OK Sør 30 år 1978 – 2008
Fredag 6. januar 1978 sto følgende overskrift å
lese i Fædrelandsvennens spalter: ”O-løperne i
Randesund vil stifte egen klubb”.
En sammensveiset gjeng fant ut at tiden var
moden for å starte en spesialklubb for orientering
i Randesund og Tveit. 8. februar 1978 - på
stiftelsesdagen – ble 102 medlemmer registrert i
Randesund orienteringsklubb, R.O.K. Steinar
Gjertsen ble klubbens første formann. Allerede i
mars samme år – før sesongen startet - var
klubbens forandret til OK Sør.

Egil Johansen blir verdensmester på Kongsberg i 1978

Det første styret: F.v. fremst Karsten Dvergsnes,
Steinar Gjertsen. F.v. bak William Glad, Gunnar
Dvergsnes, Inge Johansen og Geir Tveide

Egil Johansen øverst på seierspallen

Første året ble et jubelår for klubben. Egil
Johansen som i 1978 var 24 år, regjerende
verdensmester fra Skottland i 1976 – og med 2
junior- og 3 senior-NM-titler bak seg, slo til for
fullt. Han vant klubbmesterskapet, KM, SM, NM
normal løype, NM langdistanse og sist, men ikke
minst VM individuelt på Kongsberg. Egil var
også med på Norges vinnerlag i VM-stafetten.
Ikke så merkelig at avisene skrev: ”Aldri har
verden sett en bedre orienteringsløper”.
Egil Johansen og Anne Berit Eid sammen med
daværende Kronprins Harald

OK Sør vant også NM stafett i 1978 med
Stig Skjævesland, Thorbjørn Kullerud og
Egil Johansen på laget. Terje Dvergsnes
sørget for en flott avslutning for ”Jubelåret
1978” da han vant NM-tittelen i klassen
H17-18. Det skulle noe til å forsvare en slik
seiersrekke, men Egil Johansen vant sitt 5.
strake NM-gull i 1979 og det ble sølv i VM i
Finland.
Terje Dvergsnes gratuleres med NM-gull i H17-18 av
Vidar Ydse (t.v.) og Glenn Ager-Wick

I årene som fulgte ble det mange gode plasseringer for klubbens løpere, men ikke noe kunne
måle seg med vårt første år.
Allerede i startåret ble det første kart laget. Vidar Haslum synfarte og tegnet kartet
”Søndagsheia” på Tjønntveit i Birkenes. Siden fulgte mange km2 med kart i skogsområdene øst
for vannet Ogge fra Oggevatn stasjon i nord over Svalandsheia til Rugslandsbanen i sør. Mange
løpere fra inn og utland fikk prøve det flotte terrenget gjennom våre årlige pinseløp og
arrangement i Sørlandsgaloppen. Mange timer ble lagt ned i dugnad med synfaring og
rentegning. Pr. 2008 har klubben ca. 35 kart av god kvalitet. Både Randesund og Tveit er godt
dekket med kart. Dugnadsarbeidet med å lage kart ble etter hvert overlatt til profesjonelle for å
følge med i utviklingen på kartfronten.
Turorienteringsopplegget vårt ”Sørtrimmen” har vært med fra første stund. Det er fortsatt noen
trofaste deltakere som har vært med de fleste år. De har fått flotte turopplevelser på alle våre kart
med åpent myrtereng i Birkenes, tungt skogsterreng i Tveit og kystnært terreng i Randesund.
OK Sør har gjennom årene vært en flittig arrangør av større og mindre løp. Mange dugnadstimer
er lagt ned i løp i Sørlandsgaloppen og våre årlige pinseløp som en periode var oppført på den
internasjonale terminliste. I 1991 var det hele 1200 deltakere i pinseløpene på Svaland. Hele den
norske eliten deltok da dette var uttakingsløp til landskamp. Deltakelsen i våre løp har dalt de
siste årene. Et aldri så lite oppsving fikk vi i Sørløpene på Dønnestadmoen i 1997. Som
forberedelse til VM i Grimstad samme år deltok landslagene fra de nordiske land. Klubben feiret
25-års jubileum i 2003 med å arrangere Veteran-NM fra Kringsjå skole.
I 2008 har klubben 104 medlemmer. Jostein Korsvik er valgt til ny leder på årsmøtet i januar.

Stein Coward

