
        

 3. divisionsmatch i Silkeborg Sønderskov  søndag d.9. Maj 2021 

 
 
 

Nu er chancen for at komme ud at løbe ”rigtig” orienteringsløb for første gang i meget lang tid. Den 
flotte  forårsskov venter,  hvor  bøgen lige er sprunget ud og underskoven begynder at  tætnes.  
Det er dermed  ved at være tid til at  melde sig   til årets  første divisionsmatch.  
Vi har også i år etableret klubsamarbejde med OK Djurs  for at deltage med fælles hold i 3. division. 
Sammen med denne reklame er der også vedlagt en procedure for tilmelding  som et samlet hold, 
der hedder  ”Randers/Djurs OK(Samarbejde)” 
Husk klubben betaler løbsafgiften, når du deltager i klubbens divisionsmatcher. 

Gruppe inddelingen er  herunder er vist i skemaform der angiver klasserne der løbes i. 

 

 

 

Hvis du er ny løber i Randers OK er du meget velkommen til at deltage, da divisionsmatchen er en klub 
konkurrence, hvor det gælder om at så mange som muligt skal deltage. Du behøver ikke at stille op i 
din ordinære klasse, men kan deltager på det niveau du synes passer bedst , eksempelvis mellemsvær, 
let eller begynderbane. Et medlem fra klubben vil hjælpe ved starten. 

Hvis du er i tvivl om hvilken klasse du vil/kan deltage i kan du kontakte mig. 

Hvis du har mod på at løbe en længere bane end den du er i klasse til, må du gerne meddele det i 
rubrikken ”bemærkninger til egen klub” , så kan vi ”pakke” klubbens hold optimalt, så vi får mest 
udnyttelse af pointene.  Hvis du er i tvivl om hvilken klasse og gruppe du skal melde dig i, er du 
velkommen til at maile til mig , kim.bertil.topp@gmail.com  eller ringe på tlf.: 51541771. 

Der er sidste tilmeldingsfrist  d. 30. april  2021  kl. 18.00 (vi skal lige have lidt tid til at pakke holdet 
inden vi lukker tilmeldingen) 

Kim Topp , Randers OK, løbstilmelder. 


