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Endelig blev det forår i mere end én forstand. 
Træerne grønnes og det skovene bliver ikke helt så nemme at se igennem, lig med svære-
re og dermed mere spændende at orientere sig. 
Der er blevet voldsom trængsel i O-service, næsten ikke en weekend ude et stævne, godt 
nok lidt i Corona-forklædning endnu, men mon ikke det efterhånden fortager sig. Flere og 
flere af de kloge på smittespredning siger, at der så at sige ikke sker spredning udendørs. 
Jeg tænker, at vores koncept med fremkald i båse og forskellige førsteposter kan næsten 
ikke være mere Coronasikkert. 
 

Langt om længe kan vi få afholdt vores generalforsamling. Det bliver 
torsdag d. 27. maj kl. 19.30 i vores lokale i Hareskovhallen.  

Dagsorden bliver sendt u i kommende uge sammen med indkomne for-
slag. Beretningen og regnskaber forventes også udsendt inden general-

forsamlingen, så der er ro til at se det igennem. 
 
 
Som skrevet: Der er trængsel i O-service: 

Allerede meget kendte divimatch d. 9. vi er oppe på 31 tilmeldte, det bliver en 
spændende dag���� 
 
I pinsen arrangerer FIF Hillerød Orientering Pinse Ungdomscup 2021 tilmel-
ding O-service og læs om cuppen i dette link: 
http://www.fiforientering.dk/Joomla3/index.php/pinse-ungdomscup-2021 
Det ser ret spændende ud og kan kaste en masse erfaring og måske be-
kendtskaber af sig. Der er åbne baner til de voksne med eller uden børn og 
unge i cuppen. 3 dage i rap i 3 forskellige skove.  
 
Maj måned slutter af med sjællandssprint i 3 afdelinger og SM i Næstved og 
Køge. Igen meld til i O-service og læs i linket: 
http://herlufsholm-orientering.dk/indbydelser/Indbydelse29-
30.05.2021.Corona%20v2.pdf 

 
Det var maj måned, og i juni er der disse stævner, som nok er værd at se på/melde sig til: 
 3., 10. og 17. afholder Ballerup OK deres sædvanlige Sommercup i  

Jonstrup Vang, Bøndernes Hegn og Lille Hareskov 
 
I weekenden 5-6. juni afholder Søllerød OK DM i sprint og sprintstafet på DTU 
i Lyngby. Meld jer til i O-service og læs om det her: 

 

http://www.fiforientering.dk/Joomla3/index.php/pinse-ungdomscup-2021
http://herlufsholm-orientering.dk/indbydelser/Indbydelse29-30.05.2021.Corona%20v2.pdf
http://herlufsholm-orientering.dk/indbydelser/Indbydelse29-30.05.2021.Corona%20v2.pdf


http://dmsprint2021.sollerodok.dk/indbydelse/ indbydelsen downloades i linket 
på siden. Vi har stafetsamarbejde med PI København og Amager OK så meld 
jeg bare til stafetten, men husk at skifte klub til PISKAMOK. Det kan blive rig-
tig sjovt. 
 
d. 12. kommer vores 3. kvalifikation til klubmesterskabet, det bliver i nok i  
Jonstrup Vang – præcis info kommer, men reserver eftermiddagen til løb og 
samvær på afstand. 
 
Juni slutter med et stævne i Odsherred med Roskilde OK som arrangør. Det 
er i weekenden 25-27. juni med sprint i Nykøbing, skovløb i Sandflugtsplanta-
gen og Anneberg skov. Igen meld til i O-service, jo flere vi er jo hyggeligere og 
det mere klubliv. 

 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. her er voksne også velkomne (vi kan altid 
lære nyt😊😊) men skriv lige til soren.christensen@aeblevangen.dk  

• 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/  

 
I april fik vi afviklet 2. afdeling af kvalifikationen til klubmesterskabet og Hareskov Open. 
Formidling af resultaterne er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort op til 3. afdeling. 
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Ud over kvalifikationslørdagen, var klubber repræsenteret med flere løbere til OK73s 
stævne i Store Dyrehave. Gode baner i skønt solskin dog med en noget kølig vind i 
start/mål-området. 
I dag (2/5) stod DSRs orienteringssektion for et fint arrangement også vejrmæssigt i Rude 
Skov – altid udfordrende med bakker, skal man op over eller uden om?.  
 
 

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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