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Så kom efterårssæsonen i gang med et ret tæt program. 
 
Programmet for september indeholder nogle forskelligartede arrangementer: 

• Sensommercup’en i det nordsjællandske fortsætter med løb d. 7. og 14. 
• D. 11. holder Hareskov Idrætsforening 80-års jubilæumsfest på fodboldbanerne 
• D. 12. har Farum OK et stævne i Lystrup Skov 
• D. 18. og 19. er der DM-weekend med stafet lørdag og langdistance søndag 
• D. 26. er der følgeløb til 1-3 division op-/nedrykning i St. Dyrehave 

 
Se detaljer på O-service og meld jer på – jeg er sikker på at der alle steder er god kvalitet. 
 
Specielt DM-weekenden er værd at gå efter selv om eller måske netop fordi den afholdes i 
det jyske. Med stafet i Blåbjerg Plantage nord for Henne strand og langdistance i Stråsø 
Plantage ved Ulfborg.  
Det er jo lidt langt væk, men vi er så heldige at Niels Hamborg åbner deres sommerhus 
ved Ulfborg for dem der vil med. Der er plads til 2-3 mere i huset og har man et telt er der 
plads på grunden. Meld jer på begge løb – stafet i stafetsamarbejdet PiSkAmOK – og giv 
mig besked om i vil bo i Niels’ sommerhus. Vi har gjort det til et tidligere DM og det var 
rigtig hyggeligt. 
 
Til HIFs 80-års jubilæum har vi sagt ja til at komme med lidt underholdning. Det bliver en 
sprintbane omkring klubhuset og lige i nærheden i tidsrummet 14 til 17. Kom og vær med 
til at fortælle om vores sport og fejre HIF. Der må meget gerne være rigtig mange klub-
trøjer omkring sprintbanen 
 
 
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/  
• https://o-teknik.dk  Brug det gerne, der er altid 4 tilbud til træning i andre skove 
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Klubbens resultater i august: 
 
SM stafet i Tisvilde Hegn d. 14. 
 

 
 
SM langdistance i Tisvilde Hegn d. 15. 
 

 
Divisionsmatchen d. 22. 
Vi var desværre for få til at kunne gøre os gældende mod de andre klubber, så vi landede 
igen på en sidste plads trods hjemmebanefordel: 
 

 



Det detaljerede resultat kan ses på Ballerup OKs hjemmeside på denne adresse: 
https://www.ballerup-
ok.dk/components/com_rseventspro/assets/images/files/Resultater%204%20division.pdf 
 
D. 10. oktober skal vi til Hedeland til op-/nedrykning og vi skal i match om at blive i 4. divi-
sion/rykke til 5. division. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at blive skal alle mand af 
huse så vi kan bemande så mange klasser som muligt. Læs indbydelsen her: 
http://www.okr.dk/loeb/divmatch101021/divmatch.htm og meld jer på i O-service hurtigst 
muligt. Tilmeldingen er åben så tøv ikke. 
 
DM mellemdistance i Grejsdalen, Vejle: 

 
Det var en kort bane (2,1 km), men jeg fik alligevel ca. 200 højdemeter���� 32 gennemførte 
og jeg var ”kun” 13 min og 10 sek efter vinderen. 
 
Sensommercup 1. afd. i Asserbo Plantage: 

 
Efter løbet var der meget at snakke om, vi løb næsten alle samme bane, kun Katrine løb 
en anden. 
 

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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