
Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen 
 
September  2022 (lidt forsinket igen) 
 
 
 
 
 
 
Så er efterårssæsonen i fuld sving. 
 
Helt vildt vigtigt!!  
Divimatch er d. 18. september i Tokkekøb Hegn. I skrivende stund er vi 14 tilmeldte. Jer 
som endnu ikke er meldt til, gør det nu, vi skal være mindst dobbelt så mange for at kunne 
forsvare vores 1. plads fra foråret. Finalen er allerede 2 uger senere d. 2. oktober. Her er 
tilmeldingen åben, så meld jer på. 
 
Ud over disse meget vigtige stævner er der i september DM-stafet og langdistance på 
Bornholm i weekenden d. 10-11. Selv om det er lige om lidt, er det stadig muligt at være 
med, der er åbent for tilmelding på åbne baner frem til på tirsdag og de kan købes på da-
gen. 
 
Skulle i få lyst til endnu mere træning, er der 1-2. divimatch d. 25. i Store Dyrehave ikke at 
forglemme vores faste træningsdage tirsdag og torsdag 
 
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.  
 
August måned gik med nogle lidt forskellige arrangementer: 

• Sensommercup i det nordlige med lidt sporadisk deltagelse mest på åbne baner 
• DM mellem i Thorsø Bakker, hvor Knud to kampen med højdekurverne op. 
• PR-banen i Skovhuset, omtalt her: https://www.facebook.com/skovhuskunst Banen 

ligger i skoven frem til 18. september, men netop den dag er i jo til divimatch 
• Stjernelege for 5.-klasser på Værløse idrætspark – vi havde besøg af 6 klasser, 

som kom ud på en lille sprint-bane efter en kort forklaring 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Efter Sensommercup’en starter vi igen d. 
13. september i vores egen skov. 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 

 
 

 



 
 

Tirsdag d. 23. august: 
 

 
Fra Stjernelegene – de fleste hørte efter���� Fra sensommercup 
 

Med venlig hilsen - vi ses i skoven 
Søren 


