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Farvel og tak til 2022 og velkommen til 2023. 
I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår med tak for dejlige oplevelser i 2022. 
 
I december var 1. afdeling af Vintercup’en noget af er tilløbsstykke fra OK Skærmen, vi 
deltog med 12 løbere i fint vejr i Lystrup Skov. 2. afdeling i Nørreskoven var ikke helt så 
godt besøgt, der var vi 6, som deltog. Efter begge ture i skovene var der som altid hygge-
ligt samvær med sank om hvordan det gik på banerne. Resultaterne kan ses i O-service. 
Der var en enkelt Natcup, hvor Hakon kæmpede med mørket. 
 
Trods lidt mudder i annonceringen af vores julearrangement 3. juledag blev det alligevel til 
en hyggelig dag med Mogens’ fotoorientering og pita-spisning med kåring af klubmestrene 
Alexander som ungdomsmester og Knud som seniormester. I alt lagde 30 medlemmer 
vejen forbi Hareskovhallen. Deltagerne i fotoorienteringen har fåret resultatlisten tilsendt. 
 
Nu ligger hele 2023 foran os med de udfordringer, det nu kan give. 
Der er mange gode stævner at deltage i. Der er mesterskaber på forskellige distancer, 
divisionsturneringen og stævner, som går over flere dage – Danish Spring, Sjællands-
sprinten, Odsherred Orienteering Open for at nævne nogle i foråret og der er flere senere 
på året. 
 
Husk at sætte X i kalenderen til divisionsturneringen allerede nu. Det er d. 30. april, 17. 
september og finalen d. 1. oktober. 
 
Men i første omgang byder januar på 2xVintercup og 2x Natcup plus Nytårsstafet i Kårup 
Skov. Vi har tilmeldte på alle løbene, så det skal nok blive godt😊😊 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Nu er det så mørkt, at vi bruger pandelam-
per for at kunne finde skærme eller de faste poster med refleks. Voksne er også vel-
komne - 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 
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Billeder fra julearrangementet 
 

 
 

Med venlig hilsen - vi ses i skoven 
Søren 
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