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Maj måned bød på lidt af hvert.
Allerede d. 2. var vi 14 fra OK Skærmen til start i det 75. Stifinderløb arrangeret af DSRs
orienteringssektion stadig i en næsten gennemsigtig Rude Skov
Ugen efter var vi 26 deltagere til at forsvare vores plads i 4. division. Vi mødte noget af en
overmagt i både antal og skarphed og måtte tage til takke med en flot førsteplads – bagfra.
I pinsen arrangerede FIF Hillerød Orientering, godt bakket op af Farum/Tisvilde og Allerød,
Pinse Ungdomscup 2021. Det var et fint stævne med løb 3 dage i rap i 3 forskellige skove.
De tre klubber råder over nogle meget rutinerede banelæggere, så det var spændende
baner for alle selv om målgruppen var ungdom op til og med D/H20.
I maj blev 3 af vores B&U-træninger en del af Ballerup OKs Ungdoms- og voksentræning.
Da deres 2. afdeling blev afviklet, stod vi på østsiden og Ballerup på vestsiden af
Skovlystvej bare 200 m sydligere. Vi blev inviteret til at deltage dér og takkede ja og deltog
i 3. afd. Med B&U-holdet. Fik så besked på, at indbydelsen gjaldt hele klubben. De sidste
2 gange var vi fint repræsenterede.
Der skal lyde stor tak til Ballerup OK for nogle gode baner og gæstfriheden.
Vi håber at kunne gengælde senere – nok til klubmesterkvalifikationen d. 7. august.
Maj måned slutter af med sjællandssprint i 3 afdelinger og SM i Næstved og Køge. Vi var
lidt tyndt repræsenterede i et velfungerende stævne med gode baner. Det er en sjov og
anderledes måde at løbe orientering på. Værd at prøve.
Juni byder på Sommercup d. 3., 10. og 17. med Ballerup OK som arrangør i Jonstrup
Vang, Bøndernes Hegn og Lille Hareskov. Der er sidste frist på tilmelding til på torsdag, så
i skal være lidt hurtige på tasterne inde i O-service
I weekenden 5-6. juni afholder Søllerød OK DM i sprint og sprintstafet på DTU i Lyngby.
Meld jer til i O-service under og læs om det her:
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.
Weekenden 11-13. afholder FIF Sommerweekend primært for D/H16-20, men der er også
baner til andre. Tilmelding i O-service og tjek indbydelserne i dette link:
http://www.fiforientering.dk/wp-sommer2020/

I årskalenderen er der d. 12. sat vores 3. kvalifikation til klubmesterskabet.
Det er ændret til d. 19. på grund af at skoven er booket til andet formål. Der udsendes snarest en separat indbydelse, men vær klar til d. 19.
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 Sandflugtsplantagen og Anneberg skov.
Igen meld til i O-service, jo flere vi er jo hyggeligere og des mere klubliv.
Jeg har sammen med mine børn et sommerhus i nærheden og kan tilbyde et antal sovepladser, så en del transport kan undgås og vi kan have hyggestunder før og efter med vejvalgssnak og lidt forplejning. Det er ikke et luksushus, men det fungerer� meld på i Oservice og til mig om i vil overnatte.
Juli byder på 3 flerdages-stævner: I første weekend Vikingedyst i Sydvestjylland og d. 2124. Skaw-dyst i Nordjylland.
Endelig i overgangen til august er der her på Sjælland lidt forsinket Danish Spring. Sprint i
Farum og 2 skovetaper i Gribskov. Det er et stævne med international standard og klart
værd at deltage i.
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 uge 20 (15-22. maj) havde givet tilsagn om baner til SkovCup i Coronaforklædning. Der
var poster i Lille Hareskov øst for Skovlystvej, men noget tyder på, at der var andre skovbrugere der fandt det upassende og fjerne en del af både posterne og snitzlingen på barnevognsbanen. Lidt ærgerligt, man kunne dog hav kontaktet os, hvis der var noget man
ville. Hvor mange der fandt vej til posterne vides ikke – nok vel meget Coronaforklædning.
Det blev en masse tekst, men herunder (på næste side) et klip fra facebook, hvor Kirsten
lagde billeder op fra udsætningen af snitzlingen.

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

