
             

 

PROGRAM for Kolding Orienterings Klub 

juni og juli 2018 
 

 

 

 

Torsdag d. 31. maj 3. afd. af Trekant O v/KOK med start fra Bøgelund kl. 17.15 til ca. kl. 19. Se 

yderligere oplysninger under den 7. juni. 

 

 Fredag d. 1. juni JFM sprint v/Snab i Brejning. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-

service senest den 25. maj. Eftertilmelding muligt til 28. maj kl. 18. 

 

2. – 3. juni Testløbsweekend for de bedste løbere i klasserne D16 og H16, D20 og H20  

i Torsted/Fejsø og Nørlund. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-

service senest den 25. maj. Eftertilmelding muligt til 30. maj. 

 

Onsdag d. 6. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

 

Torsdag d. 7. juni 4. afd. af Trekant-O med start i Middelfart v/OK Melfar fra kl. 17.15 til ca. 

kl. 19. Orienteringsstævne for børn og begyndere op til 12 år. Der kan 

vælges mellem 3 forskellige lette baner. Se evt. indbydelsen på KOK’s 

hjemmeside. Gerne tilmelding til ungdomstræneren dagen før, dog også 

mulighed for at møde op på dagen. 

 

Fredag d. 8. juni MTB-O sprint v/KOK i Marielund/Bramdrup. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 3. juni. 

 

Lørdag d. 9. juni MTB-O langdistance v/KOK i Stensbæk/Stavnager. Yderligere oplysninger 

og tilmelding via O-service senest den 3. juni. 

 

Søndag d. 10. juni MTB-O mellemdistance v/KOK i Harte/Stubdrup. Yderligere oplysninger 

og tilmelding via O-service senest den 3. juni. 

 

Onsdag d. 13. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

 

Torsdag d. 14. juni 5. og sidste afdeling af Trekant-O med start i Jelling v/OK Gorm. 

 Se oplysninger under 7. juni og på KOK´s hjemmeside. 

 

Fredag d. 15. juni MTB-O sprint v/Viborg OK i Viborg Vestby. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 1. juni. 

 

Lørdag d. 16. juni DM MTB-O langdistance v/Viborg OK i Stendal, Ulvedal, Havredal. 

Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest den 1 juni. 

 

Søndag d. 17. juni DM MTB-O mellemdistance v/Viborg OK i Broddingbjerg. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 1. juni. 

 

Søndag d. 17. juni         Klitløbet i Hvidbjerg Klit og Klithede v/ Nordvest OK. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 7. juni. 

 

 



Onsdag d. 20. juni        Klubmesterskab Sprint i Bjert. Mødetid/start fra kl. 17.30. 

Afmærkning på Engløkke, 6091 Bjert. Nærmere info om klasser og baner 

følger på klubmail og facebook. 

Efter løbet er der bål-arrangement ved Tinas og Henriks Bomhus i Sdr. 

Stenderup. Afmærkning på Stenderupvej. Vi håber 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. Af hensyn til indkøb af mad anmodes om 

tilmelding til Aase senest 16. juni, mail: aase@eg-net.dk  

 

 

 

 Onsdagstræningen holder sommerferie indtil onsdag den 8. august, 

hvor vi starter igen. 

 

 

 

29.-30. juni og 1. juli Vestjysk 2-dages v/Vestjysk OK med sprint fredag i Holstebro by og O-løb 

lørdag/søndag i Holstebro Øvelsesterræn og Vestre Plantage. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 24. juni. 

 

30. juni- 6. juli U2 sommerlejr for ungdomsløbere mellem 14 og 16 år i Sverige. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 22. juni. 

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

 

1.-5. juli U1 sommerlejr på Kronhede Lejrskole. Ungdomsløbere indtil 13 år. 

Nærmere oplysninger via O-service. Deltagerafgift kr. 1.200,00 med 

klubtilskud på kr. 450. Tilmelding senest den 15. juni. 

 

5. – 13. juli Veteran VM og publikumsløb/åbne baner med o-løb i Nordsjælland og 

sprint bl.a. ved Christiansborg. Se yderligere oplysninger på O-service.   

 Tilmelding via O-service senest den 1. juni. 

 

14. – 15. juli Vikingedysten v/HTF i Stensbæk Syd og Nord. Yderligere oplysninger kan 

ses på O-service. Tilmelding til begge løb senest den 9. juli. 

 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. 

 

17. – 19. juli Læsø 3-dages. Se yderligere oplysninger på O-service. Tilmelding senest 

den 3. juli. 

 

 

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

HTF’s og OK Esbjergs hjemmesider under træningsløb. 
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