
Månedsbrev for Orienteringsklubben Skærmen 
 
Februar 2023 (lidt forsinket����) 
 
 
 
Så kom 2023 i gang med Vinter-Cup og Natcup som de primære stævner 
Vinter-Cup sluttede i lørdags i Farum Lillevangs bakkede område – det var ikke ”blå” ba-
ner, men ret udfordrende.  
Katrine fra B&U-holdet blev bedst i D18 trods kun 13 år. Tillykke Katrine!! 
Se de øvrige resultater via O-service. 
Natcup fortsætter med 2 løb i februar og sluttet med 1 i marts. 
 
Februar er lidt tyndt besat med løb, måske på grund af vinterferie, men Ballerup OK har på 
lørdag endnu åbent for tilmelding på åbne baner i Vestskoven. Det er sjældent, at den 
skov udbydes, så tøv ikke med at melde jer til. 
 
En helt anden sag her i februar er vores generalforsamling d. 23. kl. 19.30 i klublokalet 
i Hareskovhallen. Indkaldelsen er sendt i sin egen mail. 
 
Videre frem i 2023 er mange gode stævner at deltage i. Divisionsturneringen er super-
vigtig at have fokus på. Den afvikles 30. april, 17 september og finalen er 1. oktober. Så 
sæt det i kalenderen nu, eller brug den udsendte kalender som familiens kalender😊😊.  
 
Selv om det først er i sidste weekend i marts, skal der slås et slag for Danish Spring, som 
afholdes 24. – 26. april. Det vil være ret godt at se mange af jer alle 3 dage, men er der 
ikke kræfter til det, vil vi fra bestyrelsen håbe, at vi kan samles til mellemdistancen søndag 
i Tisvilde Hegn. 
 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30. Det varer ikke længe før vi kan droppe 
pandelamperne og klare os med det naturlige lys. Sidste gang bliver nok i morgen 
de. 7., for md. 14. er det vinterferie og d. 21. går solen ned kl. ca. 17.30. 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 mig gerne billeder 

 
Med venlig hilsen - vi ses i skoven 

Søren 
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