
Påske Nyhedsbrev 2022                                        (te)

Kære medlemmer

Selv om vejret er køligt og til tider vådt, så skræmmer det jo ikke en 
orienteringsløber.
Det er jo meget heldigt, for en masse gode tilbud om løb og træning venter lige om 
hjørnet, og vi vil MEGET gerne have så mange af vore medlemmer med i skoven 
som overhovedet muligt.  Støt op om vore træningsløb og øvrige aktiviteter som vi 
bruger mange kræfter på.

Hvornår og hvor sker det? Hvor vi mødes, m.v.
Påskeløb på Silkeborgegnen Tilmeldingsfristen er overstået, men du kan 

altid købe en åben bane hvis du kommer forbi 
Himmelbjerget i Påsken.

Påskecup i Nordsjælland Helsingør arrangerer løb på 1 + 2. Påskedag.

19. April.   Start fra 17 – 18.  
Klubtræningsløb i Tureby Hestehave

Carsten Mogensen lægger baner.

Vi parkerer  ved jagthytten.
Bak op om klubbens egne løb, hvor der også 
er sørget for en god begynderbane til børn og 
voksne.

23. April.   Start fra 13 – 14
Klubtræningsløb i Klosterskov.
Niels Torm lægger baner. 

Husk at reservere et kort HER

Vi parkerer ved den ”normale” startplads i 
nordkanten af skoven.

Bak op om klubbens egne løb, hvor der også 
er sørget for en god begynderbane til børn og 
voksne.

26. April.   Start fra 17 – 18.
Klubtræning i Greve Skov. 

Karsten Brandt lægger baner 

Vi mødes ved parkeringspladsen ved 
Tåstrupvej.

Bak op om klubbens egne løb, hvor der også 
er sørget for en god begynderbane til børn og 
voksne.

01 Maj.     DIVISIONSMATCH
Græsted - Aggebo i Nordsjælland

Vi opfordrer som sædvanligt til at så mange 
som overhovedet muligt møder op.
Vi opfordrer til samkørsel.

03. Maj.  Start fra 17 – 18.   ”Anemoneløb” i
Skovhusvænge.   Løb med i den smukke natur 
langs åen. Foråret bliver simpelthen ikke 
flottere end i Skovhusvænge!

Tage lægger baner.

Vi mødes på parkeringspladsen v. Ringstedvej.

Bak op om klubbens egne løb, hvor der også 
er sørget for en god begynderbane til børn og 
voksne.

10. Maj.   ”Pølseløb” i Tangmosen/Køge Marina

Konkurrence og tirsdagshygge i ”Mosen”. 

Bak op om klubbens egne løb, hvor der også 
er sørget for en god begynderbane til børn og 
voksne.  Denne aften slutter vi af med 
grillpølser.

HUSK VORES STORE ÅRLIGE SPRINTSTÆVNE I HERFØLGE DEN 22. MAJ.
Kom og hjælp til hvis du har tid og mulighed for at være med. Der er altid behov for et par 
ekstra hænder.

Næste nyhedsbrev udkommer ca. den 1. maj. 
Find vores side på Facebook                 Eller bliv medlem af vores Facebook gruppe

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rks8Pf4oN5D1xHGnJeyD-JIju4TgPALEJsK7Dciln-o/edit?usp=sharing
http://silkeborg-ok.dk/paaskelob2022/
https://map.krak.dk/m/oZ6b2
https://www.facebook.com/groups/416117230195508
https://www.facebook.com/koegeok
https://map.krak.dk/m/agRKq
https://www.tisvildehegnok.dk/begivenhed/afholdelse-3-6-divisionsmatch-i-graested-aggebo/?instance_id=5209
https://map.krak.dk/m/wW7cs
https://map.krak.dk/m/wW7cs
https://map.krak.dk/m/IabeD
https://map.krak.dk/m/IabeD
https://map.krak.dk/m/iT19r
https://www.hsok.dk/paaske-cup/

