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Så kom vi et skridt længere mod normale tilstande. Opholdsforbuddet blev før det var hå-
bet rykket fra 25 til 50 udendørs. 
Det udnytter vi til at justere på afviklingen af 2. afdeling af kvalifikationen til klubmester-
skabet d. 17. april: 
Vi sætter SI-enheder ud den første lørdag i tidsrummet kl. 13 til 17 og håber, at rigtig 
mange vil komme den dag. Det vil være skønt med lidt klubliv���� 
Den opdaterede indbydelse medsendes her 
 
Desværre er restriktionerne indendørs stadig så vores generalforsamling får et skub mere. 
I bestyrelsen håber vi at kunne afholde den inden sommerferien. Så vi håber i kan accep-
tere udskydelsen stadig på ubestemt tid. 
 
I O-service er der ved at komme stævner til syne. Ser man lidt frem i kalenderen begynder 
det at se næsten normalt ud.  
Jeg har hentet dette fra Roskildes indbydelse til vores Divimatch d. 9. maj: 
 
Forsamlingsforbud (pr. 22-03-2021) 
Myndighedernes grænse for store arrangementer fortolkes således at det samlede antal deltagere i dagens løb ikke må 
være over 500 løbere. 

På stævnepladsen gælder ifølge DIF "politireglen": Der må ikke kunne observeres flere end 50 personer samtidigt, der 
deltager i arrangementet. 

Stævnet er åbent for tilmeldinger, så meld jer på så vi kan stille et hold, der berettiger vo-
res tilstedeværelse i 4. division. 
 
Selv om tilmeldingen til DM Ultralang er overskredet, er det stadig muligt at deltage i 
stævnet og få oplevelsen af kvalitetsbaner. Der er udbudt åbne baner med tilmelding se-
nest d. 8. april. Så meld jeg bare på – vi ses måske i Sorø 
 
CoronaCup-banerne i Store Hareskov har nu ligget i en måned og det ser ganske fornuf-
tigt ud på O-track: På de almindelige kort er der lagt 62 spor op og på ultimate (uden veje 
og stier) er der 20 spor. Ud over disse er der vores egne klubmesterkval og Hareskov 
Open og et ”mørke tal”. Så mit gæt er, at der har været over 100 personer ude på baner-
ne. 
 
I april har vi følgende datoer, hvor vi kan komme i skoven med kort og kompas: 
 d. 11 DM ultralang ved Sorø – stadig åbne baner til salg på O-service 
 d. 17 2. afdeling af kvalifikationen til klubmesterskabet – se indbydelsen 

d. 25 OK 73 åbent stævne i ST. Dyrehave  
 

 



I starten af maj afholder DSR stævne d. 2. maj i Rude Skov – udmærket opvarmning til 
divimatchen d. 9. maj i Bidstrupskovene med Roskilde OK som arrangør. 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. her er voksne også velkomne (vi kan altid 
lære nyt😊😊)  

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

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 
 

 
 

Kopieret fra vores fb-side – en skøn kvittering for banerne i St. Hareskov 
 

Med venlig hilsen 
Søren 

Vi ses i skoven 
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