
Indbydelse til klubmesterskaber 2022. 

 

Klubmesterskaberne afvikles i år ved at benytte Ballerup OKs Sommercup. Denne løbsserie 

afvikles over tre torsdage i juni med fri start efter ”put & run” princippet i tidsrummet 17.00 til 18.30. 

De to bedste resultater vil være tællende i forbindelse med at udpege THOKs klubmester. Der 

gives 100 point for hurtigste THOK løber på hver bane. og alle løbere, der kommer i mål på 

samme minuttal, får også 100 point. Hvis flere løbere opnår samme pointsum over de to tællende 

løb, er det afgørende hvilken løber, der sammenlagt er færrest sekunder efter vinderen i løberens 

to tællende løb.  

Sommer Cuppen afvikles som følger: 

Torsdag d. 2. juni 2022 i Jonstrup Vang - Tilmelding senest d. 27. maj 

Torsdag d. 9. juni 2022 i Bøndernes Hegn - Tilmelding senest d. 3. juni 

Torsdag d. 16. juni 2022 i Ll. Hareskov/Jonstrup Vang – Tilmelding senest d. 10. juni 

Tilmelding skal ske via O-service og klubben betaler deltagergebyr. Hvis der er nogen der har 

behov for hjælp til tilmeldingen må i gerne kontakte Poul Henning på 30758834 eller på 

pohppohp@gmail.com. 

Hvis der er løbere, der har behov for transport, må I også gerne tage fat i Poul Henning, som vil 

forsøge at koordinere transportmuligheder med andre løbere. 

Der vil blive udpeget klubmester på følgende baner (og man må frit tilmelde sig den bane man 

har lyst til) 

Bane 1: 7 - 8 km svær, D&H pokal  

Bane 2: 5 - 6 km svær, D&H pokal  

Bane 4: 2,5 - 3 km svær blå, D&H pokal  

Bane 5: 4 - 5 km mellemsvær, D&H pokal 

Bane 6: 3 - 4 km let, 1 Pokal 

Målestok 1:7.500 for bane 3 og 1:10.000 for øvrige baner.  

Læg i øvrigt mærke til at alle klubbens løbere er velkommen til at deltage i løbene i Ballerup (Unge 

som ældre), men vi vil også lave et specielt klubmesterskab for ungdomsløbere på let og 

begynderbaner over tre tirsdage i Juni 

Præmier og grill 

Efter sidste afdeling af sommercuppen den 16. juni vil vi tænde op i et par medbragte grill på 

plænen foran Ballerup OKs klubhus. Imens vi udregner den endelige stilling for klubmesterskabet, 

kan I grille medbragt mad og nyde lidt kaffe eller andet fra stævnets kiosk. Vi er formentlig klar til at 

udråbe årets klubmestre ca. kl 19.30. 


