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Endnu en hentydning til vejret. Nu ser det ud til at sommeren har meldt sig på 
banen. Om små 4 uger er der sommerferie. 
Her i juni er der faktisk mange gode oplevelser at deltage i: 
Ballerup OK inbyder til den traditionelle Sommercup d. 6, 13 og 20/6 
Lyngby OK afholder CityOrienteringsløb d. 11/6 
I weekenden 15-16/6 er der Sjællandssprinten i Mogenstrup/Næstved og 
Køge plus SM sprint i Køge – 4 sprintbaner på 2 dage 
SkovCup er i morgen i Ganløse Ore og har finale i Tisvilde Hegn d. 22/6 med tilmelding til 
konkurrencebaner i O-service. 
Østkredsens sommerlejer for 11 – 13 årige på Bornholm d. 28/6 – 3/7 
Hold øje med O-service og kom med ud i skovene, det er dejligt at mødes derude og få prøvet 
kræfter med andre skove. 
 
Den nærmeste fremtid: 

• Triangelmatch i Ganløse Ore med os som arrangør d, 10-11/8. invitationen følger med her 
og giv Kirsten tilsagn om hjælp og tilmelding på mail: fruwitt@gmail.com  

• Hold øje med vores aktivitetsplan og tjek O-service med mellemrum, der er næsten altid 
stævner at melde sig på. 

 
KLUBRELATEREDE ARRANGEMENTER  

• B&U-træning tirsdag kl. 16.00 til 17.30. Kom og vær klar kl. 16. vi starter med lidt teori, 
varmer op på vej til skoven, leger lidt og går så ud på et kort der passer med teorien. Vi 
slutter af med kage og saftevand. 

• Torsdagstræningen. Start kl. 17.15 fra Hareskovhallen. Vi løber på o-kort – der er et 
kæmpe udvalg af baner udarbejdet af Carl-Henrik og Mogens. Vi vil gerne være flere, så 
kom bare (der er også 3. halvleg😊). 
 

• ØVRIGE ARRANGEMENTER 
• https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117  løb m.m. ud fra o-service. 
• https://www.facebook.com/findveji/  og vores egen fb (link i logoet) 

 
LØBSRESULTATER  

SM i Tisvilde Hegn Klasse Placering Klassen i alt 
Ulla Hooge D70 2 12 
Ida Mosbech Smith D35 7 8 
Mogens Hansen H75 8 19 
Hakon Mosbech H65 10 19 
Ruth Hansen D70 11 12 
Jesper Sørensen H50 14 18 
Steen Sørensen H70 16 27 
Søren Christensen H70 18 27 
Michael E. Laustsen H55 21 27 
Knud Torm H70 22 27 
Leif Jensen H70 23 27 
Svend Erik Jensen H70 26 27 

  

 



 
 

DM Sprint Klasse Placering Klassen i alt 
Ulla Hooge D70 6 7 

 
Fra maj i øvrigt: 
 

Vi havde lidt svingende deltagelse til AMOK’s byløb, som var et rigtig fint arrangement 
 
Vi var arrangør på 3 afdeling af SkovCup, havde 103 registrerede i skoven plus nok lige så 
mange forældre/skygger. Stor tak til Per for en perfekt afvikling 
Til de andre klubbers stævner har vi været rigtig godt repræsenterede, så godt, at Erik fra 
Allerød sagde, at vi nok bør have klubstanderen med – vi bliver bemærket derude😊 
 
Vores klubdag i Store Hareskov med fine baner og bål fra Michaels hånd, pølser og sno-
brød arrangeret af Kirsten og Lars blev velsignet fra oven af en skønt skinnende sol. 

 
 
Vores B&U-træning har været godt besøgt, der er 8-10 skønne B&U’er hver gang. Vi voks-
ne nyder det og ved det også gælder deltagerne. Se bare her: 
 

 
 

Hvis i har billeder eller oplevelser i vil dele, så send dem gerne til 
soren.christensen@aeblevangen.dk 

Med venlig hilsen 
Søren 

Vi ses i skoven 


