
             

 

PROGRAM for Kolding Orienterings Klub 

juni og juli 2022 
 

 

 

Onsdag d. 1. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30 med poster i skoven. Efter træningen er 

der spisning i klublokalet. Gerne tilmelding via KOKpittet. Vi får besøg af 

medarbejdere fra EWII (hovedsponsor ved WOC) som kommer og løber en 

bane fra kl. 16.30. 
 

Lørdag d. 4. juni  Fynsk Sprint Cup i Ringe. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-

service senest den 1. juni. 

 

5. -6. juni DM sprint og sprint stafet i Odense. Ordinær tilmeldingsfrist overskredet. 
Eftertilmelding muligt mod forhøjet startafgift indtil 31. maj. Der tilbydes 

åbne baner med forhåndstilmelding i O-service. Se også yderligere 

oplysninger i O-service. 

 

Onsdag d. 8. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30 med poster i skoven. Efter træningen er 

der spisning i klublokalet. Gerne tilmelding via KOKpittet.  
 
10., 11 og 12. juni MTBO DM i hhv. sprint, lang og mellem i Hillerød Rådhus, Store Dyrehave 

og Grib Skov. Ordinær tilmelding er overskredet, men der er eftertilmelding 

indtil 6. juni mod ekstra gebyr kr. 50. 

 

11. og 12. juni Testløb for eliteløbere i Blåbjerg Plantage og Stråsø Plantage. 

Tilmeldingsfrist overskredet. 
 

Onsdag d. 15. juni O-træning fra Bøgelund kl. 17.30 med poster i skoven. Efter træningen er 

der spisning i klublokalet. Gerne tilmelding via KOKpittet.  
 

17. 18 og 19. juni Vestjysk 2-dages med sprint fredag og klassisk distance lørdag og søndag i 

hhv. Holstebro by og Husby Klitplantage. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 6. juni. 
 

Onsdag d. 22. juni O-træning kl. 17.30, denne aften i Hylkedal med parkering ved 

Trailcenteret, Holbergsvej 50. Yderligere oplysninger kommer på Facebook 

og hjemmesiden. 

  

 
Onsdagstræningen holder sommerferie indtil onsdag den 10. august, hvor vi starter igen. 

 

 

Lørdag d. 25. juni - 

torsdag d. 30. juni Den store WOC-uge – VM i sprint-orientering i Kolding, Fredericia og Vejle. 
Hjælpere ved WOC kan løbe publikumsløb i det omfang det kan passes ind 

i den funktion man har. Tilmelding på dagen for kun 50 kr. Flere 

informationer følger. 

 

1. - 3. juli Vikingedysten v/HTF i Løgumkloster by, Lindet skov og Haraldsholm skov. 
Yderligere oplysninger kan ses på O-service. Tilmelding til alle løb senest 

den 27. juni. 

 Det kan 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. 

  
 

 

 



 

 

 

2. juli – 6. juli U1 sommerlejr på Kronhede Lejrskole. Ungdomsløbere indtil 13 år. 

Nærmere oplysninger via O-service. Deltagerafgift kr. 1.000,00 med 

klubtilskud på kr. 450. Tilmelding senest den 8. juni. 
 

3. juli – 10. juli U2 sommerlejr i Sverige for ungdomsløbere mellem 13 og 16 år. Yderligere    

oplysninger og tilmelding via O-service senest den 10. juni. 

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

 
19. – 21. juli Læsø 3-dages i Læsø Klitplantager. Yderligere oplysninger og tilmelding via 

O-service senest den 8. juli. 

 

 

  

 Der er styrketræning hver mandag kl. 17.30 på Pulzion, sidste 
træning  

 Inden sommerferien er mandag den 20. juni. 

  

 

 

 
 

 


