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Med et slag blev det et andet forår end forventet. Vi er sat mere eller mindre i karantæne og 
sendt hjem. Der skal holdes afstand, vaskes hænder m.m. 
På en eller anden måde skal vi komme videre, men det ser ikke ud til at være via O-service med 
alle de aflysninger:

 
 

 
 

I Coronaens skygge er der kommet et par initiativer: 
Tisvilde Hegn eller nok mest Tim (Årets energibundt 2018) og Lasse Falck Weber har lavet en 
Facebook-gruppe som dukker op hvis man søger ”CoronaCup”. Man kan søge medlemskab og 
får så adgang til et stort antal baner. De kan også tilgås i dette link: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT18GJIg/htmlview 
 
En anden mulighed er Roskilde OK, som laver baner i Hvalsø Skovene de ligger her: 
 
http://www.okr.dk/nyheder20/uge14_hvalso.htm 
 
En tredje mulighed er, at de baner der var tænkt til lørdag d. 18. april gøres færdige og udkom-
mer på pdf-filer til eget print. Der vil så i en periode være sat mærker op i Jonstrup Vang og  
Egebjergene til fir afbenyttelse. Når den endelige løsning er på plads kommer der info og kort pr. 
Mail. 
 
Nært forestående stævner: 
Som det ses i ovenstående klip, er der ikke aktive stævner i sigte, kun DSR håber på en åbning til 
Stifinderløbet 
 
I juli er Danmark vært for verdensmesterskabet.  
Lige nu er der ikke en klar melding fra DOD/IOF, kun en foreløbig som nævner efterårsferien som 
en mulighed. Vi får se. 
Det afholdes i Østjylland og det er muligt at deltage i 3 sprint- og 3 skovløb. Som det fremgår O-
service, er der første tilmeldingsfrist d. 1. april. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT18GJIg/htmlview
http://www.okr.dk/nyheder20/uge14_hvalso.htm


 
De faste punkter: Desværre aflyst indtil Mette Frederiksen siger vi må igen 

• 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/  

 
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 gårsdagens tur i Geel Skov på CoronaCup-kort – det var en rigtig god bane med rigeligt 

hovedbrud 

 
 

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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