
Nyt fra Rekrutteringsudvalget – 

Vi har brug for din hjælp 😊 

 

Med forventning om at rekruttere mange nye medlemmer afholder 

vi efter sommerferien  

                          O-LØBS FESTIVAL 2021 

Festivallen er 5 O-løb i Haderslevområdet i august og september, hvor vi håber at 

mange af klubbens medlemmer vil komme en time før almindelig træning og hjælpe 

med at tage godt imod nye, der gerne vil prøve vores sport. 

Nedenfor kan du læse om de forskellige opgaver vi har brug for hjælp til.  

O-løbs festivallen afvikles sideløbende og på samme område som vores almindelige 

træningsløb den 18/8, 25/8, 1/9, 8/9 og 15/9 2021. 

Vi inviterer alle de nye løbere kl. 17.00, mens det almindelige træningsløb begynder 

kl. 18.00 som sædvanligt. 

Sammen med et professionelt firma reklamerer og inviterer vi alle interesserede til 

at komme og prøve et ”rigtigt O-løb” med kort, kompas og brik. Vor reklame sker 

primært via Facebook med små videofilm, som vi forventer når ud til over 30.000 

potentielle deltagere. I må meget gerne hjælpe med at dele vores Facebookopslag, 

så vi når bredt ud. Vi benytter os selvfølgelig også af almindelige pressemeddelelser. 

Vi målretter særligt vores markedsføring mod børn og familier, men ALLE nye 

medlemmer er velkomne. 

Vi er 6 mand i udvalget og kan ikke dække alle opgaver alle 5 gange, så det er her DU 

kan gøre en god forskel for klubben ved at melde dig til en eller flere opgaver på en 

eller flere af dagene. På nær ”banelægger-jobbet” varer en opgave ca 1-2 time pr. 

gang. 

Der er følgende opgave-typer: 

 Den vigtigste: Banelægger til Hjortebro området 18/8 og Vesterskoven 8/9, 

meld dig venligst til Søren Bertelsen på mail: traening@okhtf.dk  MED cc til 

fyhring55@yahoo.dk. (De andre datoer har allerede banelæggere 😊) Du skal 
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være opmærksom på at din opgave også er at udforme en ekstra bane, en 

begynder-bane. Vi vil nemlig gerne bruge både den lette bane og en begynder 

bane til vore gæster. 

 Instruktør (2 personer): Du skal hjælpe en af os fra udvalget med at fortælle 

lidt om O-løb, kort (signaturer og farver), brik (vise hvordan brikken bruges) 

og kompas (nordvending-vandret placering) over for en lille gruppe, efter du 

har uddelt 1 kort til hver i gruppen plus 1 kompas og 1 brik til gruppen. 

Derefter følger du dem hen til start 

 Start (2 personer): Her er opgaven sammen med 1 af os fra udvalget at skrive 

briknr.  og kompas-ansvarlig fra gruppen op, og hjælpe dem i gang med løbet; 

samt starte tidtagning 

 Mål (2 personer): Du hjælper her med at modtage gruppen, få brik og kompas 

igen, slette dem fra startlisten og udlevere tiden på seddel. Udvalgsmedlem 

passer det elektroniske 

 Skyggeløber (2 personer): Vi kan måske få brug for skyggeløbere til vore 

gæster, hvis far eller mor ikke er med, så opgaven her er at stå parat fra kl. 17 

til at hjælpe 

 Sprintbane (1 person): Ved løb den 1/9, 8/9 og den 15/9 håber vi at bygge en 

kort sprintbane i nærheden af startområdet. Sprintbaner er meget populære 

når vi er ude på skoler. Vi har brug for hjælp fra ca. kl 17.30 disse dage.  

 

Vi vil gerne have bemandet alle opgaver inden vi går på sommerferie, så skriv 

venligst og snart en mail til Herdis eller Ove på 

fyhring55@yahoo.dk eller ovebrixtherkildsen@yahoo.dk  

med angivelse af din ØNSKEOPGAVE og på hvilken/hvilke dato/er du gerne vil 

bidrage; samt selvfølgelig telefon nr. og mail adresse, så vender vi tilbage. 

 

De bedste hilsener fra Rekrutteringsudvalget. 
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