
             

 

PROGRAM for Kolding Orienterings Klub 

juni og juli 2019 
 

 

 

 

 

 Der er ungdomstræning hver mandag kl. 17.30 fra Bøgelund. Mødested 

kan evt. ændres.  

 
 

 Søndag d. 2. juni JFM sprint v/Horsens OK i Horsens by. Ordinær tilmelding overskredet. 

Eftertilmelding muligt indtil den 28. maj kl. 11 mod et tillæg på kr. 20 i 

startafgiften. Yderligere oplysninger kan ses på O-service. 

 

Onsdag d. 5. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

 

8. – 10. juni JWOC Testløb v/OK Pan Århus og Silkeborg OK – 3 løb i pinsen, testløb 

for ungdom/junior og åbent stævne for øvrige. Løbsområder: 

Marienlystparken (Sprint) og Himmelbjerget (langdistance og 

mellemdistance). Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest 

den 31. maj. 

 

Onsdag d. 12. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

 

Fredag d. 14. juni MTBO DM sprint på området ved Antvorskov Kaserne. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 31. maj. 

 

Lørdag d. 15. juni MTBO DM langdistance i Tisvilde Hegn. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 31. maj. 

 

Søndag d. 16. juni MTBO DM mellemdistance i Hedeland ved Roskilde. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 31. maj. 

 

Søndag d. 16. juni Åbent stævne i Vejle Sønderskov, arrangeret af ungdomsløberne i OK Snab. 

Fristart mellem kl. 10 og 11.30. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-

service senest den 7. juni. 

 

Søndag d. 16. juni Foruden løbet i Vejle er der også tilbud om sprint i hhv. Nordjylland og på 

Sjælland, se nærmere i O-service. 

 

Onsdag d. 19. juni Klubmesterskab Kortdistance i Bjert Syd – nyt udvidet kort. Mødetid/start 

fra kl. 17.30. Parkering ved idrætspladsen, indkørsel/afmærkning ved 

Vesterløkke 5, 6091 Bjert. Baner/klasser: 

 Bane 1: H 17-39 

 Bane 2: D 17-39, H 40-54 

 Bane 3: D 40-54, H55-69, H13-16 

 Bane 4: D 55-, H/D 70-, D13-16 

 Bane 5: H 12, D 12 

 



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

Stenderup, Strømholtgårdvej 3, Bjert, afmærkning på Stenderupvej. Vi håber 

på godt vejr og tænder grill. Menuen er pølser, kød og kartoffelsalat. Pris: 25 

kr. for voksne og 10 kr. for børn til og med 14 år. 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/SMS 

på 20757981. Af hensyn til startliste, indkøb af mad og print af kort anmodes 

om tilmelding til henholdsvis løb og spisning til Aase senest 16. juni, mail: 

aase@eg-net.dk  

 

 

 

 Onsdagstræningen og ungdomstræningen holder sommerferie indtil 

onsdag den 7. august og mandag den 12. august, hvor vi starter igen. 

 

 

29. juni - 3. 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 12. juni. 

 

 

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

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 14. juni. 

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

 

4. - 6. juli Vikingedysten v/HTF i Arrild Ferieby, Stensbæk Nord og Brogaard. 

Yderligere oplysninger kan ses på O-service. Tilmelding til alle løb senest 

den 30. juni. 

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

og lørdag tæller samlet til præmier og Vikingetrofæerne! 

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

 

6. – 12. juli JWOC Tour. Se yderligere oplysninger på O-service. Tilmelding senest den 

15. juni. 

 

12. – 14. juli Skaw-Dysten i Skagen By og Kirkemilen. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 4. juli. 

 

29/7 – 4/8 Juniorsommerlejr i Halden, Norge. Yderligere oplysninger kommer på O-

service, Deltagerafgift kr. 2.200,00. klubben giver tilskud. Tilmelding via O-

service senest den 30. juni. 
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