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Corona tid er ved at være bedre tider 
 
Det er tid til et nyhedsbrev, da Danmark lige så langsomt begynder at åbne op 
igen. Klubben er god til at lave Corona løb og klubbens medlemmer har nok 
aldrig løbet så mange træningsløb som i Corona tiden. Der er begyndt at blive 
åbnet op for stævner og vi skal løbe divisionsmatcher i 2021. Flere og flere af 
klubbens medlemmer bliver nu vaccineret og når forsamlingsforbuddet er hævet 

til 50 i forbindelse med sport udenfor, så vi går mod lyser tider.  
 

Påskeløbet Rømø 2020 blev afholdt i 2021 
 
Påskeløbet på Rømø i 2020 blev jo flyttet til 2021, men 2021 endte også med at 
blive på en anderledes, grundet Corona. Det lykkedes at lave 3 Corona træn 
selv dage i påsken, på fantastiske Rømø. Vi havde næsten 950 starter, hvilket 
var over forventet. Alle deltagere var glade og tilfredse og vejret var med os. 
Der skal lyde en stor tak til deltagerne og dem som hjalp med at arrangere det. 

Totalt set over 3 år har påskeløbet givet et underskud, men taget i betragtning 
af, at der har været meget små indtægter, så må vi være godt tilfredse. 
Alle de indkøbte præmier til påskeløbet kan nu bruges til Vikingedysten i 2021, 
som vi regner med bliver til noget. 
 

 

 
OK HTF har fået ny klubtilmelder 
 
Guri Alm har gennem mange mange år stået for, at klubbens medlemmer blev 
tilmeldt, til alle de løb vi nu ønskede os at løbe. Guri Alm har nu valgt at give 
stafetten videre til Merethe Francis, som har takket ja til jobbet. 
OK HTF vil gerne takke dig, Guri Alm mange gange for det store job, du har 
lavet igennem alle disse år. Vi ønsker Merethe Francis god arbejdslyst. Merethe 

Francis har overtaget Guri Alm´s mailadresse, som er loebstilmelder@okhtf.dk, 
så skal I have fat i klubbens løbstilmelder, så er det samme mailadresse. 
 
 
 
 

 

 
 

Træningsløb på den sociale måde 
 
Vores sociale måde at afholde træningsløb på, er stadig et lille stykke vej væk, 
men fra maj måned begynder vi, at lave træningsløb onsdag aften, med 
tidstagning. Til at starte med bliver det dog med selvaflæsning af sin brik, efter 
man har spritte sine hænder og brik af. Michael og Eva har lovet, at de vender 
tilbage med deres professionelle tidstagning og kiosk, så snart de er vaccineret. 

Vi glæder os allerede. 
Træningsudvalget opfordrer til, at man melder sig som banelægger til vores 
træningsløb, da vi stadig mangler datoer besat. Hvis man ikke har prøvet det 
før, men gerne vil i gang, så hjælper nogle af os der har prøvet det før, Jer 
gerne i gang. 
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Klubmesterskabsløb 2021 
 
Det er nu besluttet, hvilke løb der tæller til klubmesterskaberne i 2021 og de 

disse vil også blive offentliggjort på vores hjemmeside. Det er følgende løb, 

Grænsedysten, SM-lang og SM- sprint. 
Det er desuden besluttet, at der også bliver klubmesterskabsklasser, der hedder 
H/D-80. Dette har været et ønske fra vores ældre halvdel i OK HTF, hvilket  
bestyrelsen har valgt at sige ja til. 

 
DM Ultra Lang i Sorø 
 
I sne, slud, regn og blæst var 7 HTF, løbere tilmeldt til DM Ultra Lang i Sorø 

Sønderskov, den 11. april 2021. Der var 6 der stillede til start og klubben endte 

med at få 3 DM medaljer.  

Mona L. Rasmussen fik guld i D-60 

Jette Klogborg fik sølv i D-50 

Betty Hansen fik bronze i D-80 

 

Derudover blev Keld B. Nielsen nummer 4 i H-85, Finn J. Aaris nummer 6 i H-70 

og Lise Termansen blev nummer 7 i D21. 

 

OK HTF ønsker dem alle et stort tillykke. 

 

Findveji og skoleprojekt Løgumkloster 
 

OK HTF og lokalrådet i Løgumkloster har i fællesskab det sidst år, arbejdet for at 

få lavet 2 orienteringskort over Løgumkloster by og Sparekasse skoven i 

Løgumkloster. Kortene skal så bruges til et Findveji projekt og til 

skoleundervisning på de 6 skoler, der er tilknyttet Løgumkloster. Budgettet på 

projektet blev lagt i juli måned 2020, og der skulle skaffes 110.000,00 d.kr for at 

være sikker på, at det hele skulle kunne lade sig gøre. Løgumkloster lokalråd 

søgte derfor forskellige puljer om tilskud til projektet, og det er nu faktisk nu 

lykkedes. Tanken er derfor nu, at OK HTF skal i gang med projektet og være 

klar, når børnene i Løgumkloster skal starte i skole igen til august 2021. 

OK HTF laver sandsynligvis noget af projektet sammen med OK Syd, og vi vil 

bruge det til at prøve og skaffe nye medlemmer og have fokus på 

orienteringsløb. 

 
Generalforsamling 
 
OK HTF´s generalforsamling er udskudt, indtil Corona tillader at vi mødes mere 

end 10 mennesker indenfor. Regnskabet for 2020 er færdigt og det kan fås hos 

vores kasserer Lisbeth Callesen, hvis I gerne vil se det. 
 
 
 


