PROGRAM for Kolding Orienterings Klub
juni og juli 2021

Tirsdag d. 1. juni

3. etape af Fyns 5-dages v/Odense OK i Tornbjerg-Kohave. Se Odense
OK`s hjemmeside.

Onsdag d. 2. juni

Sprint-træning, Skovparken fra kl. 17. Mødested: P-plads Kolding
Gymnasium, Skovvangen 10, Kolding. Gåtur på sprintkort kl. 17.15.

Torsdag d. 3. juni

4. etape af Fyns 5-dages v/Odense OK i Hollufgård. Se Odense OK`s
hjemmeside.

5. – 6. juni

DM sprint og sprint stafet på DTU, Lyngby. Yderligere oplysninger kan ses
på O-service. Ordinær tilmelding er slut, men der er mod ekstrabetaling
eftertilmelding til 1. juni. Der tilbydes åbne baner med tilmelding via Oservice senest den 28. maj.

Søndag d. 6. juni

Mini-O fra Bøgelund kl. 10. Træning og leg for de yngste i klubben.

Tirsdag d. 8. juni

5. etape af Fyns 5-dages v/Odense OK i Åløkkeskoven. Se Odense OK`s
hjemmeside.

Onsdag d. 9. juni

O-træning i Hylkedal fra kl. 17. Mødested: Trailcenteret, Holbergsvej 50,
Kolding. Gåtur kl. 17.15.

11. – 13. juni

Sommerweekend v/FIF, Hillerød. Yderligere oplysninger og tilmelding via
O-service senest den 4. juni.

Søndag d. 13. juni

Mini-O fra Bøgelund kl. 10. Træning og leg for de yngste i klubben.

Onsdag d. 16. juni

Klubmesterskab i Sprint i Petersbjerggård-området. Mødetid/start fra
kl.17.30. Mødested: Se KOK’s hjemmeside. Efter løbet er der bålarrangement på Birkemosevej 80 (fam. Dalgaard) Vi håber på godt vejr og
tænder grill. Man skal selv medbringe div. madvarer til grillen samt
tilbehør, drikkevarer, bestik, tallerken og evt. dej til snobrød. Tilmelding på
KOKpittet på klubbens hjemmeside både til sprintløb og bålarrangement
senest den 14. juni. Kagebagere efterlyses til fælles kagebord. Giv Aase et
ring. Tlf. 20698078. Bord og stole bedes også medbragt.

Lørdag d. 19. juni

Biathlon-Orientering, træningsstævne i Vingsted kl. 9 – 16. Se mere på
www.biathlon.dk og på KOK’s hjemmeside. Tilmelding: Til Nicolai Wind
senest den 11. juni. Ved siden af biathlon-stævnet er der også mulighed
for at løbe almindelige baner på ca. 3, 4 og 5 km. Tilmelding på O-service
senest den 14. juni.

Søndag d. 20. juni

DIVISIONSMATCH i Marbæk Plantage v/OK Esbjerg. Ved den seneste
match i april slog Snab os med et enkelt point, og vi vandt over de øvrige
klubber i første division. Hvis vi skal følge successen op, skal vi igen have
mange med, men det bliver nok svært at slå rekorddeltagelse igen, men
prøv og tilmeld dig via O-service senest den 10. juni. Øvrige oplysninger
om løbet kan også ses på O-service.

Søndag d. 20. juni

Mini-O aflyses på grund af divisionsmatchen.

Onsdag d. 23. juni

Onsdagstræningen foregår i Frederikshåb Plantage. Start fra kl. 17.30.
Fælles kørsel fra Bøgelund kl. 17.00.

Onsdagstræningen holder sommerferie indtil onsdag den 11. august, hvor vi starter igen.

25. – 27. juni

DM MTBO, sprint, mellem og lang i hhv. Grenå, Grenå Plantage og
Fussingø-Ålum. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest
den 11. juni.

26. juni – 2. juli

U2 sommerlejr i Thy for ungdomsløbere mellem 13 og 16 år. Yderligere
oplysninger og tilmelding via O-service senest den 7. juni.
Deltagerafgift kr. 1.800,00 med et klubtilskud på kr. 450,00.

26. juni - 30. juni

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 9. juni.

2. - 4. juli

Vikingedysten v/HTF i Arrild Ferieby, Sdr. Farup/V. Vedsted Plantage og
Hønning Plantage. 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.

21. – 24. juli

Skaw-Dysten med sprint og o-løb. Arr. i Skagen By, Højengran, Bunken
Plantage og Hirtshals Fyr. Yderligere oplysninger og tilmelding via Oservice senest den 12. juli.

30. juli – 1. aug.

Danish Spring i Farum og Gribskov/Søskoven. Yderligere oplysninger og
tilmelding via O-service senest den 1. juli.

2. – 8. aug.

Juniorsommerlejr i Thorup Strand. Yderligere på O-service, Deltagerafgift
kr. 2.200,00. klubben giver tilskud på kr. 450. Tilmelding via O-service
senest den 1. juli.

Der er styrketræning hver mandag kl. 17.30 på Bøgelund, sidste
træning inden sommerferien er den 21. juni.

