
Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen 
 
Juli 2020 
 
 
 
 
Så gik foråret på noget anderledes måde end vi plejer. Jeg har lige tjekket i O-service, og alle de 
aflyste stævner er blevet slettet, så siderne fra først i marts til starten af juni er nu helt blanke. Det 
var nu heller ikke særlig opmuntrende at se alle de røde Aflyst. 
 
Et par lyspunkter har været, at vi fik gang i vores træninger og, at der har været rigtig mange ba-
ner på nettet. Så det har været muligt at få kort og kompas i hånden trods Corona 
 
Nu må vi se frem til efter sommerferien igen at kunne komme ud til nogle stævner, møde o-løbere 
fra andre klubber og få løbet baner i andre skove end vores egen. 
 
I august er der et par gode tiltag: 
 

1. THOK’s Sensommercup over 3 tirsdage – 2 i august og 1 i september – kopi fra deres 
hjemmeside vedhæftes her med månedsbrevet. De 2 første kan være fine til at få lidt kort-
træning inden DM 

 
2. Den sidste weekend er der DM mellem og sprint, og det er her i Nordsjælland, så ingen 

grund til at lade være 
 

Divisionsturneringen er aflyst, men stævnerne bliver til åbne stævner i stil med vores eget stævne 
i oktober, så tilmelding i O-service bliver nok ændret, så vi alle kan melde os til på aktuel bane. 
 
Så opfordringen er at holde øje med O-service og komme ud i skoven mens den stadig er grøn. 
 
De faste punkter:  

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Vi begynder igen tirsdag d. 18. august.  
Det kan blive med deltagelse i Sensommercup’en, det gjorde vi med succes sidste 
år. Jeg samler op i løbet af ferien. 

• Almindelig træning for alle torsdag kl. 17.15 ved Hareskovhallen – indtil videre har vi 
kortene fra hjemmesiden, og jeg har nogle B&U-kort på faste poster i bilen 
 

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

 
Det blev for en gangs skyld uden billeder, men det bliver forhåbentlig bare denne gang 

 
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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