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Oktober 2022  
 
 
 
Året går på hæld med afvikling af de fleste større stævner. 
 
I går blev finalen i divisionsmatchen afviklet med Farum OK som arrangør i skovene om-
kring Mølleåen vest for Farum. Vi fik alle glæde af det meget bakkede og nogle steder ret 
diffuse terræn nord for Mølleåen og op til stævnepladsen. 
Resultatet blev, at vi igen næste år løber i 5. division. Detaljerne fremgår i dette link: 
http://www.farum-ok.dk/sider/arrangementer/20221002/Matchresultat%204-5%20division.pdf 
Tak til alle som gav et bidrag til en god dag i skoven og på stævnepladsen. 
 
Ellers bød september på hyggelig afslutningen af Sensommercup’en ved Tisvilde Hegns 
klubhus. Der var tændt op i grillen.  
På Bornholm blev DM-stafet og langdistance afviklet. Se resultatet i O-service (stafetresul-
tatet skal ses med PiSkAmOK som klub) 
d. 18. blev 2. runde af divimatchen afviklet med resultatet som jeg sendte ud lige efter og 
kan genses i dette link: https://alleok.dk/Staevner/Divisionsmatch2022/Div5.htm 
 
I oktober kan vi se frem til vores eget stævne d. 16. Banerne er klar og de fleste poster er 
bemandet, men har du et par ledige hænder, så kontakt stævneleder Niels Hamborg på 
hamborg@apomail.dk eller 2336 6689. 
Søndagen efter afholder DSR løb i Ravnsholt Skov, det plejer at være et hyggeligt stævne 
med stævneplads ved Gåsehuset med udsigt over en lille sø. Tilmeldingen er åben frem til 
d. 17. så i kan nå at få en snak med Banelægger Ronald Clausen, som er stævnekontrol-
lant på vores stævne inden i melder jer til. 
Den sidste weekend inkl. fredag er det Höst-Open på Bornholm, og nåede i ikke DM’erne, 
så er muligheden her. Vi er allerede 7 tilmeldt og selv om Bornholm ikke er voldsom stor, 
er der masser af plads til flere. Jo flere vi er, jo sjovere er det. Se mere i vedhæftede mail, 
som kom i sidste uge. 
 
Endnu en gang skal jeg opfordre til at byde ind med mulige navne - andre end vores nu-
værende. Jeg modtager gerne forslag på soren.christensen@aeblevangen.dk.  
 
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 

 
Fotografen har holdt fri, men send gerne billeder til mig 

 
Med venlig hilsen - vi ses i skoven 

Søren 
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