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Så kom efteråret i gang med stævner i lidt anden opsætning en tidligere på grund af denne hæs-
lige Corona. 
 
B&U-træningen var forlagt til de 2 etaper af THOK’s Sensommercup, som lå i august. Det var lidt 
udfordrende, men også givende. 
Vi fortsætter fra Hareskovhallen tirsdage kl. 16.00 – første gang d. 1/9. 
Vi forsøger med to grupper en med forældrestøtte for 7-10 år og de mere selvstændige på 10-14. 
 
I dag var nogle af os i Aggebo-Græsted Hegn. Det blev med meget forskellige resultater😊😊 
 
Bedst gik det for Ulla Hooge: Hun blev dansk mester i D70 – Tillykke Ulla 
 
Lige nu byder september på disse stævner – stadig i Corona-set-up: 
 

1. 6/9 Ballerup OK i Rude Skov – tilmeldingsfristen er udvidet til 2/9 så skynd jer! 
 

2. 12-13/9 står på DM lang i det Sønderjyske – Åbenrå og Gråsten – tilmeldingen til DM-
banerne lukker i morgen d. 30/8, men der er frist til d. 9/9 for tilmelding på åbne baner. De 
åbne baner deltager ikke i DM, men har samme høje kvalitet, og man kan selv bestemme 
hvor lang banen skal være. 

 
3. 20/9 FIF i Gribskov-Mårum – før Corona var det divimatch for 1. og 2. division. 

 
4. 27/9 Farum OK i Nørreskoven - det er lige om hjørnet og oprindeligt vores divimatch. 

 
Så ingen grund til at ligge på den lade side, der er nok at gå efter. 

 
Og her en gentagelse fra sidste måned: 
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. Jeg 
har tilkendegivelser, så der kun er 1 plads tilbage her, men der er flere pladser både på færgen 
og i Æblehaven tror jeg. 
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.  
Det bliver med 2 baner, en til 7-10 år med følge og en til mere rutinerede 10-14 årige.  
 

• Almindelig træning for alle torsdag kl. 17.15 ved Hareskovhallen – vi kan hente kort i 
klublokalet og ikke mindst holde 3. halvleg indendørs igen. 
 

 

 

http://www.host-open.dk/


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

 

 
En del af vores deltagelse i 2. etape af Sensommercup’en. Sigrid i sort bagerst er senest ankom-

ne i B&U-træningen. Hun klarede den mellemsvære i fin stil – velkommen Sigrid���� 
 

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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