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Velkommen til foråret. 
Det er blevet sommertid og snart kommer der blade på træerne - Der er allerede blade på 
nogle buske ved viadukten under skinnerne ved Hareskov station. 
I april er der Påskeløb i det jyske i starten af påsken og HSOK Påske Cup påskesøndag 
og 2. påskedag. Tilmeldingen til Påskeløb er lukket, men HSOK tager imod tilmeldinger 
frem til d. 10/4, så meld jer bare på. Det giver lidt korttræning inden divimatchen d. 1. maj. 
Weekenden før divimatchen arrangerer OK 73 divimatch for 1. og 2. division i vores 
hjemmebane Store Hareskov, der er åbne baner til salg ved forhåndstilmelding senest d. 
15/4 og i begrænset omfang på dagen 
 
Husk tilmelding til divimatchen i Aggebo-Græsted Hegn d. 1. maj inden d. 22. april!! 
 
Længere fremme i kalenderen er WOC følgeløbene med 3 gange sprint- og 3 gange skov-
løb. Jeg lejer et sommerhus (8 personers), som kan bruges som 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. Le-
jen fordeles efter antal overnatninger, så kom frit frem, jo flere overnatninger jo billigere pr 
stk.😊😊 Det kan blive rigtig hyggeligt 
 
Sammen med dette månedsbrev fremsendes referatet fra generalforsamlingen. Efter den 
formelle del havde vi en runde med baggrund i oplægget til måske et nyt navn på klub-
ben. Det blev til en livlig debat, hvor der kunne spores en vis accept for at et navneskifte 
kan give mening. Den debat opfordrer vi i bestyrelsen alle til at deltage i og tænke over 
mulige navne andre end vores nuværende. 
Vi arbejder på at etablere en digital platform, hvor i kan byde ind, indtil da modtager jeg 
gerne forslag på soren.christensen@aeblevangen.dk. Når platformen er oprettet, lægger 
jeg så de indkomne forslag op. 
 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Hvor vi starter, meldes ud mandag når kor-
tene 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.  
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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 

 
 

 
Fotografen var på ski���� 

 
 

Med venlig hilsen vi ses i skoven 
Søren 
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