
       Indbydelse til          

       Påskeløbet 2021                    
       den 1.-3. april                    

       på Rømø                    

Arrangør Orienteringsklubben HTF indbyder hermed til Påskeløbet 2021

Klassifikation 3*** -stævne (med Corona regler)

Løbsområde Rømø Sønderland og Rømø Nørreland

Dato Skærtorsdag den 1. april 2021, Rømø Sønderland

Langfredag den 2. april 2021, Rømø Sønderland

Påskelørdag den 3. april 2021, Rømø Nørreland

Stævnecenter Vil være i nærheden af start da der ikke vil være en stævneplads

Mødested I lyskrydset for enden af Rømødæmningen. Følg afmærkning til parkering.

Afstande Der vil være parkering tæt ved start og mål, Ingen stævneplads 

Afstandene vil være cirka 800 meter fra parkering.

Kort Rømø Sønderland og Nørreland. Revideret 2019, i målestok 1:7500 og 

1:10000 afhængig af løbsklasse. Ækvidistancen er 2,5

Kortene er ny revideret, gennemgået af kortkonsulent og har DOF's 

kvalitetsstempel

Kortene er trykt på riv- og vandfast papir

Kontrolsystem Der anvendes Sportident.

Egen brik kan anvendes, men nummer skal opgives ved tilmelding. Det er 

løberens eget ansvar, at der alle dage anvendes en funktionsduelig brik. 

Lejebrikker kan lejes for 60,00 og udleveres ved start. Ikke afleveret brik 

erstattes med et gebyr på 600,00 d.kr.

Terrænbeskrivelse
Påskeløbet på Rømø kommer til at foregå i et meget varieret terræn med 

både skov, bestående overvejende af nåletræsplantager med veludviklet 

stinet, og store åbne klitområder. I april er der risiko for, at der kan være 

rimeligt vådt. Terrænet er svært og vil give o-løberne en del o-tekniske 

udfordringer.  

http://www.okhtf.dk/
http://www.arrild-ferieby.dk/


Løbsklasser Banelængder:

     1. etape, Skærtorsdag løbes langdistance.

     2. etape, Langfredag løbes mellemdistance, 50% af 1. etape.

     3. etape, Påskelørdag løbes reduceret langdistance, 75% af 

                    1. etape.

     Lændeangivelserne er vejledene.

http://www.loberen.dk/


Løbsklasser (fortsat)

Åbne baner Der tilbydes ikke åbne baner.

Første start 1. etape kl. 10:00 og kl. 13.00

2. etape kl. 10:00 og kl. 13.00

3. etape kl. 10:00 og kl. 13.00

Starten på alle etaper vil foregår med indkaldelse 4. minutter før 

løbernes starttid og der vil være 2. minutter mellem hver løber i 

samme klasse.

Alle bedes holde afstand i henhold til gældende Covid-19 regler

http://www.dancenter.dk/


Præmier H/D-16

Præmier til de 3 bedste løbere i hver klasse, på 1. og 2. etape.

Præmier til de samlede 3 bedste løbere i hver klasse, efter 3. etape.

Der vil ikke være præmier i andre klasser

Resultatformidling. Resultat formidling vil kun foregå elektronisk via af O-result

Kiosk Der vil ikke forefindes kiosk 

Børneaktivering Der vil ikke være nogle børneaktiviteter

Børnebane Der vil ikke forefindes børnebaner

Tilmelding Via O-Service. Sidste tilmelding den 12. Marts 2021. Der vil være et maks 

deltager antal på 2 x 500 pr. dag

Hvis ikke forsamlingsforbuddet ændres fra de nuværende 10 

personer til minimum 50 personer inden den 12. marts 2021

vil løbet blive aflyst

Hvis en løber har egen brik, skal briknummer indtastes ved tilmelding. 

Hvis dette ikke sker, tildeles løberen en lånebrik, der skal benyttes under 

stævnet. Der afregnes 60 kr. pr. lånebrik. 

 

Der tilbydes ikke eftertilmelding.

Startafgift D/H-20: 300 kr. 

D/H21-: 400 kr.

Pris for lejebrik: 60 kr. 

Startafgift indbetales klubvis til konto i Frøs Herreds Sparekasse reg. nr. 

9737 kontonr. 0004032047 udenlandske løbere betaler via SWIFT-BIC: 

FROSDK21 IBAN: DK 1797370004032047. Ved indbetalingen bedes oplyst 

klubnavn samt at indbetalingen er vedr. Påskeløbet

Udenlanske løbere Der er ikke mulighed for udlandske løbere at deltage

Åbne baner Der vil ikke være åbne baner, da vi ikke vil have en stævneplads

Fortræning Fortræning vil måske komme på tale men det meldes ud på et 

senere tidspunkt.

Overnatning Der arrangeres ikke overnatning støt vores stævne sponsorer:

Dancenter:                          www.dancenter.dk

Arrild Ferieby Center:           www.arrild-ferieby.dk

Skærbækcenteret:               www.skaerbaekcentret.dk

http://www.skaerbaekcentret.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibnL622ubiAhVDKVAKHV_2COoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dansani.dk%2F&psig=AOvVaw2is8EKOXErq-6OXFL8yp88&ust=1560523827372969


Stævneledelse Stævneleder: Lars Klogborg, Orienteringsklubben HTF

Stævneleder: Arne Bertelsen, Orienteringsklubben HTF

Stævneleder: Tove Ellegaard Juhl, Orienteringsklubben HTF

Stævneleder: Mads Ellegaard Juhl, Orienteringsklubben HTF

Stævne telefon: +45 40131038

Stævne mail adresse: paaskeloebet2020@okhtf.dk

Stævnekontrollant: Rudolf Sørensen, OK Esbjerg 

Banelæggere:

   1. etape: Lasse Skare Terkildsen, Orienteringsklubben HTF

Banekontrollant 1. etape: Lars Thestrup Flyvestation Skrydstrup

   2. etape: Ove Brix Terkildsen, Orienteringsklubben HTF

Banekontrollant 2. etape: Kurt Petersen Ribe OK

   3. etape: Hans Nielsen, Orienteringsklubben HTF

Banekontrollant 3. etape: Henrik Hasnen OK Esbjerg 

Hjemmeside https://okhtf.dk/arrangementer/egne-arrangementer/paaskeloebet-2021-roemoe/

Facebook https://da-dk.facebook.com/okhtf/

   Vi glæder os til at se jer.

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fokhtf.dk%2Farrangementer%2Fegne-arrangementer%2Fpaaskeloebet-2021-roemoe%2F&data=04%7C01%7C%7Ca145528f990349102dbe08d89f9d1bec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434844410725918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nCBX2LOKpMhDDwralMsyAqjhtVacSBPiazNuBBUByLc%3D&reserved=0
https://da-dk.facebook.com/okhtf/
http://www.toender.dk/
http://www.okhtf.dk/

