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Februar gik med afslutning på VinterCup, hvor Ida blev vinder i D18 og vores generalfor-
samling igen på rette plads i kalenderen. Referat fra generalforsamlingen følger senere. 
Her skal blot nævnes, at der var et fint fremmøde og at debatlysten var stor – en god aften 
i ro og orden. 
 
Vi er nu på tærsklen til foråret med de glæder det bringer – snart blade på træerne og flere 
stævner i O-service.  
Natcup’en runder af og i uge 11 er der både SM- og DM-nat hhv. onsdag og lørdag. 
Den sidste weekend er Danish Spring tilbage på sin oprindelige plads i kalenderen. Stæv-
net afholdes med sprint i Roskilde og skovløb i Hvalsøskovene.  
Længere fremme i kalenderen er WOC følgeløbene med 3 gange sprint- og 3 gange skov-
løb.  
Jeg udsendte d. 18/2 en mail om et sommerhus, som et bud på et samlings- og udgangs-
punkt for et antal deltagere fra klubben. Kig i kalenderen og se om det ikke kunne være 
både hyggeligt og spændende at være en del af et verdensmesterskab på dansk jord. 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Nu er det lyst nok til at lade pandelamper-
ne blive hjemme. Hvor vi starter, meldes ud mandag når kortene er klar.  
Voksne er 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.  
Det er kun til allersidst på turen, at der er behov for pandelampe. 
 

 
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 

 
 
 

Inden billedet af Ida skal jeg lige gøre opmærksom på tilmeldingsfristen til SM langdi-
stance. Den er d. 28. marts – mere så i ikke går glip af det ���� 
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Ida vinder D18 i VinterCup 2021/22 

 
Med venlig hilsen vi ses i skoven 

Søren 
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