
                PROGRAM for Kolding Orienterings Klub 

Februar 2023 
 

 

 

Onsdag d. 1. feb. O-træning fra Bøgelund kl. 17.30 med poster i skoven. derefter 

fællesspisning i klublokalet med tilmelding på KOK-Pittet. 

 

Torsdag d. 2. feb. NightChamp 4 v/OK Pan ved Himmelbjerget. Yderligere oplysninger og 
tilmelding via O-service senest den 30. januar. 

 

3. – 5. feb. U2 kursus (for 13-16 årige) i Thy. Tilmeldingsfristen er overskredet, men 

prøv at ringe til én af lederne, hvis du ikke lige fik dig tilmeldt.  

 
Lørdag d. 4. feb. Træningsløb v/OK Gorm i Engelsholm. Mødested P-Plads ved slottet. 

Yderligere oplysninger: Se KOK´s hjemmeside og nederst i programmet. 

 

Søndag d. 5. feb. Vinterlang 4 v/Rold Skov OK i Mosskov, Hesselholdt og Vælderskov. 

 Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest den 29. januar. 

 
Mandag d. 6. feb. Natløb v/OK Melfar i Staurby. Tilmelding senest den 3. februar. Yderligere 

oplysninger kan ses på OK Melfars hjemmeside. 

 

Onsdag d. 8. feb. Løbetræning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter fællesspisning i klublokalet 

med tilmelding på KOK-Pittet, og 
 Klubaften med temaet: 2023-sæsonen - træning, klubmesterskaber, 

divisionsturnering, stævner m.m. 

 

Torsdag d. 9. feb. NightChamp 5 v/OK Pan i Vejlskoven/Rathlousdal. Yderligere oplysninger 

og tilmelding via O-service senest den 6. februar. 

 
Lørdag d. 11. feb. Træningsløb v/HTF i Tormaj skov. Kl. 13.00. Se mere på www.okhtf.dk 

 

Søndag d. 12. feb. Midtjysk supervinterlangdistance v/Karup OK i Det store Vandskel. 

Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest den 9. februar. 

 
Onsdag d. 15. feb. (Vinterferie) Der vil være løbetræning fra Bøgelund kl. 17.30, men ingen 

madservering.  

 

Lørdag d. 18. feb. Træningsløb v/Gorm i Jelling By, sprintløb. For yderligere oplysninger: se 

KOK’s hjemmeside. 

 
Onsdag d. 22. feb. Træning fra Bøgelund kl. 17.30. Herefter er der fællesspisning i 

klublokalet. Efter spisning er der generalforsamling kl. 18.30 i 

skydeudvalget og kl. 19.00 i Kolding Orienterings Klub. Se evt. 

indkaldelser, der er udsendt på mail.  

 
Torsdag d. 23. feb. NightChamp 6 v/OK Pan i Store Lyngdal.  Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 20. februar. 

 

24. – 26. feb. Februarkursus for juniorgruppen på Nordsjælland. Yderligere oplysninger 

og tilmelding via O-service senest den 10. februar. 

 
Lørdag d. 25. feb. Voksenkursus/tekniktræning v/OK Syd i Gråsten. Der tilbydes 3 niveauer, 

der vælges ved tilmelding. Se indbydelsen via O-service. Tilmelding senest 

den 20. februar. 

 

Lørdag d. 25. feb. Træningsløb v/OK FROS i Houens Odde. Mødested: P.plads ved Houens 

Odde 14, 6000 Kolding. Se evt. yderligere oplysninger på KOK´s 
hjemmeside under vintertræningsløb og nederst i programmet. 

 

 



25.-26. feb. U1 kursus for de 10 – 13 årige i Oksbøl Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 17. februar. 

 

Søndag d. 26. feb. Vinterlang 5 v/Vestjysk OK Rundt om Holstebro. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 20. februar. 
 

Tirsdag d. 28. feb. Natcup Syd. Det første af 3 natløb. Arr. OK FROS i Fredericia Fælled. 

Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest den 23. februar. 

 

 

 
 

 

 

Yderligere oplysninger om træningsløbene: Der er fri start 
mellem kl. 12.30 og 13.30. Postindsamling kan starte kl. 14.30. Der 
løbes med SportIdent. Der tilbydes lånebrik. Man kan vælge mellem 
5 forskellige baner. Det er gratis for trekantklubberne at deltage. 
Gæster betaler kr. 20 for print af kort.  
Oplysningerne bliver lagt på KOK´s hjemmeside og vil løbende blive 
opdateret. Så husk lige at tjekke hjemmesiden, inden du kører til 
træningsløb. 

 
 

 


