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Så lurer foråret lige om hjørnet og der er lidt flere stævner i O-service. 
B&U-træningen er flyttet tilbage til tirsdag eftermiddag kl. 16.00 – 17.30 og det er lige før vi kan 
lægge pandelamperne væk om torsdagen og i stedet få kort og kompas med ud i skoven. 
Der er ikke lang tid til vi får anemonerne at se – herligt!! 
 
Nært forestående stævner: 

• Natcup-serien sidste løb er d. 4/3-2020 
• SM-nat i Ravnholt Skov d. 18/3 - tilmeldingen lukker 13/3 
• Danish Spring over 3 dage med sprint, mellem- og lang-distance d. 27-29/3. Her lukker 

tilmeldingen 12/3. Stævnet er en del af IOF World Ranking Events for eliten og de danske 
ranglister for juniorer og seniorer. Fra pålidelig kilde – Hakon Mosbech, som er stævne-
kontrollant i kraft af sin IOF Event Advisor-status – forlyder det, at banerne er af høj kvali-
tet. Så tøv ikke og lad os mødes til et fantastisk stævne. 

 
I april er der Påskecup arrangeret af HSOK. Det plejer at være et rigtig hyggeligt stævne - tjek og 
meld til på O-service. 
I medfølgende aktivitetskalender er der indsat en del stævner, som er værd at melde sig til og f. 
eks. d. 14. april står der ”Klubløb” – der kommer en indbydelse, men sæt kryds i kalenderen. 
 
I juli er Danmark vært for verdensmesterskabet. Det afholdes i Østjylland og det er muligt at del-
tage i 3 sprint- og 3 skovløb. Som det fremgår O-service, er der første tilmeldingsfrist d. 1. april. 
Klip fra indbydelsen: 

 
Det er et arrangement helt i topklasse så jeg tænker, at vi gør det til en klubtur og lejer f. eks. et 
sommerhus eller lignenende. Der kan vi så hygge og nørde over dagens kort samtidig med at vi 
sparer en masse transport frem og tilbage over Storebælt. 
Meld jer på i O-service så der kommer et billede af hvor mange vi kan blive. 

 



De faste punkter: 
• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. 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 - snart lys nok til kort og kompas 
 

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

 
Generalforsamlingen blev afholdt d. 20/2 i god ro og orden tak til deltagerne og specielt til Peter 
for god styring og til Carl-Henrik for at skrive referat (det kommer på hjemmesiden indenfor de 
næste par uger) 

 
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.
 
Der sker noget i skoven: 

 
Der etableres et underjordisk regnvandsbassin i det skraverede område vest for Skovlystvej/syd 
for Skovløbervangen. Arbejdet forventes afsluttet til sommer, hvonår det så er helt præcist? 
Rørene er ”bare” 2 m i diameter! 
 

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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