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Koncept

Mål

Målet er, at der i hele DK er kvalitetstræninger tilgængelige for alle landets 
klubber. Træninger, der kan bruges til både TC/elitetræninger, 
landsholdstræninger, klubtræning, klubture og individuelt. 

Hvordan

Der ansættes – f.eks. i hver kreds – et team af 2-3 dygtige og kompetente 
personer. De har ideelt set forskellige kompetencer inden for banelægning, 
postudsætning og postindsamling, sociale medier, planlægning af geografisk 
aktivitet og eventuelle momenter, kortindhentning fra klubberne, skovtilladelser 
(typisk 1-2 md.), oplægning på O-track, instruks/reklame for nye baner 
(Facebook/hjemmeside),. En option kunne være, at nogle få meget erfarne 
banelæggere frivilligt kunne bidrage teamet efter aftale. Det tænkes der laves 
ca. 50 træninger årligt og der konstant er minimum 8 træninger tilgængelige + 
plus hvad der bestilles ekstra m.v.

Styring

DOF og kreds er ansvarlige. 

App styres af en person der er honoreret for dette, og samme person gør 
udbud tilgængeligt på app. 

Indhold

En træning består af 3-4 forskellige længder med svære baner. Desuden 
udvælges en del af træningerne til også at omhandle mellemsvær og let.

Kun posterne til de svære baner sættes ud af banelæggerne. ”Lette poster” vil 
ofte blive fjernet eller flyttet, når de hænger i skoven i længere tid, så klubber, 
der skal bruge træninger til mellemsvær og let skal i stedet selv udsætte og 
indsamle den lette bane. Mellemsvær bane er en kombination af svære og 
lette poster.



”Prof” træningskoncept á la CoronaCup                                                2/3
Økonomi

Klubber lægger kort til. For dette betales en sum for hver træning uanset hvor og hvor mange der downloader kort og løber. F.eks. 500 kr./træning.

Banelæggerne får en fast hyre der dækker løn, kørsel, kontor i rimeligt omfang. 

Vurderes til ca. 80.000-125.000 kr. hvert sted/kreds pr. år. alt efter størrelse og behov (pris er incl kort afgift)

Desuden får hver team en farveprinter og dertil O-materialer m.v.

Ovenstående betales via ”kontingent” fra klubberne, som differencers ud fra klubbens størrelse og bidrag fra Kredsene. 

Kontingent kunne være:

 Meget lille klub: 1.000 årligt

 Lille klub: 2.000 årligt

 Mellem klub: 5.000 årligt

 Stor klub: 8.000 årligt

 Rigtig stor klub: 10.000 årligt 

Desuden vil TC’ers og landsholds økonomi kunne bidrage i det omfang, konceptet benyttes. Kan evt være et fast beløb og det kan benyttes frit 
ligesom for klubberne. Det tænkes at konceptet i princippet kan løfte TC’ernes behov helt i forhold til tekniske træninger.

Derudover kunne der evt. indføres en mindre egenbetaling, der går til DOF som erstatning for løbsafgift. F.eks. for dem, der bruger det ud over 
klubtræninger m.v. Så får vi også fat på dem, der evt. ikke er medlem af en klub. Betaling kunne som start være over mobilepay uden kontrol, 
sidenhen kunne der måske udvikles en form for betaling for at få adgang til en træning (det er dyrt at udvikle og der bør startes med den nemme 
løsning først, hvor det er tillidsbaseret mht. betaling). Denne betaling fra enkeltbrugere skal være passende høj til at det er mest attraktivt med et 
klubmedlemsskab.

Når klubber ser på udgiften i at være med, skal de medregne kortindtægter foruden sparet brug af frivillige kræfter. Scenarier for årlig 
betaling/tilbagebetaling (via kortafgift) bør være med ved bredere fremlæggelse af konceptet.
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Begrundelse for behov

Mange klubber laver hver deres træning i egne lokale skove. Det er et stort arbejde, og relativt få personer får 
glæde af det. Det vil være en lettelse for mange af klubberne og et godt supplement for nogle, og for mange 
klubber vil det give en mulighed for baner af højere kvalitet og for tilbud om træning i det hele taget – hele året 
og hele døgnet.

Det gode ved konceptet er, at alle klubber kan få gavn af konceptet på hver deres måde, niveau og ambition 
m.v. Det kan bruges individuelt men også som en decideret klubtræning kun for egen klub.

Der kan også i konceptet udlægges udvalgte konkurrence/cup’er/temaer m.v. Det betyder, at der f.eks. kunne 
være udvalgt bestemte løb over året som en samlet cup eller mini cup/temaer, hvor man indgår i konkurrence. 
Dette giver et andet moment til en klubtræning, når man ved, at naboklubben løb på de samme baner sidste 
uge og det kan sammenlignes.

Det vil også være nemt at tage på klubtur eller elitesamling til en anden del af landet, hvor der så er kvalitets 
baner i skoven allerede og man hverken skal tænke på skovtilladelser, kortfiler, baner eller poster ud og ind. 
Hvis man vil have flere eller specielle træninger, skal man kunne bestille træninger og betale for det. 
Udenlandske klubber vil også kunne bestille hjælp til skræddersyede træningsture i Danmark (medfører 
indtægter). En ekstra bonus er, at disse specialtræninger efterfølgende vil kunne lægges ud til brug for alle i 
konceptet.

Poster i skoven i længere tid ad gangen har under Corona-krisen vist sig at være en særdeles kærkommen og 
velbesøgt måde at få folk ud at træne, og der mærkes en forventning om, at denne mulighed fortsætter i et 
lignende format.

Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at blot en eksponering af alle klub-træningerne til brug for andre 
IKKE vil give den fornødne ensartet gode banekvalitet, som forsøges opnået i CoronaCup p.t.. Folk kører gerne 
langt for at prøve en skov/bane, hvis de ved det er god kvalitet, og de desuden kan konkurrere med hinanden 
på O-track bagefter.


