
Beretning for træningsløb 2022 
 Her er en beretning for træningsaktiviteterne 2022 i OK-HTF, og først 

lidt statistik. 
 

• Antal løb: Der var planlagt 31 træningsløb, hvor af det d.3/12 i Pamhule, blev 

til jubilæumsløb. 3 løb blev aflyst på grund af manglende banelægger. 

• Antal deltagere: Der var 1102 starter, fordelt på 183 løbere fra OK-HTF, andre 

klubber og gæster. 

• Gennemsnitligt antal deltagere: I gennemsnittet deltog der 39 ved hvert løb, 

flest i Hønning d.9/4 med 55 og færrest ved Jubilæumsløbet 3/12, hvor 27 

registrerede deltog. 
 

Årsberetning. 

  2022 blev et mere normaliseret år for vores sport, efter 2 år med mange COVID-
19 restriktioner og vi kunne igen glæde os over at træne sammen med mange 
andre. 
  Nu må vi håbe, at tiden med Corona, hvor man trænede alene eller få sammen, 
ikke betyder at fællesskabet ved samlede træningsdage glemmes. 
 

  Der har i 2022 været god opbakning til vores træningsløb som deltager, men det 
har ikke altid været let at finde nogen til at planlægge dem, hvilket knap 10% 
aflyst og nogle først planlagt i sidste øjeblik viser. 
 

  Der blev i marts 2022 afholdt et kursus i CONDES, et vidunderligt program til at 
planlægge O-løb elektronisk, for at tiltrække flere til banelægning. 
 

  Den årlige træningsaften med grill ved Tørning Mølle, tiltrak 48 løbere, et pænt 
deltageantal over gennemsnit. 
  Traditionen med årets sidste onsdagsløb på Flyvestationen, blev aflyst af 
Flyvestationen, men i stedet afviklet i Vojens på et helt nyt kort og blev løbet af 
38. 
  Jubilæumsløbet i Pamhule på historiske kort, blev ikke den forventede succes, 
kun 27 deltog og det blev årets mindste deltager antal i et OK-HTF arrangement. 
 

  Som afrunding på beretningen skal det sendes en stor tak til Eva og Michael 
Christensen for deres store arbejde med kiosk og elektronik ved træningsløb. 
 Til Keld Rasmussen for hans arbejde med O-Track, samt til Lars Klogborg og 
Bendt Bossen for printning af kort. 
  Og ikke mindst til alle dem der har planlagt træningsløb. 



  
   
   
 
   
  
   


