
Indbydelse til klubmesterskaber 2020 

      Søndag den 27. september ved Krengerup                     

Alle medlemmer i OK Gorm inviteres hermed til en hyggelig dag sammen med klubkammerater. En 

dag, hvor vi konkurrerer indbydes, men også en dag, hvor det sociale liv i klubben kan opleves. Vi 

skal selvfølgelig overholde Corona-reglerne med afstand og håndsprit. Efter løbet vil alle deltagere 

få udleveret en lille ”goodie bag”, som supplement til madpakken. I bedes selv tage kaffe og andre 

drikkevarer med. Der vil jo ikke være nogen kiosk. 

Alle skal være tilmeldt på forhånd. Der er ingen salg af baner på dagen. 

Hvis man IKKE ønsker at deltage i klubmesterskaberne, bedes det noteres ved tilmeldingen. 

Klubmesterne hædres og får vandrepokal overrakt til årets klubfest den 13. november. Børn som 

ønsker skygge, kan selvfølgelig også deltage – de kan bare ikke blive klubmester. Unge som vælger 

at deltage i Kredsmesterskaber for ungdom, skal skrive det i O-service, så Poul Erik får tilmeldt jer 

den korrekte bane. 

Se indbydelsen: https://odense-ok.dk/wp-content/uploads/2020/08/Indbydelse-Krengerup-2020-27-09.pdf  

I følgende klasser er der mulighed for at blive klubmester i OK Gorm: 

Piger til og med 10 år Begynder UDEN skygge Bane 10  

Drenge til og med 10 år Begynder UDEN skygge Bane 10  

Piger til og med 12 år Let   Bane 7  

Drenge til og med 12 år Let   Bane 7  

Piger 13-16 år  Mellemsvær   Bane 9  

Drenge 13-16 år Mellemsvær   Bane 6  

Piger 17-20 år  Svær   Bane 2  

Drenge 17-20 år Svær   Bane 1  

Senior Damer 21-39 år Svær   Bane 2  

Senior Herrer 21-39 år Svær   Bane 1  

Old Girls 40-59 år Svær   Bane 4  

Old Boys 40-59 år Svær   Bane 3  

Veteran Damer fra 60 år Svær   Bane 8  

Veteran Herrer fra 60 år Svær   Bane 5  

Tilmelding via O-service senest fredag den 18.september eller til Poul Erik: poule@jellingnet.dk 

O - Hilsen arrangementsudvalget. 
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