
Coronavirus

DOF anbefaler aflysning af aktiviteter (12. marts 2020)

Regeringen afholdt i aftes pressemøde om udviklingen og nye tiltag i forhold til Covid-19 i Danmark. 
Umiddelbart herefter har DIF udsendt en pressemeddelelse som anbefaler aflysning af alle aktiviteter, 
dvs. både inden- og udendørs.

DOF er ligeledes bekendt med at en del kommuner anbefaler aflysning af aktiviteter. 

DOF anbefaler at bakke op om en restriktiv linje i forhold til smittespredning, herunder 
myndigheder og DIF`s anbefalinger om at klubberne aflyser alle aktiviteter i de næste 14 
dage. (foreløbigt indtil den 27. marts.)

Vi anbefaler ligeledes at alle klubber og medlemmer følger myndighedernes anvisninger omhyggeligt. 
Det gælder særligt i forhold til udlandsrejser. 

Påskeløb på Rømø og Danish Spring er aflyst
• HTF har nu meddelt at Påskeløbet på Rømø er AFLYST.
• Danish Spring har meddelt at stævnet er aflyst.
• Se mere om aflysninger på O-service.

Stevns løb
Vore venner på Stevns AFLYSER alle resterende løb samt afslutningen i Rødvig.

https://www.o-service.dk/#/menuleft/117


Køges 2. Påskedagsløb i Klosterskov
Køge OK har endnu ikke aflyst dette løb, men situationen er usikker. Vi vælger dog at se 
tiden an indtil umiddelbart før Påske. Banerne er lagt, og vi vil kunne lave et helt enkelt 
arrangement med dags varsel hvis vi får lov.

Køge2sprint og SM den 3. maj
Forberedelserne går planmæssigt fremad. Banerne til begge afdelinger er 99% på plads, 
så vi håber meget på at stævnet kan gennemføres om syv uger.

Hjælpere til K2S og SM den 3. maj
Som altid, vil vi også denne gang bede vore medlemmer om at hjælpe til på dagen.
Der vil være behov for post udsættere/indsamlere, postvagter, hjælpere ved de to starter, 
hjælpere i køkken/kiosk, pladekagebagere o.s.v.
Vi har stævnecenter ved Spejderhuset, og det gør jo alt det praktiske noget nemmere.
Erik tager gerne imod tilsagn fra hjælpere på 4166 7012  
Vi afholder HJÆLPERMØDE i klubhuset den 20. april kl. 19:00

Divisionsløb i Hvalsø den 17. Maj 
I 2019 rykkede vi glædeligvis op i 3. division, så nu skal vi vise hvad vi dur til.
Som altid er det meget vigtigt, at vi får så mange løbere i skoven som overhovedet 
muligt. Denne gang er det ekstra vigtigt, hvis vi skal være i stand til at hamle op 
med vore venner fra HG, Sorø og Holbæk.
Meld dig til på O-service, eller hos Erik på 4166 7012

Forårets klubtræningsløb
Se også her:   Vi afholder følgende løb:   

• 28. april  Tureby Hestehave      start fra 1800-1830 
• 05. maj  Skovhusvænge     start fra 1800-1830
• 12. maj  Tangmose/Køge Marina "Pølseløb"     start fra 1800-1830
• 04. august  Vallø Storskov     start fra 1800-1830
• 13. august  Rosk. 3 dages     start fra 1830-1900

Sprint bluse
Bestyrelsen arbejder på at have nogle flotte nye "hjælper"-T-shirts klar til den 3. maj. Vi 
må se hvad der er tidsmæssigt muligt  - især med Corona som blind makker.

Alle vore skønne medlemmer ønskes et rigtigt godt forår!

Bestyrelsen
Køge OK

http://www.koegeok.dk/?page_id=207

