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Så lagde Coronaen igen sin klamme hånd på vores sport. 
O-service er helt blank/eller aflyst på nær en natløb i det midtjyske, men det trækker nok ikke så 
mange herfra dertil. 
Vi må håbe, at forsamlingsforbuddet lempes så vi kan afholde vores juleløb d. 27. december. Der 
arbejdes på forskellige modeller til sikring af behørig afstand m.m., men det kræver at vi må være 
flere end de nuværende 10 personer. 
 
I mellemtiden kan man boltre sig på diverse Coronabaner. 
Jeg må beklage, at jeg ikke har fået informeret om, at der hænger små skærme på de lange ba-
ner fra vores kvalifikationsløb til klubmesterskabet. I Store Hareskov med refleks på skærmene, 
så den kan løbes i mørke. Banerne ligger her: https://www.ok-skaermen.dk/?p=2923  
 
Ligeledes må vi håbe, at vi efter nytår igen kan deltage i stævner i én eller anden Coronaforklæd-
ning. Vintercupen er flyttet så første løb er d. 9. januar. Tilmeldingen er åben, så meld jer bare til. 
Hvis stævnet ikke bliver til noget slettes tilmeldingen fra centralt hold, så startgebyret ikke beta-
les. 
 
De faste punkter:  

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. her er voksne også velkomne (vi kan altid lære 
nyt😊😊) Nu med pandelamper og kort med baner på faste poster eller med refleks-
skærme. 
 

• 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. 

 
ØVRIGE ARRANGEMENTER 

• https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117   
• https://www.facebook.com/findveji/  
• CoronaCup - Individuel konkurrencetræning på facebook. Her er mange supergode baner, som i 

får adgang til ved at blive medlemmer af gruppen. De fleste er lagt op i 2 versioner: med og uden 
stier – en ekstra udfordring/fordel så man måske sparer nogle skridt ved ikke at løbe en omvej på 
stierne😊😊 

 
Solens sidste stråler gennem træerne i Egebjergene en dag i november – et smukt syn. 

 

https://www.ok-skaermen.dk/?p=2923
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Hvis i har billeder eller oplevelser i vil dele, så send dem gerne på 
soren.christensen@aeblevangen.dk 

 
Alle ønskes en god jul og, hvis vi ikke ses til juleløb, et godt nytår 

 
Med venlig hilsen 

Søren  
Vi ses i skoven 
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