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Endelig ser det ud til at vi kan komme tilbage til en mere normal hverdag. Ikke med ét slag, 
men lidt efter lidt. 
Ændringen på opholdsforbuddet fra 5 til 25 udendørs kom da fra himlen. Nu kan vi genop-
tage vores tirsdags- og torsdagstræninger med god samvittighed. Det bliver så godt nu 
hvor der ikke er lang tid til skoven grønnes. 
 
Desværre blev det indendørs antal ikke hævet, så vores generalforsamling får et skub me-
re. I bestyrelsen håber vi at kunne afholde den inden sommerferien. Så vi håber i kan ac-
ceptere udskydelsen pt. på ubestemt tid. 
 
O-service er stadig ret tom, så det der findes på forskellige klubbers hjemmesider og på 
facebook-gruppen CoronaCup - Individuel konkurrencetræning, er mulighederne. Det er fak-
tisk gode og udfordrende 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 februar havde Ballerup OK CoronaCup-baner i Store Hareskov og i marts har vi 3 baner i  
CoronaCup’en. Banerne vil også være på vores hjemmeside. 
 
Der kommer til at ske ret meget på de baner: 
 CoronaCup frem til og med 28. marts 
 Klubmesterskabs kvalifikation 
 Hareskov Open 
De sidste to aktiviteter forestiller vi i bestyrelsen kommer til at følge dette oplæg: 
 
Klubmesterskab 2021 
Vores forventning for året 2021 er, at Corona situationen vil række en del ind i året 2021, som 
vil være som vi har oplevet det i vinteren 2020. Indtil videre er der ikke stævner i syne, grundet 
de nuværende restriktioner og iført de sorte briller, kan vi måske stå i den situation, at Divimat-
cherne også bliver aflyst, da disse stævner kræver mange ressourcer at planlægge og klubberne 
ikke vil investere denne tid, med udsigten til, at de kan blive aflyst. 
 
Bestyrelsen ønsker, at vi kan afholde vores klubmesterskab i 2021. Derfor er det besluttet, at vi 
selv skaber rammerne for, at mesterskabet kan gennemføres. 
 
Det betyder, at vi ikke vil bruge divimatcherne som beregningsgrundlag. 
 
Heldigvis er klubmesterreglerne således at §7 siger, at vi kan afvige fra Divimatcherne som grund-
lag for klubmesterberegning, hvis ikke alle 3 Divimatcher afvikles. Det er selvfølgelig at strække 
paragraffen til det yderste, men usikre tider kræver en sikker (for)håndtering (har en klog sagt 
engang). 
 
Så i 2021 kalenderen er der afsat 6 lørdage – 5 kvalifikationsløb og finalen. For at kvalificere sig 
til finalen skal man have deltaget på 2 af de 5 løb. 

 



Sidste lørdag er finaledagen, lige som i tidligere. 
 
Løbskonceptet er, at der kan vælges mellem 3 baner,  

Lang Svær (5-7 km) Kort Svær (4-5km)  Mellem svær (3.5-4.5km)  
i Put´nRun format og der udsendes instruktioner pr. løbsdag 

 
Hareskov Open 
Bestyrelsen har længe arbejdet med at involvere Hareskovby og nærliggende sogne, mere i vo-
res arrangementer.  
Som et knobskud på vores tidligere anstrengelser for medlemshvervning, så vil vi invitere alle 
bedsteborgere til at deltage i alle de 6 klubløb, hvor de så kun deltage i Hareskov Open. 
 
Hareskov Open er således en parallel konkurrence. Det har ingen relation til OK Skærmens 
klubmesterskab. De løber bare samme baner og deltager absolut ikke i klubmesterskabet. Det 
samme gælder den anden vej. OK skærmen løbere deltager ikke i Hareskov Open. 
Hareskov Open vil få nogle beregningsprincipper, som skal motivere så mange som muligt til at 
deltage i så mange løb som muligt. Principperne er under udvikling. 
 
Alle mulige forbehold tages for, om de gode ideer kan gennemføres med de obstruktioner der måt-
te kunne forekomme i 2021 og forhindre dem i at blive realiseret. 
 
 
Som skrevet i indledningen er der nu mulighed for vores træninger: 
 

• 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 
refleksskærme. 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/1AFG3CtxXiuKuWn3Xdf1dHIXVKdsERnmw4SRvT1
8GJIg/htmlview. De fleste er lagt op i 2 versioner: med og uden stier – en ekstra udfor-
dring/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 
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