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Med maj måned forsvandt gennemsigtigheden i skoven, alt er sprunget ud og blevet grønt. 
Det giver så nogle andre udfordringer når vi færdes ude mellem træerne. Ud over at det er 
sværere at komme igennem, er der kommet myg og lidt flere flåter. Myggene stikker og 
giver kløende knopper, det gør flåterne også, men de skal også fjernes, så der ikke kom-
mer komplikationer. Men disse småkryb til trods er det jo fint at komme ud i skoven. 
 
I juni er der en del forskellige stævner: 
2., 9. og 16. Sommercup, Ballerup OK 5. og 6. DM Sprint og sprintstafet 
14. Cityorientering, Lyngby OK  17. – 19. Vestjysk 2-dages 

25. til 30. WOC Tour i forbindelse med WOC 2022 
Se mere på https://www.o-service.dk/#/menuleft/117  
Tilmelding til DM og WOC Tour lukker i morgen d. 1. juni, så der skal i skynde jer. 
 
Som tidligere nævnt har jeg lejet et sommerhus (8 personers). Det er tænkt som muligt 
samlings- og udgangspunkt for lubbens deltagere i WOC-tour. Det kunne være rigtig hyg-
geligt med vejvalgssnak, fælles madlavning og -indtagelse. 
 
Vigtigt i efteråret: 
Divimatch er d. 18. september i Tokkekøb Hegn. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, vi 
skal være mange i skoven til at forsvare positionen. Finalen er allerede 2 uger senere d. 2. 
oktober. Sæt også kryds der. 
 
Den livlige debat på generalforsamlingen er forstummet lidt, men vi i bestyrelsen opfordrer 
stadig alle til at byde ind med 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. 
Det kan give mening:  
Til AMOK’ MetrO Cup var der en AMOK’er, der spurgte hvor vi kommer fra!! 
 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Her i maj tager vi til Amager OK’ Metr-O 
Cup inde i København/først for på Amager. Nu er vi tilbage i vores skove.  
Voksne er også velkomne - i kan altid lære nyt😊😊- men skriv lige til mig på  
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!! Der er altid 4 gode tilbud til træning i andre skove 

 



Onsdag før KR. Himmelfart var vi nogle fra klubben og et frisk pust fra Line vores nyeste 
medlem, som havde fået 3 af sine naboer med børn i skoven på børnebanen. Tak til Line 
for det initiativ. 
Der var 30 børn og voksne i skoven og til pita i hallens cafeteria bagefter. 
Aftenens resultater: 

Lang bane    Kort bane   
Michael Laustsen 37.17  Aleksander og Louise Diemar 43.22 
Peter Nielsen 43.45  Vivi Hansen 57.19 
Ida Jacobsen 45.45  Kirsten Witt 60.22 
Steen Sørensen 55.49  Lillian Jacobsen 75.54 
Knud Torm 58.07  Ulla Jacobsen 75.57 
Niklas Mähleke 80.13  Wagn Winkel mgl 
Henrik Jørgensen mgl      
       
 Børne/let bane    
 Maja + 2 børn 50.39  
 Familie Witt Andersen 54.13  
 Line, Jan + barn 54.13  
 Kadla + barn 54.36  
 Johan + barn 58.48  

 

 
 

Der var medaljer til de 6 glade børn med deres forældre 
 

Med venlig hilsen - vi ses i skoven 
Søren 


