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Sommerferien er nok ved at være et godt minde for de fleste og så kommer spørgsmålet: 
 
Hvordan ser det ud med stævner i efteråret, for nu må Coronaen da efterhånden slippe taget😊😊 
 
Lige nu er der udsigt til at august byder på disse stævner – stadig i Corona-set-up: 
 

1. THOK’s Sensommercup over 3 tirsdage – 2 i august og 1 i september. De 2 første kan 
være fine til at få lidt korttræning inden DM 
 

2. For det tidligere divisionsmatchstævne for 1 og 2 div. d. 23. har Herlufsholm OK åbnet på 
O-service for tilmelding. Det er nu et åbent stævne med put and run.   

 
3. Den sidste weekend – d. 29. og 30. er der DM mellem og sprint, og det er her i Nordsjæl-

land, så ingen grund til at blive hjemme. 
 

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. 
Jeg har fået bekræftet, at Ballerup OK åbner for tilmeldinger og lægger indbydelse på O-service 
for det der oprindelig var vores divimatch d. 6. september i Rude Skov. Det er jo lige om hjørnet 
 
Så opfordringen er at holde øje med O-service og komme ud i skoven mens den stadig er grøn. 
 
Lidt længere fremme i kalenderen er nok så vigtigt vores eget stævne og sidst i oktober et stæv-
ne, som er tradition for nogle af os: Höst-Open på Bornholm d. 23. – 25/10 = Gode baner i spæn-
dende terræn og hyggeligt samvær. Jeg har booket færge og hus så vi kan være 5 personer. 
Se mere her: http://www.host-open.dk/ og meld til på O-service 
 
De faste punkter:  

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Vi begynder igen tirsdag d. 18. august.  
Det bliver med deltagelse i de 2 august løb af Sensommercup’en.  
 

• 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/  

 
 

Billedet og kortet er fra Læsø 3-dages, som Ulla Hooge og jeg var til midt i juli. 
Det var spændende svært ���� 

For hvilken sandbunke med lidt bevoksning på er det lige, at posten gemmer sig bag? 
Det er jo ikke alle bunker der rammer næste højdekurve 

Jeg har en mistanke om, at post 9 ligger ca. midt i billedet, men er godt nok ikke sikker. 
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.  
 

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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