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Oktober blev den foreløbig sidste måned med Coronatype-stævner – kom løb og kør væk. 
Konceptet til trods gav nogle gode oplevelser med deltagelse i andres stævner og ikke mindst 
med afviklingen af vores eget stævne i Lille Hareskov og Jonstrup Vang. 
 
Det lykkedes at få stævnet gennemført på betryggende vis og med fine tilbagemeldinger på Pers 
baner i et terræn der med et meget tæt stisystem, som vanskelig gør lægning af svære baner. 
 
Vores klubmesterskab blev udsat for et reglement, der blev bøjet et par gange for at tilpasse det 
til noget vi kunne gennemføre. 
Det lykkedes og på nogle gode baner lagt af Knud Torm og Michael Laustsen, fik vi afviklet kvali-
fikation til klubmesterskabet og derefter finalen i Ravnsholt Skov med DSR som arrangør. 
I skrivende stund ser det tungt ud med hensyn til kåring og ikke mindst fejring af mestrene, så i 
må nøjes med at mestrene nævnes her: 
 Seniormester (svær, mellemsvær):  Thomas Mollerup 
 Ungdomsmester (svær, mellemsvær, let): Ida Jacobsen 
 Begyndermester (begynder):  Katrine Jacobsen 
Tillykke med mesterskaberne med håbet om, at vi kan finde en lejlighed til at fejre bare lidt. 
 
Höst-Open på Bornholm blev det sidste stævne i denne omgang. Vi var 8 medlemmer afsted til 3 
spændende dage med et sprint i Allinge og skovetaper på Dueodde og Rytterknægten. 
Det var rigtig dejligt svært. Sprinten i Allinge var super kort i luftlinje, men det tog alligevel sin tid 
at finde de meget små passager. Dueodde med store uoverskuelige klitter med og uden træer på 
og Rytterknægten med et mylder af sten (mange ikke med på kortet) og styp/klippeskrænter i for-
skellig størrelse. Det er altid en oplevelse at deltage i dette stævne, håber det kan gentages næ-
ste år. 
 
Ser man på O-service, er det et sørgeligt syn: Alt på nær ungdomsarrangementet og klubleder-
møderne er aflyst. Dog er der stadig åbent for tilmeldinger til 2 Nat-Cup-løb, men det er nok kun 
et spørgsmål om tid. 
 
Som i foråret kommer CoronaCup os til undsætning😊😊. Teamet fra Tisvilde Hegn har allerede lagt 
baner i Tisvilde Hegn, og andre har budt ind med, at de vil komme med tilbud. Tjek facebook-
siden: https://www.facebook.com/groups/2570742409867123 
 
Indtil videre må vi krydse fingre for at forsamlingsforbuddet hæves til 50 igen sidst på måneden. 
Så kan Vintercup’en blive virkelighed og vi kan håbe på, at vores juleløb d. 27. december kan 
blive til noget, og vi der kan fejre klubmestrene. 
 
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. I den mørke tid bruger vi 
pandelamper og holder os til de større stier. 

 

https://www.facebook.com/groups/2570742409867123


 
ØVRIGE ARRANGEMENTER 

• https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117   
• https://www.facebook.com/findveji/  
• https://www.facebook.com/groups/2570742409867123 

 
Månedens billeder er fra Höst-Open: 
Øverst: Starten i Allinge, Dueodde med hyggeligt besøg af Charlotte Agers forældre, hendes far 
er blevet inspireret til også at løbe o-løb ���� 
Nederst: Eftersnak og starten ved Rytterknægten – Corona-korrekt, én løber pr. kegle 
 

 
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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