
Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen 
 
December 2021 
 
 
 
Vi tager nu hul på den sidste måned i 2021 med VinterCup og vores traditionelle julear-
rangement 3. juledag. 
 
Første afdeling bliver noget af en fest, vi er 13 tilmeldt😊😊. Håber på samme tilslutning til 
de næste afdelinger. 
 
Og så til julearrangementet. 
Det bliver d. 27. december med udgangspunkt i Hareskovhallen, hvor cafeteriet er bestilt, 
så vi kan indtage noget mad, hygge og endelig kåre klubmestre også de tidligere, som 
ikke har fået klapsalver, men ”bare” navn og årstal på pokal og fad. 
Men inden da vil der som sædvanlig være noget orienteringsagtigt i skoven, så planen ser 
sådan ud: 
 Kl. 10.00 Instruktion og start på skovdelen 
 Kl. 12.00 Vi anretter måltidet i fællesskab og dækker bord 

Kl. 13.00 Måltidet indtages og undervejs kåres klubmestre og dagens vin-
dere 

Kl. ?? Afslutning, oprydning og vi ønsker godt nytår. 
Alt med forbehold for justeringer og hvad Mette & Co kan finde på inden vi  
mødes 

Af hensyn til indkøb er det nødvendigt med tilmelding senest lørdag d. 18. december til 
undertegnede på mail: soren.christensen@aeblevangen.dk jeg kan også modtage tilmel-
dinger når vi er til VinterCup i Jægersborg Hegn. 
  
 
 
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!! Der er altid 4 gode tilbud til træning i andre skove 
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Klubbens resultater i november: 
 
NatCup 1. afd: 
H3  15. Hakon Mosbech  52:03 +13:57  
H3        Niels Hamborg Jensen  Fejlklip 
 
Jættemilen: 
H35  (8 / 8)   Tid  Efter 
3.  Lars Johansen  2:25:26  +19:00 
H75  (20 / 20)   Tid  Efter 
6.  Peter Nielsen  1:38:12  +15:35 
9.  Steen Sørensen  1:53:05  +30:28 
14.  Knud Torm   2:13:52  +51:15 
 
DM Nat: 
H60  (16 / 16)   Tid  Efter 
8.  Hakon Mosbech  1:09:36  +17:34 
H70  (17 / 17)   Tid  Efter 
8.  Niels Hamborg Jensen  55:35  +9:53 
 
Natcup 2. afd: 
H3  (30/30) 
17 Hakon Mosbech 51:32 (17) +18:37 

25 Niels Hamborg Jensen 66:57 (25) +34:02 
 

Husk tilmelding til julearrangementet. 
Jo flere vi er, jo sjovere/hyggeligere er det. 

  
 Et par billeder fra juleløbet i 2014 – dengang var der sne ���� 
 

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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