Månedsbrev for OK Skærmen, Værløse
November 2014
Mest aktuelt:
Vejvalgsaften den 13. november 2014.
1. KLUBRELATEREDE ARRANGEMENTER
• Torsdagstræningen. Start kl. 17.15 fra Hareskovhallen. Der kan løbetrænes og trænes fx
natløb til faste poster. Der løbes med pandelamper eller andre lygter.
Til vejvalgsaften torsdag den 13. november 2014 kl. 1930 i Hareskovhallen er der sendt
indbydelse ud. Temaet er: Postbeskrivelser, kortsignaturer og naturen. Tilmelding til mig
senest 9. november 2014.
2. ØVRIGE ARRANGEMENTER I 2014
• http://ostkredsen.dk/cms/index.php?page=karrusellob Link til Karruselløb, som kører hele tiden.
• http://www.do-f.dk/ Løb jf. Dansk Orienteringsforbunds (DOF) hjemmeside. Se under stævner
og kalender.
3. LØBSRESULTATER
Til Allerød OK efterårsstævne den 19. oktober 2014 blev Ida Mosbech Smith den 3.
bedst placerede kvinde på bane svær 4.
4. BLANDET
Klubbens store C-løb den 12. oktober 2014 i St. Hareskov. Stævneleder Lise Jonasen har
skrevet følgende om stævnet, som jeg godt synes kan tåle at blive gentaget for nogle og nyt for
andre.
”Kære alle,
Tak for en dejlig dag i skoven. Vi lykkedes i dag med at få 300+ løbere ud og opleve Store Hareskov, og dertil kommer de mange almindelige skovgængere som fik mulighed at prøve sprintbane, løbe børnebane eller købe super lækre kager i vores koisk. Alt klappede og ikke mindst vejret
artede sig trods en lidt våd start for jer, der løb ud med poster i morges.
Tak for alt det arbejde, som er blevet gjort for at vi kunne holde et flot efterårsløb igen. Jeg har
ikke alle hjælperes mail, så jeg vil bede alle funktionsledere om at videresende til dem som ikke
er på listen.
Med o-hilsen
Lise Jonasen
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke de mange i klubben, der på den ene eller måde har
bidraget til det meget vellykkede arrangement såvel sportsligt som de mange andre aktiviteter,
der gjorde et kvalitetsstævne. Det får forhåbentlig løberne til at komme igen, så de kan understøtte klubbens økonomi.
Tak til Karen og Ole som udskød deres afrejse til efterårsferien.
En særlig tak til ”driftssikker” Lise Jonasen for igen at have taget tørnen som stævneleder (som
passiv i klubben). En stor tak til Peter Nielsen for et seriøst og ihærdigt arbejde som banelægger.
Der kom mange gode bemærkninger om banerne, og det må være noget af ”lønnen” for arbejdet.
Også tak til Jesper Sørensen for assistance med kontrolløb til posterne medens Peter var på ferie. Kurt Nielsen, der ikke løber mere, kommer troligt og trofast hvert år (som andre også gør) og
klarer alt vedrørende vand. Så er der glædeligt gensyn. Det synes jeg, at han fortjener at blive
nævnt for.

Mogens har høstet flotte bemærkninger til det meget præcise o-kort – herunder fra mig. Jeg er
meget imponeret over, hvorledes det er lykkedes at tegne nogle af de meget svære områder i
skoven så detaljeret og lige til at orientere præcist efter. Det er blevet bemærket.
Tak for dejlige kager til ”kagebagerne”.
De mange kompetencer vi har i klubben og solide ”krumtapper” gør, at vi en gang om året kan
løfte et stort stævne i flok. Det er godt skuldret. Jeg er taknemmelig som formand.
5. BILLEDER
Nogle af Hakons dejlige billeder fra vores store C-stævne. Navne er nævnt fra venstre. Billede 82
Charlotte og Karen Bjørnsdottir, 86 Karen Juul, Ulla Jacobsen og Steen, 87 Kurt, Benthe og broderen Leif, 89 Per, hans søn og Lars, 92 Karoline th., 94 Ulla og stævneleder Lise Jonasen.
Med venlig hilsen
Carl-Henrik

