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Så gik der endnu en måned med Corona og det ser ud til at fortsætte februar og nok også marts 
måned med. Det må forventes, at der skal være styr på de forskellige mutationer inden der skru-
es ned for restriktionerne. 
 
Det betyder, at vi i bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen en måned til 25. 
marts i første omgang. Der er jo også den virtuelle mulighed, men vi synes, at det er bedre at 
mødes fysisk. Så vi håber på bare lidt åbning i marts. 
 
O-service er stadig ret tom, så det der findes på forskellige klubbers hjemmesider og på face-
book-gruppen CoronaCup - Individuel konkurrencetræning, er mulighederne. Det er faktisk gode og ud-
fordrende baner i kan hente på de forskellige hjemmesider, så kom frit frem. Læg jeres spor op på O-track 
eller skriv på vores face book-side - gerne både før og efter, måske der en nogle, der får samme 
ide����. 
I skrivende stund er der ikke baner synlige i Store Hareskov, men jeg fornemmer, at Ballerup har 
noget på bedding så der kommer en bane frem til udgangen af februar. Jeg tjekker med mellem-
rum og sender et link, når det er der. 
 
Med forsamlingsforbuddet på max 5 personer har vi været nødt til at sætte vores træninger på 
pause. Men igen det betyder ikke, at man skal blive hjemme i stuen!! 
 
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 som medlemmer af gruppen og i dette link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT18GJIg/ht
mlview. 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😊😊 

 
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 

 

https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117
https://www.facebook.com/findveji/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT18GJIg/htmlview
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT18GJIg/htmlview
mailto:soren.christensen@aeblevangen.dk

	Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen

