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Med dette lidt forsinkede månedsbrev ønskes i god sommer med lidt hints til orienterings-
oplevelser. 
 
Først lidt opsamling i forhold til generalforsamlingen d. 27. maj: 
I mailen er referatet og beretningen vedhæftet og begge dele er lagt på hjemmesiden. 
 
Juni bød på Sommercup med Ballerup OK som arrangør. Fra OK Skærmen var vi 5 
tilmeldte og vi havde nogle fine ture i kendte skove.  

 
I weekenden 25-27. juni afholdt Roskilde og Holbæk OK et sprint- og 2 skovløb. Til dette 
fine arrangement var vi tilmeldt med i alt 9 medlemmer. Det var en dejlig afslutning på en 
forårssæson, som nu endelig er kommet fri af Coronaen. Sprinten lå i Nykøbing og skov-
løbene i hhv. Sandflugtsplantagen ved Rørvig og Anneberg Skov. To vildt forskellige ter-
ræner. Sandflugtsplantagen ret flad, men med et mylder af slugter og punkthøje. Anneberg 
Skov meget kuperet og tydeligt urørt – en masse grene på jorden���� 
 
Her i juli er kalenderen rimelig tyndt besat. 
I forgangne weekend deltog de allestedsnærværende Ruth, Mogens og Svend Erik til  
Vikingedyst i det sydvestjyske. Ruth vandt 1. etape, men havde desværre fejlklip på 2. 
etape, hvor hun ellers lå fint frem til fejlen. Mogens og Svend Erik gjorde det fint i H75. 
 
I dagene 21.-24. afvikles https://www.skaw-dysten.dk/. Der er tilmeldingsfrist d. 12. så hvis 
i er i nærheden, er jeg overbevist om, at der ligger både en oplevelse og nogle udfordrin-
ger. 
 
I den sidste weekend her i juli afholdes stævnet Danish Spring noget udskudt. Det er sta-
dig muligt at melde sig til dette internationale stævne, som virkelig er værd at deltage i. 
læs nærmere her: http://www.danishspring.dk/wp-content/uploads/2021/07/Bulletin-
1_Danish-Spring-Summer-Edition-2021_DK_V4-04.07.2021.pdf 
Eftertilmeldingen lukker først d. 23. men udskyd ikke tilmelding, så glemmer i det bare ���� 
 
Allerede weekenden efter - lørdag d. 7. - har Svend Erik sørget for baner til 4. etape af 
kvalifikationen til klubmesterskabet i Coronaforklædning. Det bliver i Bøndernes Hegn.  
På generalforsamlingen blev der opfordret til, at divisionsmatcherne igen bliver en del af 
kvalifikationen. Det ønske har bestyrelsen efterkommet, så nu er der endnu flere mulighe-
der for at kvalificere sig ���� 
Instruktionen med de sidste oplysninger udsendes sidst på måneden, men hvis i ikke alle-
rede har sat kryds, så gør det nu. 
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Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Holder ferie og starter igen d. 17. august 
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/  
• https://o-teknik.dk  Brug det gerne, der er altid 4 tilbud til træning i andre skove 

 
 

Fotografen holdt fri���� 
 
 

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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