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Onsdag d. 4. maj O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

 

Torsdag d. 5. maj Kr. Himmelfartsløbet i Storskoven Marselisborg, arrangeret af Pans 

ungdomsløbere. Nærmere oplysninger og tilmelding via o-service senest 1. maj. 

 

Torsdag d. 5. maj Grænsedysten, der i år foregår i Tyskland, Laurholz, Lübeck. Indbydelsen kan ses  

på HTF´s hjemmeside under arrangementer. Tilmeldingsfrist er den 24. april, men 

der er eftertilmelding indtil den 21. april til: bjoern.e.hansen@gmx.de 

  

Lørdag d. 7. maj Lillebælt Halvmarathon. Der mangler stadig hjælpere i år, hvis du har tid og lyst, 

bedes du snarest henvende dig til: fam_iversen@hotmail.com 

 

Søndag d. 8. maj Gudenådysten i Silkeborg Sønderskov V. Yderligere oplysninger og tilmelding via 

O-service senest den 29. april. 

 

Onsdag d. 11. maj O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

 

Onsdag d. 18. maj O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

 

21.-22. maj SM weekend i Valby Hegn og Aggebo-Græsted Hegn med SM stafet og SM lang. 

(SM = SjællandsMesterskab) Der tilbydes også åbne baner. Yderligere oplysninger 

og tilmelding via O-service senest den 13. maj. 

 

Lørdag d. 21. maj SprintChamp i Mindeparken i Aarhus. Yderligere oplysninger og tilmelding via O-

service senest den 18. maj. 

 

Søndag d. 22. maj Forårsløb i Palsgaard skov v/Horsens OK. Yderligere oplysninger og tilmelding 

via O-service senest den 12. maj. 

 

Onsdag d. 25. maj O-træning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter spisning i klublokalet. 

  

28. og 29. maj  Fynsk Sprint Cup og jysk fynsk mesterskab i sprint i Glamsbjerg og Assens. 

Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest den 15. maj. 

 

Søndag d. 29. maj Kolding-løbet, arrangeret af Kolding KFUM Atletik og KOK i fællesskab. 

Der er ruter på 3, 5 og 10 km. Hvis du ikke skal hjælpe til, kan du deltage i 

motionsløbet. Se evt. hjemmesiden: www.kolding-løbet.dk 

 

Tirsdag d. 31. maj 1. afd. af Fyns 5.Daw’s 2016 i Elmelund v/Odense OK. Se yderligere 

oplysninger på Odense OK’s hjemmeside. Løbene er ikke oprettet på O-

service. Tilmelding på dagen også muligt.  
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