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Så er 2019 ved at nærme sig afslutningen. 
Vi kan se tilbage på et godt år for OK Skærmen: 

• Oprykning til 4 division takket være et massivt fremmøde til divimatcherne 
• Flot tilgang af nye medlemmer (jeg har talt 17 nye i år) 
• Endnu en fin afvikling af vores stævne i oktober 
• Vi fik startet B&U-træning 

I november var vi repræsenterede ved Veksø-sprinten (10 deltagere), Jættemilen (3 deltagere),  
2 afdelinger af Natcup (hhv. 1 og 2 deltagere) og endelig Vinterlang (6 deltagere). 
 
Nært forestående stævner: 

• Natcup-serien på i alt 8 løb, de 3 er afviklet og næste er d. 11/12 med tilmeldingsfrist d. 
6/12, sidste løb er d. 4/3-2020 

• Vintercup med i alt 5 løb starter d. 7/12 her er tilmeldingen lukket og vi har 11 løbere til-
meldt. Næste afdeling er d. 21/12(årets næstkorteste dag) i Geelskov/Ravneholm. Se ind-
bydelsen her: http://okoest.dk/download/Indbydelse_Vinter-Cup_2019-2020.pdf 

• Vores eget juleløb d. 27/12 i St. Hareskov med udgangspunkt fra Hareskovhallen. Se ind-
bydelsen, som er sendt ud og følger med her. 

• Lige over nytår indbyder Holbæk Orienteringsklub til Nytårs stafet nr. 50 d. 12/1. se indby-
delsen her: https://www.holbaekorienteringsklub.dk/nytaarsstafet/2020/indbydelse.pdf. 
Det ser sjovt ud og der er rigtig mange kombinationsmuligheder for både børn og voksne. 
Tilmelding i O-service og husk at skifte klub i indstillinger (i login-hjørnet) til PiSkAmOK. 

 
De faste punkter: 

• B&U-træning er lørdag kl. 13 – 14.30 dog ikke når der er Vintercup. Vi mødes på 
skovsiden af Hareskov station og der er markerede poster i skoven, alle er velkomne. 

• Almindelig træning for alle torsdag kl. 17.15 – klar til at løbe/gå på de større stier 
med pandelamper 
 

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 

 
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.
 

 Fotografen har holdt fri���� 
 

Hvis i har billeder eller oplevelser i vil dele, så send dem gerne på 
soren.christensen@aeblevangen.dk 
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Som nævnt i indledningen har vi fået 17 nye medlemmer i år, og dem vil jeg her byde hjertelig 
velkomne. Jeg håber de føler sig velkomne og får glæde af vores måde at nyde skovene på. 
 
De nye i klubben er:  
 
Lars Johansen Holger Højgaard Og endelig en gæst fra AMOK: 
Claus Schmidt Ellinor Bak-Thomsen Daniel Nørgaard Bachmann 
Frederikke Schmidt Allan Rosborg Jakobsen  
Magnus Schmidt Elise Rosborg Roland  
Otilia Aaskov Benard Eva Elisabeth Roland  
Kaj Trier-Grønlund Herman Rosborg Roland  
Daniel Laurits Svendsen Julie Meincke  
Aleksander Diemar Susan Ritterband  

 
Velkommen til jer alle. 
 
 

Med venlig hilsen 
Søren  

Vi ses i skoven 
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