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Så gik oktober sådan lidt slag i slag.  
Vi lagde ud med finalen i divisionsmatchen i Hedeland. Det gik lidt som forventet, vi rykke-
de til 5. division efter 2 år i 4. division (det ene på grund af Coronaen����). Så næste år skal 
vi koncentrere os om at holde skansen, det er sjovere at være lidt førende end at hænge 
efter de andre. For at holde skansen skal vi være mere end de ca. 20, vi var i Hedeland. 
Næste års divisionsmatcher er sat på følgende dage, så sæt dem i kalenderen allerede 
nu, så kommer i ikke til at dobbeltbooke: 

1. afd: 1. maj, 2. afd: 18. september, finalen: 2. oktober   
 
Ugen efter gjaldt det vores eget stævne i Store Hareskov.  
Som så mange gange før blev det afviklet på fineste vis takket være de mange, som bød 
ind på de forskellige opgaver. Det er skønt at være med når der løftes i flok.  
Der var kun rosende ord til banerne, så en særlig tak til Niels for et stort stykke arbejde. 
 
På den sidste søndag i efterårsferien deltog 6 af klubbens medlemmer i DSR O-sektions 
løb i Ravnsholt Skov 
 
Den sidste og netop afsluttede weekend var vi 6 fra OK Skærmen på Bornholm til Höst-
Open. Her blev der løber sprint på Christiansø og ”skov”-etaper på Hammeren og i Bol-
sterbjerg/Bastemose. Alle 3 etaper med meget udfordrende baner. Men det kan ikke 
skræmme os, vi kommer igen ���� 
Resultatmæssigt gav ingen af ovenstående stævner noget der bare ligner topplaceringer, 
men det var spændende og på Bornholm havde vi et fantastisk vejr���� 
 
November byder på lidt af hvert: 
D. 10/11 starter Natcup, og den fortsætter frem til d. 9/3 næste år, i alt 8 løb indgår i den 
række. Tilmelding senest d. 5/11 
I weekenden efter er der 2 krævende stævner. Lørdag afholdes DM Nat i Bidstrupskove-
ne, tilmelding senest 6/11, og søndag Jættemilen, tilmelding senest d. 5/11, med ultra 
lange baner i Tisvilde Hegn 
Lige først i december, d. 4/12, startet Vintercup, som går over 5 lørdage frem til d. 5/2. 
seneste tilmelding til første afdeling og alle afdelinger samler er d. 28/11. 
 
Se detaljer på O-service og meld jer på – jeg er sikker på at der alle steder er god kvalitet. 
 
Hvad skal der lægges mærke til næste år: 

1. Divisionsmatchen – se datoer ovenfor 
2. Læsø 3-dages d. 19-21. juli 
3. DM stafet og lang på Bornholm d. 10-11. september 
4. Vores eget stævne d. 16. oktober 
5. Höst-Open 28-30. oktober 

Bare et udpluk, der vil være meget mere i O-service, det er bare om at holde sig til. 

 



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.  

For begge træninger gælder, at vi nu skal have lys på, det giver bare en parameter 
mere. 

 
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 

 
 

Klubbens resultater i oktober: 
 
Ud over divisionsfinalen, som i fik resultatet af lige efter stævnet, har klubben fået følgende 
resultater: 
 
DSR’ løb d. 24/10: 
 D65 Benthe Jensen nr. 4 
 H70 Peter Nielsen nr. 4 
  Steen Sørensen nr. 5 
  Leif Jensen  nr. 6 
 H75 Knud Torm  nr. 10 
  Svend erik Jensen nr. 11 
 
Höst-Open: 
Sprint på Christiansø: 

  
 
Etape 1 på Hammeren: 

 

mailto:soren.christensen@aeblevangen.dk
https://www.o-service.dk/index.asp?#/menuleft/117
https://www.facebook.com/findveji/
https://o-teknik.dk/


Etape 2 i Bolsterbjerg: 

 
 
Traditionen tro mødte vi vores til Oslo udsendte medlem Charlotte Ager, som kæmpede 
sig gennem D21-baner og trods lidt mangel på rutine fik alt med indenfor maxtid. Det var 
hendes erklærede mål. Godt gået. 
 
Fra vores stævne: 

 
Fotograf: Kirsten Witt 
 
Fra Höst-Open: 

 
Fotograf: Mogens Hansen 



 
Fotograf: Mogens Hansen  Fra Hammeren, stævnets facebook 
 

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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