
 

Velkommen til Knogleløbet 2022. 

 

Knogleløbet er en meget gammel tradition i 2. Odense. 

Det første løb fandt således sted i 1952. Og blev vundet af Isbjørnene. 

I starten var løbet en konkurrence udelukkende for patruljerne i 2. Odense, 

men med tiden udviklede det sig til at være en konkurrence blandt alle 

patruljerne i divisionen foruden indbudte patruljer fra forskellige dele af 

landet. 

I anledningen af 2. Odense´s 100 års jubilæum genopliver vi denne tradition og 

Du er hermed inviteret til at deltage i Knogleløbet 2022. 

Løbet finder sted d. 5. – 6. november med start kl. 15.00 lørdag fra 

Bjørnehytten på Lille Rugbjergvej og med deltagere fra Lumby-Stige og 2. 

Odense. Det er et natløb på 12-15 km, hvor du kan forvente mange forskellige 

spændende opgaver. 

Afslutning finder sted kl. 10:00 søndag på Lille Rugbjergvej.  

Du skal forberede dig på en fantastisk oplevelse, hvor du vil blive udfordret på 

alle dine spejderfærdigheder. Og lidt på udholdenhed. Men bare rolig der 

tages hensyn til at alle kan deltage. 

 

Se side 2 for praktisk info, vejledende pakkeliste samt tilmeldingsinformation 

& pris.  

Vel mødt. 

Knogleløbsudvalget: Niels, John og Knuddi. 

  



• Pris & tilmelding 

Tilmelding foregår via 2. Odenses hjemmeside på følgende link:  

https://www.2odense.dk/begivenhed/knogleloeb-2022  

For deltagere koster det 100 kr. 

 

 

• Praktisk info 

I vil ikke skulle gå rundt med al jeres oppakning, det ligges på Lille 

Rugbjergvej, det anbefales dog I medbringer en lille taske til diverse 

remedier, vand, snacks og regntøj.  

I kan enten have en med hver især eller koordinere så hele patruljen 

deles om en eller to tasker.  

Det er et natløb så sørg derfor at medbringe reflekser samt én rød og én 

hvid lygte.  

 

• Vejledende pakkeliste 

o Reflekser 

o 1 rød og 1 hvid lygte 

o Bestiksæt  

o Regntøj 

o Tøj efter vejret 

o Liggeunderlag 

o Sovepose 

o Lygte 

o Vandflaske 

o Vandresko 

 

 

https://www.2odense.dk/begivenhed/knogleloeb-2022

