestik og tallerken og evt. dej til snobrød. Der bliver sørget 

for indkøb af kød, pølser og kartoffelsalat. Der vil også være kaffe og kager. 

Kage- og bollebagere efterlyses (udgifter vil blive refunderet). Giv Tina et 

ring på 20757981. Af hensyn til indkøb af mad anmodes om tilmelding til 

Aase senest 19. juni, mail: aase@eg-net.dk  

  

24. – 28. juni U1 sommerlejr på Kronhede Lejrskole. Nærmere oplysninger via O-service. 

Deltagerafgift kr. 1.200,00 med klubtilskud på kr. 450. Tilmelding senest 

den 1. juni. 

 

mailto:aase@eg-net.dk


30. juni – 2. juli Vikingedysten v/HTF i henholdsvis Starup Hede, Haderslev Vesterskov og 

Pamhule. Yderligere oplysninger kan ses på O-service. Tilmelding til alle 3 

løb senest den 25. juni. 

 Det kan det lade sig gøre, at tilmelde sig til et enkelt løb, men løbene lørdag 

og søndag tæller samlet til præmier og Vikingetrofæerne! 

 Der er også åbne baner i begrænset omfang med tilmelding på dagen. 

 

 

 Onsdagstræningen holder sommerferie indtil onsdag den 9. august, 

hvor vi starter igen. 

 

 

1/7 – 7/7 U2 sommerlejr for ungdomsløbere mellem 14 og 16 år i Sverige. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 19. juni. 

 Deltagerafgift kr. 1.800,00 med et klubtilskud på kr. 450,00.  

   

7. – 9. juli Skaw-Dysten i Skagen By og Bunken Plantage. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 29. juni. 

 

7. juli MTB-O i Højengran Plantage. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-

service senest den 29. juni. 

 

 Hvis man har behov for mere o-løb i sommerferien, så kig på f.eks. OK 

HTF’s og OK Esbjergs hjemmesider under træningsløb eller de mange Find 

Vej-tilbud på findveji.dk 

  

 

 Fyns 5-daws: 
Tirsdag d. 30. maj i Kohave 

Torsdag d. 1. juni  i Kirkendrup 

Tirsdag d. 6. juni i Hunderup 

Torsdag d. 8. juni Sprint stafet i Glamsbjerg 

Tirsdag d. 13. juni i Åløkkeskoven med jagtstart 

 Forhåndstilmelding 3 dage før løbene til www.odense-ok.dk 

 Også mulighed for tilmelding på dagen. 

 Se øvrige oplysninger på OO’s hjemmeside  

http://www.odense-ok.dk/

