
Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen 
 
Oktober 2019 
 
 
Oktober åbnede med et brag af en finale på divisionsturneringen. 
Vi rykkede op fra 5. til 4. division takket være det flotteste fremmøde i mands minde. 43 løbere på 
deltagerlisten og næsten alle kom i mål med gennemført bane. En herlig dag i skoven ����
  
Endnu en gang fik vi afviklet vores stævne i fin stil. 
Vi havde over 300 løbere i skoven i godt vejr og alle kom vi tørre hjem. 
Der skal lyde en kæmpe tak til vores medlemmer, som var med til at løfte stævnet igennem, det 
må vi gøre igen til næste år. Det kan være et håb, at nogle af jer der ikke var med i år, kommer 
og nyder det at løfte i flok til næste år. 
 
Søndag efter vores eget stævne var vi 6 OK Skærmen-løbere i Ravnsholt Skov til DSR’s efter-
årsstævne. De har et super sted i kanten af skoven ned til en lille sø. 
 
Endelig var vi 7 løbere på Bornholm til HöstOpen. Det er altid en oplevelse og en udfordring at 
løbe på klippeøen i Østersøen. Vi startede med sprint i Rønne fredag, lørdag vdet næsten almin-
delig skov i Rø Plantage og afslutningen søndag lå på Hammerknuden – den er svær!!  
Næste år er det Allinge, Dueodde og Rytterknægten, så glæd jer og meld jer til. Jo flere vi er jo 
sjovere. 
 
Nært forestående stævner: 

• Veksø-sprint lørdag d. 9/11. Tilmelding senest på fredag d. 3/11. Se indbydelsen her: 
https://ballerup-ok.dk/images/pdf/20191022_Veks-sprinten_Indbydelse.pdf 

• Jættemilen i Gribskov d. 10/11. Tilmelding senest 1/11, eller køb en åben bane på dagen 
• Natcup-serien på i alt 8 løb startede d. 30/10 og fortsætter ca. hver anden uge vinteren 

igennem med sidste løb d. 4/3-2020 
• U1 og U2 weekend d. 15-17/11 – særskilt indbydelse er sendt ud til B&U 
• Vinterlangdistance starter d. 24/11 og fortsætter med 4 løb hen over årsskiftet 
• Vintercup med i alt 5 løb starter d. 7/12 med tilmelding 29/11. Se indbydelsen her: 

http://okoest.dk/download/Indbydelse_Vinter-Cup_2019-2020.pdf 
 
De faste punkter: 

• B&U-træning flytter til lørdag kl. 13 – 14.30 vi mødes i Hareskovhallen andre er også vel-
komne 

• Almindelig træning for alle torsdag kl. 17.15 – klar til at løbe/gå 
 
 

ØVRIGE ARRANGEMENTER 
• https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117  løb m.m. ud fra o-service. 
• https://www.facebook.com/findveji/  

 
 
LØBSRESULTATER  
  
Der har ikke været mesterskabsstævner, så her henvises til de forskellige stævners resultatlister 
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Bladet Orientering i trykt form er en saga blot. Nu formidler DOF på portalen: 
 

https://orienteringonline.dk/ 
 

Der er mange gode indlæg og fine filmklip hvor nogle af vores eliteløbere snakker vejvalg med 
deres GPS-spor lagt på kortet. Det er spændende at høre deres kommentarer til eget løb.

 

   
Fra HöstOpen – teltet i Rø Plantage og standeren i 10 m/s vind på Hammeren 

 
Hvis i har billeder eller oplevelser i vil dele, så send dem gerne på 

soren.christensen@aeblevangen.dk 
 

Med venlig hilsen 
Søren 

Vi ses i skoven 
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