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Kære alle sammen, i ønskes et godt nytår med håbet om, at 2021 bliver et bedre år end 2020. 
 
Men Coronaen fortsætter med sin klamme hånd på vores sport. 
Vores juleløb med tilhørende kåring af mesterskaberne måtte aflyses og i skrivende stund er ge-
neralforsamlingen, som skulle være afholdt d. 25. februar, sat på stand-by. Måske bare en uge 
udskudt eller en virtuel version – det er blevet så moderne. 
 
O-service er helt blank i januar og februar, så de baner det kan blive til findes på forskellige klub-
bers hjemmesider og på facebook-gruppen CoronaCup - Individuel konkurrencetræning 
I mellemtiden kan man boltre sig på diverse Coronabaner. 
I Store Hareskov med refleks på skærmene, så den kan løbes i mørke. Banerne ligger her: 
https://www.ok-skaermen.dk/?p=2923 frem til d. 17. januar 
 
Indtil der igen åbnes for større arrangementer, mødes vi til de faste træninger tirsdag og torsdag. 
Indtil vi igen kan komme ind i hallen, må vi holde stand udendørs. Tirsdage i bålhytterne og tors-
dage ved hoveddøren til hallen. 
 
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. Bålhytten til dagens træning meldes ud pr. mail mandag til B&U-holdet, så 
hvis du vil med, så giv mig besked. 
 

• Almindelig træning for alle torsdag kl. 17.15 ved Hareskovhallen. 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😊😊 

 

 

https://www.ok-skaermen.dk/?p=2923
https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117
https://www.facebook.com/findveji/


 
Et herligt minde fra B&U træningen i sommervejr 

 
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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