
Påskeløb 2013 

58 løbere fra OKR havde i år fundet vej til det traditionsrige påskeløb i Jylland. Igen i år boede vi på Kjeldsølejren i 

Ans, der - siden vi var der i 2010 - er blevet renoveret med en helt ny hovedbygning med flotte faciliteter, bl.a. et 

moderne storkøkken. Vi hyggede os med god mad, men heller ikke her var alt ved det gamle. Hanne havde formastet 

sig til at ændre menuen til nu også at omfatte oksesteg med bearnaisesovs  – efter de flestes mening et acceptabelt 

bytte i forhold til pasta med kødsovs! 

Vejret var ikke just forårsagtigt men derimod præget af temperaturer omkring frysepunktet og en strid blæst, 

specielt på løbets førstedag. Der lå også stadig et tyndt lag sne visse steder i skovene. Det krævede skitøj at holde sig 

varm før og efter løbene, hvor det var godt at kunne søge læ i klubteltet. Der var ikke så meget ”hængen ud” på 

stævnepladsen med løbere fra andre klubber. Det var for koldt! 

1. etape fandt sted i et meget kuperet terræn ved Velling Snabegård. Her var godt med udfordringer for os, der ikke 

er så vant til detaljerede kurvebilleder. 

 

På 2. og 3. etape var der samme stævneplads i den lille by Hjøllund, hvor der blev løbet i henholdsvis 

Gludsted/Børgelund og St. Hjøllund Plantage. Begge dage var der tale om granplantager med god gennemløbelighed 

og et meget fladt terræn. 

Traditionen tro blev Påskepokalen uddelt i forbindelse med fællesspisningen henholdsvis torsdag og fredag aften. 

Desværre kunne ingen huske hvem der var blevet tildelt sidste års pokal, og først da der blev søgt grundigt i 

arkiverne på hjemmesiden, gik det op for Rasmus Krogh, at han havde glemt at få den ned fra hylden og med til 

Jylland! Det må vel retfærdigvis munde ud i kage på et tidspunkt…..! 



Torsdag aften blev den nu imaginære pokal tildelt Kim Baunehøj der har været ude det meste af et år på grund af en 

knæskade. Han er nu støt og roligt på vej tilbage og løb for første gang efter sin operation o-løb og klarede sig flot.  

 

Fredag valgte næstformand Henrik at give pokalen til de tre yngste piger; Karoline, Lærke og Katrine der deltog i 

turen med fantastisk humør og glæde. De hyggede sig på pigeværelset og nød alle at løbe de tre etaper.  

Hele 6 ungdomsløbere opnåede en podieplacering. Blandt de yngste sikrede Karoline Fonager sig en 3. plads i D-12A. 

Amalie Tripax opnåede en 2. plads i D-18A, og Tonje Pihl ligeledes en 2. plads i D20-AK. Hos herrerne løb Rasmus 

Mørup Jansen med en flot samlet 1. plads i H20-C, mens Rolf Pihl blev nr. 2 i H20-AM. Magnus Mørup Jansen blev nr. 

2 i H14-B.  

 

Hos de lidt ældre sikrede Inge Jørgensen sig en 3. plads i D-65. Hanne Jessen lå inden den sidste etape meget flot i 

D21-B efter henholdsvis en 2. og en 1. plads på de to første etaper. Det gik også strålende på 3. etape bortset fra, at 

Hanne her ufrivilligt kom til at løbe H21-B banen! Flere andre 

af klubbens medlemmer måtte i øvrigt også erkende, at det 

altid er en god idé at kontrollere, at man har taget det rigtige 

kort, inden man løber ud af startboksen.  

 

Så er sæsonen for alvor i gang. Tak for nogle gode dage i det 

jyske. Jeg glæder mig til de næste par måneders udfordringer 

– forhåbentlig uden skitøj. 


