
 
 
Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen 
 
Juli 2019 

 
Så er sommerferien godt i gang, og det er tid til at se lidt frem i kalenderen. 
August byder på nogle vigtige arrangementer: 
Triangel match d. 10. og 11., Divimatch d. 25 og ikke helt så vigtig, men alligevel nævneværdig, 
THOK’ Sensommercup, som startet d. 27 
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 sprint Klasse Placering Klassen i alt 
Ulla Hooge D70 3 7 
Søren Christensen H70 4 8 

 
Fra juni i øvrigt: 
 

SkovCup sluttet med finalen i Tisvilde Hegn. Igen var vi godt repræsenterede og fik Ida, Eli-
se og Katrine på podiet i deres respektive åbne klasser. 
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Frederikke, Max, Mikkel, Katrine og Kirsten (ale med mellem-/efternavn Witt) har været på 
U1 sommerlejr på Bornholm. Rygtet vil vide, at det var en rigtig god tur med udfordrende 
terræner med alt fra Dueoddes sand til Hammer-knudens klipper blandet med sprint i Gud-
hjems gader.  
 

 
      Max’ hold efter 15 km på 4 baner samme dag  Mikkel i fuldt firspring  
 
Husk tilmeldinger til: 
 
 Triangelmatchen senest d. 31/7-2019 til Kirsten på fruwitt@gmail.com 
 Divimatchen senest d. 16/8-2019 via O-service 
 Sensommercup senest d. 23/8-2019 via O-service 
 
Indbydelserne til de 3 arrangementer vedhæftes i udsendelsen, så der er lidt læsestof hvis 
det skulle regne😊😊 
 
Håber vi ses rigtig mange til Triangelmatchen, som vi arrangerer, og B&U-træning, som 
fortsætter den 13/8 efter sommerferien. 
 
 

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 
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