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Velkommen fra ferie���� 
 
Efteråret ligger foran os med en kalender, der efterhånden ligner det normale. 
 
Men først en korrektion til sidste måneds brev: 

4 afdeling af kvalifikationen til klubmesterskabet d. 7. august er flyttet til 
divisionsmatchen d. 22. august. 

 
I ferieperioden har der været et par stævner, men kun Vikingedysten i det sydvestlige Jyl-
land havde deltagelse fra OK Skærmen. Ruth, Mogens og Svend Erik deltog og fik ganske 
fine placeringer, senere var de i Uslar i Tyskland og øve sig lidt i byløb – se på facebook. 
Tak for opslagene. 
 
I den netop overståede weekend blev Danish Spring afviklet noget forsinket/udskudt. Det 
gav banelægger Erik Sørensen fra Allerød en udfordring – skoven er meget mere tæt her i 
sommeren end i det tidlige forår. Så banerne måtte afkortes, så tiderne ikke blev for lange. 
Vi var 12 fra OK Skærmen ude på i alt 21 baner i henholdsvis Farum og Gribskov. 
Alle banerne var rigtig gode og svære, så der blev bommet og lavet fejlklip i ganske stort 
omfang, men alle havde gode oplevelser og kom i mål med smil på læberne.  
 
Fra Hakon Mosbech lidt om at være stævnekontrollant/IOF Advisor til stævnet: 
 
Det var en fornøjelse at se, at nogle Skærmen løbere havde fundet vej til Danish Spring 2021 - 
Summer Edition!  
Jeg har deltaget i planlægningen som stævnekontrollant, og da det oprindeligt skulle have været 
afholdt i foråret 2020, har det været en meeget lang proces. Det er jo et noget større stævne end vi er 
vant til at lave, blandt andet da det er over tre dage og med danske og internationale eliteløbere. På 
grund af Corona var det dog lidt mindre i år. Det har været spændende at være med til, og vi endte 
med også at få lidt at lave i juryen, da der indkom en (berettiget) protest over resultatlisten på mel-
lemdistancen �����. Jeg håber deltagerne fra Skærmen også havde nogen gode dage. 
 
Her i august er der som nævnt tidligere fuld kalender: 
Weekenden d. 14-15. er der SM stafet og langdistance i Tisvilde Hegn. Tilmeldingsfristen 
er på fredag d. 6. så meld jer på, stafetten er en lidt anderledes oplevelse. Husk at skifte 
klub ved tilmelding til stafet, det er PiSkAmOK vi melder til under i stafet. 
 

d. 22. er der divisionsmatch i Lille Hareskov/Jonstrup Vang – tilmelding senest d. 
13., men tøv ikke og giv Steen en fair chance for at sætte det optimale hold. 

Vi skal have alle i skoven og kæmpe om placeringerne. 

 



 
August slutter af med DM mellem i Grejsdalen. Her er samme tilmeldingsfrist som til divisi-
onsmatchen – d. 13. – så når i er igang med tilmeldingen, så tag dette løb med. Jeg har 
meldt mig på og der er plads til 3 mere i bilen, så kom frit frem. Jeg tør godt garantere for 
kvalitetsbaner i et kuperet terræn – 5 m kurver����. 
 
Allersidst i august er Sensommercup’en kommet på. Det plejer også at være et godt tilbud 
på de 3 tirsdage. Godt nok er det i Tisvilde Hegn og Frederiksværkskovene, men værd at 
køre efter. 
 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. 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 har lånt lidt fra Danish Springs fb-side ���� 
 

 
 
 

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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