
Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen 
 
 
Oktober 2020 
 
 
 
I september var der stævner indenfor fornuftig rækkevidde på nær DM lang d. 13., det var i Grå-
sten Skov og vi havde 4 klubmedlemmer afsted. De kom hjem med lidt blandede resultater på et 
kort med 5 m-kurver! 
 
I fortsættelse af sidste måneds brev skal Ulla Hooge igen omtales med hæder: dagen efter guldet 
på DM mellem tog hun sølv på sprintdistancen. Tillykke endnu en gang Ulla! 
 
Andre stævner i september var: 

Ballerup OK i Rude Skov – 6 Skærmen-medlemmer deltog 
FIF i Gribskov-Mårum – 6 Skærmen-medlemmer deltog 
Farum OK i Nørreskoven - 5 Skærmen-medlemmer deltog 
 

Og endelig vores eget kvalifikationsløb i Jonstrup Vang med Knud Torm som kreativ banelægger. 
Vi var 15 løbere ude i det gode vejr på hans baner, som blev rost. Tak til Knud!  

 
Oktober bliver lidt anderledes: 
 
Vi lægger ud med anden kvalifikation til klubmesterskabet på lørdag d. 3. se tidligere udsendelser 
herom og kom gerne med en tilmelding her i 12. time 
 
Weekenden efter afholder vi vores eget stævne i Corona-forklædning, det bliver lidt spændende, 
 
Den sidste søndag i efterårsferien skal vi så til klubmesterfinale hos DSR i Ravnsholt Skov. Re-
sultatet herfra sammenlignes med resultatet fra kvalifikationen og der udregnes en forbed-
ring/forringelse. Løberen med bedste forbedring kåres som sædvanlig ved juleløbet som klubme-
ster. 
 
Næstsidste stævne i oktober er Höst-Open på Bornholm. Vi er 8 medlemmer afsted til 3 spæn-
dende dage med et sprint i Allinge og skovetaper på Dueodde og Rytterknægten. 
 
Sidste er DM nat d. 30. oktober i Frederikshåb Plantage tæt på Billund i det Sønderjyske 
 
Inden det begynder en af vinterens løbsserier – Natcup – d. 28. i Boserup Skov med Roskilde OK 
som arrangør 
 
Efterlysning: Banelægger til juleløbet, som plejer at have et alternativt udseende 
 
De faste punkter:  

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. her er voksne også velkomne (vi kan altid lære 
nyt😊😊) 
 

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

 

 



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

 
 
Månedens billeder: 
 

 
Ulla med sin guldmedalje fra DM mellem og sølvmedaljen, som kom med posten. 

 
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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