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Februar sluttede med generalforsamlingen i torsdags. Styret igennem af Hakon og refere-
ret af Niels. Referatet kommer på hjemmesiden snarest og deraf vil det fremgå, at vi får et 
lidt andet navn. Navnet OK Skærmen, Hareskov blev vedtaget. Derfor det tilrettede logo 
ovenfor. 
 
Marts er lidt tynd med løb med mindre i er til DM nat, som afvikles i Stenholt Krat-
Buchwald plantage lidt vest for Silkeborg d. 18. med seneste tilmelding på lørdag d. 4. 
 
Anderledes mere inden for rækkevidde er Danish Spring, som afholdes i dagene 24 til 26. 
marts med sprint i Frederikssund og skovetaper i Tisvilde Hegn. 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. I dasg til B&U-træningen tilbød 
Kirsten at bage boler til d. 26. og vi tager et telt med derop. Eller to hvis vi bliver mange. 
 
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😊😊. I får 
den lige med her. 
 
Vores faste træninger: 

• B&U-træning er tirsdag kl. 16 – 17.30.  
Nu er det så lyst, at pandelamperne er gået på sommerferie. Voksne er også 
velkomne - i kan altid lære nyt😊😊- men skriv lige til mig på  
soren.christensen@aeblevangen.dk så der er kort nok 

•   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 

 

  

 
Niels på vej i mål i til Nytårsstafetten i 

Kårup skov 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen - vi ses i skoven 
Søren 
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