
OK Sør – En O klubb for både store og små 

 

Orienteringsklubben Sør, som holder til noen kilometer øst for Kristiansand er av relativ ny 

dato. Den ble stiftet i 1978. 

 

Orientering har det vært drevet med i bygda Randesund helt i fra 1948. Den gang som ei 

undergruppe i allidrettslaget Randesund IL. De første årene var det ikke så stor aktivitet, 

men da brødrene Karsten og Gunnar Dvergsnes begynte med orientering midt på 50 tallet, 

ble det mer fart i sakene. 

Det ble tegnet nye O- kart, alt på dugnad, og da ble flere og flere med i O- idretten. 

Utover i 70 åra ble det mer vanlig å danne egne O-klubber. Det hadde også skjedd på 

Sørlandet. 

I 1977 arrangerte RIL NM i orientering i Tveit, og dette arrangement innbrakte en del penger. 

Uenighet i laget om bruk av disse pengene var så grunnen til at OK Sør så dagens lys. 

Allerede på stiftelsesdagen hadde klubben over 100 medlemmer, og de sportslige 

prestasjonene de første årene var formidable. 

Egil Johansen var blitt verdensmester for RIL i 1976, og denne bedrift gjentok han igjen på 

Kongsberg i 1978, da som OK Sør medlem. Klubben gikk også bort og vant NM stafett samme 

år. 

Etter å ha vunnet 5 strake NM på rad i 1979, må en vel kunne utrope Egil til en av Sørlandets 

ypperste idrettsutøvere. 

Allerede i startåret ble det første O-kart laget, og etter hvert er det blitt mange 

kvaderatkilometer med nye spesialkart. Et utallig antall dugnadstimer er gått med til 

synfaring og rentegning. 

Det er ikke bare produsert kart i nærområdene, som er typiske knudrete sørlandsterreng. 

Også innover i landet, som kjennetegnes med åpne myrterreng har de laget kart. 

Det er mange som opp i gjennom årene har fått prøvd seg i gode løyper både i «Sørløp» og i 

Sørlandsgalopper. 

Beholdningen av egne kart begynner nå å nærme seg 40. 

Turorienteringsopplegget «Sørtrimmen» har vært på programmet i fra første år, og her har 

mange fått fine turopplevelser på klubbens mange kart. 

Etter noen år med heller laber rekruttering, har denne de siste par åra tatt seg betraktelig 

opp. 

Spesielt på «KSO» løpene, sprintkarusellen i området dukker det stadig opp nye fjes. Både av 

unge og litt eldre. Så nå må en vel kunne si at OK Sør er blitt en godt drevet breddeklubb. Så 

hvem vet, om noen år dukker det kanskje opp en ny Egil Johansen. 

 

Bare blåbær: 

Egil Johansen vant ett av løpene i 14 års klassen under Sørlandsgaloppen i Porsgrunn i 1968. 

Det var litt spesielle omstendigheter rundt dette løpet. På den tida fikk løperne oppgitt en 

post av gangen som ble tegnet inn på hver post. 

Egil mistet blyanten på vei til første post. For å merke av de nye postene brukte han blåbær 

for å markere og huske hvor posten skulle være på kartet. 

Han kom i mål med et fint blåprikket kart som vinner. 


