
 
Indbydelse til  

OK Skærmens klubmesterskabs kvalifikation 1 

Ugerne 11-12 
Vi skal på trods af Corona have kåret klubmestre og gerne i alle tre kategorier 

Senior, ungdom og begynder 

Som skrevet i månedsbrevet, arrangerer vi 5 kvalifikationsløb hvoraf du skal have løbet 2 for at 
få en kvalifikationstid til finalen d. 6. november i en lige nu ukendt skov 

Kvalifikationsløb 1 afholdes i perioden fra lørdag d. 13. marts til søndag d. 28. marts begge dage 
inkl. i St. Hareskov med fri start. 

Kortene vil blive lagt på vores hjemmeside, så i skal selv printe det kort i vil løbe på. I kan også 
skrive/SMS’e til Søren og få printet ud til afhentning/mødes i skoven og få det der 

Banerne er de 3 CoronaCup-baner og en mellemsvær, som kun er udsat i de 2 uger nævnt 
ovenfor.    

3 svære på hhv. 7,7 – 5,2 og 3,4 km 
1 mellemsvær på 3,6 km 

Registrering af opnået tid kan ske ad flere kanaler på grund af Corona og at vi ikke sætter SI-
enheder ud i denne omgang. 

1. I lægger jeres spor på O-track - vores egen eller CoronaCup. 
2. I bruger iOrienteering-app’en og Lars henter tiderne (han er administrator på app’en) 
3. I tager tiden manuelt og sender den på ærligste vis til Søren 

Tilmelding med navn, kaldenavn i O-track eller iOrienteering og bane 
samt tid når banen er løbet til Søren på 

soren.christensen@aeblevangen.dk  
Afhængig af hvilke restriktioner der gælder senere vil indbydelsen til de næste kvalifikationsløb 

få et tilpasset udseende og konceptet blive rettet til. 

Det store håb er, at vi på et tidspunkt kan mødes alle sammen og få nogle gode eftersnakke om 
vores vejvalg og oplevelser i skoven. 

Meld jer til snarest muligt og glæd jer til nogle gode baner nu og senere 
på året 

Vi ses i skoven  

Bestyrelsen 
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