
       Indbydelse til          

Corona træn selv Påsken 2021
       den 1.-3. april                    

       på Rømø                    

Arrangør Orienteringsklubben HTF indbyder til Corona Træn selv Påsken 2021

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

Kort Alle kort vil være 1:10000 og man skal selv printe dem. Har man ikke den 

mulighed tilbyder vi at lave kort til Jer mod en ekstra betaling på 10,00 

d.kr pr. løb. Kortene vil så være ved startpunktet med navn på.

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

kvalitetsstempel

Kontrolsystem Der vil ingen kontrolsystem være, løbene vil blive lagt op på O-track

Terrænbeskrivelse Løbene 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.  

Baner Der tilbydes følgende baner. Banelængderne vil være næsten samme 

længde alle dage.

Der kan løbes i tidsrummet 09.00 til 16.30

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


Banelængderne er cirka

Start Alle der køber en bane vil få et starttidspunkt tildelt og den skal 

overholdes så der ikke er for mange mennesker i skoven af gangen

Derved overholder vi Corona reglerne

Der vil være mulighed for max 160 løbere om dagen, så når der er 

modtaget 160 tilmeldinger vil der ikke være adgang til flere samme 

dag.

Ved tilmelding indbetales startafgiften og der sendes en kortfil til 

deltageren/erne, der vil samtidig blive oplyst hvor startpunktet er de 

enkelte dage. Alle bedes overholde Corona reglerne som er gældende på 

løbstidspunktet.

Resultater Deltagerne tager selv tid og kan lægge sit løb op på O-track

Tilmelding På mail til info@okhtf.dk

Der skal oplyses klub, fulde navn og den bane man ønsker at løbe

eventuelt et ønske om starttidspunkt (ikke sikkert det kan opfyldes). Husk 

at oplyse den mail adresse kortfilen/erne skal sendes på

Startafgift D/H-20: 40 kr. pr. løb

D/H21-: 60 kr. pr. løb

Startafgift indbetales via Mobilepay nummer 36963 enten klubvis eller som 

enkelt person/familie. Husk at skrive en kommentarer når pengene sendes 

så vi ved hvad betalingen drejer sig om.

Parkering Kan foregå ved kantparkering på vejene ved skoven eller på 

parkeringspladser i nærheden, det er forbudt at kører i skoven og eller 

holde på privat grund. Når kortfilen/erne sendes til deltagerne oplyser vi 

hvor man bør parkerer

Arrangører Lars Klogborg, Orienteringsklubben HTF

Arne Bertelsen, Orienteringsklubben HTF

Tove Ellegaard Juhl, Orienteringsklubben HTF

Mads Ellegaard Juhl, Orienteringsklubben HTF

http://www.skaerbaekcentret.dk/
http://www.dancenter.dk/


Telefon: +45 40131038

Mail adresse: info@okhtf.dk

Banelæggere:

   Dag 1 Lasse Skare Therkildsen, Orienteringsklubben HTF

   Dag 2: Ove Brix Therkildsen, Orienteringsklubben HTF

   Dag 3: Hans Nielsen, Orienteringsklubben HTF

Hjemmeside https://okhtf.dk/Corna træn selv Påsken 2021

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

https://okhtf.dk/Corna træn selv Påsken 2021
https://da-dk.facebook.com/okhtf/
http://www.loberen.dk/
http://www.okhtf.dk/

