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Året går på hæld og julen nærmer sig. 
 
I november har det været lidt mere stille. Niels er den der har haft mest fart på, han nåede 
DM Ultralang, 2 x Natcup og Jættemilen. I Jættemilen var der 5 mere ude og kæmpe med 
rigtig lange baner i Søskoven i helt fint vejr.  
Resultaterne kan f.eks. ses på https://liveresultat.orientering.se/ 
 
Her i december fortsætter Natcup og VinterCup’en kommer i gang med første løb på lør-
dag d. 3. Det er blevet noget af et tilløbsstykke😊😊 Vi har 4, som er tilmeldt til alle 5 løb og 
9 tilmeldt på lørdag. Det skal nok blive hyggeligt og vejrudsigten er ok, lidt koldt, men tørt. 
 

Tredje juledag afholder vi vores traditionelle julearrangement med et utraditionelt 
orienteringsløb, som Mogens laver, derefter samles vi i klublokalet til noget  

spiseligt, hygge og kåring af vores klubmestre Knud Torm og Alexander Diemar. 
Det hele starter kl. 10.00 

Tilmelding til undertegnede på soren.christensen@aeblevangen.dk senest d.  
20 december så der kan være nok til at stille sulten. 

 
Fra vores stafetsamarbejde med PI-København og AmOK har jeg fået denne opfordring, 
som jeg gerne vil bakke op om specielt det med på tværs af klubber: 
 
Som bekendt har vi stafetsamarbejdet PiSkAmOK sammen med Amager OK og OK Skærmen - og 
det skal bruges: 
Søndag d. 8. januar er der Nytårsstafet i Kårup Skov, hvor der er et meget varieret terræn med 
flad skov i den nordlige del og stærkt kuperet skov i syd.   
Jeg synes at vi på tværs af de tre klubber skal forsøge at udnytte mulighederne for at danne nogle 
gode hold, der matcher kravene til holdinddelingen i indbydelsen, set i forhold til sværhedsgrad, 
alder, køn, m.m.         
HUSK ved tilmelding at du ved login i O-Service skal skifte fra OK Skærmen og til PiSkAmOK.  
Tilmeld dig gerne snarest og senest d. 27/12, så Bruno kan nå at flette alle holdene sammen, inden 
tilmeldingen lukker helt d. 30/12. 
Se evt. nærmere under: https://www.holbaekorienteringsklub.dk/nytaarsstafet/2023/indbydelse.pdf 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Nu er det så mørkt, at vi løber efter skærme 
eller faste poster med refleks og får refleks ved hjælp af pandelamper. 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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