
Klubstatistik – O-løb. OK Gorm Jelling 2003 
Bemærkninger til årets statistik  i forhold til sidste års statistik : 

 

Samtlige løbere og løb : 

I 2002 var der alt i alt 434 deltagere tilmeldt til 42 løb. I gennemsnit ca.10. 

I 2003 var der alt i alt tilmeldt 477 + 12 (til vort eget natklubmesterskab) = 489 løbere til 44 løb.  

Det giver et gennemsnit på 11,1.  

Hvis Nordjysk 2-dages, Påskeløbet og DM-kort tælles som et løb hver,  

er tallene alt i alt 415 +12=427 løbere til 40 løb. Så bliver gennemsnittet 10,68. 

Altså har der gennemsnitligt været lidt flere løbere tilmeldt til løb i år. 

 

Fordeling af løbere : 

I 2002 var fordelingen af løbere i klubben, der deltog i løb således : 

30 Mænd, 20 Kvinder, 8 Drenge og 8 Piger. Alt i alt 66. 

I 2003 var fordelingen således : 

26 Mænd, 20 Kvinder, 8 Drenge og 6 Piger. Alt i alt 60. 

En lille nedgang, men så må løberne jo til gengæld have løbet flere løb i år end sidste år. 

 

Flest deltagere : 

I 2002 var det div. matcherne der havde flest deltagere, nemlig 40 og 39. Alt i alt 79. 

I 2003 var det også sådan, men da var tallene 32 i foråret og 42 i efteråret. Alt i alt 74. 

 

I 2003 statistikken kan vi også se, hvilke løbere, der har løbet længst, hvilke løbere, der har været 

længst tid i skoven, hvilke løbere, der har den højeste gennemsnitsfart, hvilke løbere, der har deltaget 

i flest løb, og hvilke løbere, der har fået flest 1.pladser. 

 

Længst : 

Mænd : Claus med 145,575 km 

Kvinder : Lilli med 101,475 km 

Drenge : Christian med 69,000 km 

Piger : Anni med 21,650 km 

 

Længst tid i skoven : 

Mænd : Michael i tiden 21.29.08 

Kvinder : Lilli i tiden 21.31.39 

Drenge : Christian i tiden 12.26.11 

Piger : Anni i tiden 04.31.36 

 

Hurtigste gennemsnitstid :                    Hurtigste tid pr.km : 

Mænd : Claus med 7,81 km/t                             Mænd : Claus med tiden 00.07.41 

Kvinder : Inger med 6,90 km/t                          Kvinder : Inger med tiden 00.08.42  

Drenge : Morten med 7,17 km/t                        Drenge : Morten med tiden 00.08.22  

Piger : Marie med 8,04 km/t                              Piger : Marie og Nina med tiden 00.07.28 

 

Deltaget i flest løb : 

Mænd : Karl Kristian i 30 løb  ( I 2002 statistikken var det Jørn )  

Kvinder : Lilli i 31 løb ( I 2002 statistikken var det Asta ) 

Drenge : Christian i 26 løb ( I 2002 statistikken var det Christian ) 

Piger : Ida i 12 løb ( I 2002 statistikken var det Ida og Marie ) 

 

Flest 1.pladser : 

Mænd : Jørn med 7  

Kvinder : Asta med 12 

Drenge : Christian og Morten med hver 2 

Piger : Nina med 3 
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