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August  2022 (lidt forsinket) 
 
 
 
 
Sommerferien er ved at være slut for de fleste og efterårssæsonen står for døren. 
 
Indenrigs har der ikke været deltagelse fra OK Skærmen, men Ruth og Mogens repræsen-
terede os fint ved WMOC i Italien. Det foregik helt nede på hælsporen i Puglien. Jeg vil 
ikke skrive om det her, for de har selv skrevet og lagt billeder på vores facebook-gruppe. 
Så tjek endelig den https://www.facebook.com/groups/177721555674067 
 
Den leder så også til omtale af et arrangement sammen med Skovhuset Kunst og Kultur, 
hvortil der er lavet en lille intro-bane til husets gæster.  
 
Efteråret starter lidt stille her i august. Af åbne stævner er der kun Tisvilde Hegn Oks Sen-
sommercup, som plejer at være en fin serie over 3 tirsdage. Det slutter med at THOK 
tænder op i grillen ved deres klubhus og der uddeles præmier. Kan anbefales. 
 
I september er der DM-stafet og langdistance på Bornholm i weekenden d. 10-11. Et me-
sterskabsstævne er altid et besøg værd, og Bornholm er jo ikke der vi kommer hver dag, 
så tag udfordringen op og meld jer til. Tilmeldingsfristen udløber d. 26. august. Vær op-
mærksom på, at i ved tilmelding til stafetten skal skifte klub i O-service til PiSkAmOK – se 
tidligere mail derom. 
 
Vigtigt!!  
Divimatch er d. 18. september i Tokkekøb Hegn. Meld jer til allerede nu, vi skal være så 
mange som muligt til at forsvare vores 1. plads fra foråret. Finalen er allerede 2 uger sene-
re 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 

 
 

 
Med venlig hilsen - vi ses i skoven 

Søren 
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