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I juni var der lidt stille med hensyn til stævner i weekenderne her på Sjælland. Dog havde 
nogle af os glæde af Ballerup OK’s traditionelle Sommercup og Niels Hamborg havde fun-
det til sin vestjyske hjemmebane i Husby Klit. 
 
Den B&U-træning, som faldt sammen med Lyngby OK’s CityOrienteringsløb på Kastellet, 
havde vi lagt derind. Det blev en hyggelig oplevelse, hvor vores yngste B&U-deltager Au-
gust på 7 år løb G5 banen sammen med sin far og undertegnede 
 
Sidst på måneden var klubben repræsenteret ved WOC og WOC Tour i trekantområdet 
med 6 medlemmer. Vi kan samstemmende sige, at det var en oplevelse af format. Som 
deltagere i WOC Tour fik vi 6 gode løb på 6 dage – 3 skov- og 3 byløb. Tour-løbene var 
lagt så vi kunne være tilskuere til elitens WOC. Søndag med stafet, tirsdag med knockout 
sprint og torsdag med individuel sprint. Man må sige, at det går stærkt når eliten løber en 
bane. Det kan undre, at de kan nå at orientere og alligevel ikke løbe ind i diverse forhin-
dringer. Ud over at deltage i Tour’en var 3 af os hjælpere ved afviklingen af d 3 eliteløb. 
Det var rigtig spændende at komme ind bag kulissen på et så stort og internationalt arran-
gement. 
Resultatmæssigt blev det på det jævne - de jyske skover er Tisvilde Hegnx5 svære 
Mogens vandt sprinten i klasse H80 samlet – tillykke til Mogens 
 
Nu kommer sommerferien, og den er noget tynd med hensyn til stævner. Dog er der i Itali-
en WMOC, hvor Ruth og Mogens repræsenterer vores klub sammen med 90 andre dan-
ske løbere. 
 
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. 
 
Debatten om fornyelse af vores klubnavn er forstummet, men vi i bestyrelsen opfordrer 
stadig alle til at byde ind med mulige navne - andre end vores nuværende. 
Jeg modtager gerne forslag på soren.christensen@aeblevangen.dk.  
 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Efter sommerferien starter vi igen d. 9. au-
gust. 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 

 
Fra WOC Tour: 

     
WOC Tour Frederikshåb Vest        WOC Tour Hylkedal   Ruth i opløbet i Vejle 
 
Eliten – knockout-sprint 

    
 

Hjælperne 

 
Et udsnit af hjælperne til WOC 

 
Med venlig hilsen - vi ses i skoven 

Søren 
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