
Nyhedsbrev August – september 2022

Tillykke til Svend Fladberg med de 
flotte VM resultater i Italien.

Dato Bak op om vore aktiviteter Gebyr Tilmelding

02. august

17:00– 18:30

Træningsløb i Vallø Storskov v. Poulstrup
Kom med til et sjældent besøgt løbsområde
i Storskoven. Vi vil gerne se rigtig mange 
medlemmer denne aften, hvor Lars 
Carstensen har lagt baner.
Start fra kl. 17:00 – 18:30

MØDESTED 

Nej
Kombardo

11. august

18:00 – 19:00

Roskilde 3 dages i  Hedeland
Der er efterhånden tradition for at Køge 
OK afholder det første løb i denne sommer 
serie. Tage lægger baner denne gang, hvor 
vi dyster med medlemmer fra vore 
naboklubber.

Nej

Erik

Senest 8.
august

16. august

18:00 – 19:00

Roskilde 3 dages i  Boserup Skov v. Roskilde 
En dejlig skov hvor vi ofte løber, men også
et sted hvor man let kan tabe et par 
minutter hvis ikke man holder tungen lige
i munden.

Nej

Erik

Senest 11.
august

23. august

Senest 18:30

Roskilde 3 dages i  Greve Skov
Greve skov kender vi efterhånden ret 
godt, men det er et fint sted til en rask 
omgang tirsdagstræning.

Nej

Erik

Senest 16.
august

26. august

Kl. 18:00

Sommerfest ved klubhuset
Kom med når klubben inviterer til en dejlig
sommeraften ved klubhuset. Medbring kun 
det gode humør. 
Klubben sørger for resten. 

Nej
Erik

22. august

https://map.krak.dk/m/PKFZ8
http://www.okr.dk/loeb/3-dages_22/3-dages_22ind.htm
http://www.okr.dk/loeb/3-dages_22/3-dages_22ind.htm
http://www.okr.dk/loeb/3-dages_22/3-dages_22ind.htm


27. august

DM Mellem v. Silkeborg
Benzinen er dyr, så samkørsel er en rigtig 
god idé til  denne én dags tur til Jylland.

Ja O service

30. august

17:00 – 18:00

Sensommer cup i Klosterris
Tag med til et par gode træningsløb i 
Nordsjælland.
Vi prøver at arrangere samkørsel.

Ja O service

06. september

Start senest
kl. 17:30

Sensommer Cup  i Tisvilde Hegn
Tag med til et par gode træningsløb i 
Nordsjælland.
Vi prøver at arrangere samkørsel.

Ja O service

10. september

DM Stafet   Bornholm
Tag løbetøj/skomed til vores dejlige 
ferieø hvor man kan opleve noget helt 
ekstraordinært terræn ved Hammershus.

Ja O service

11. september

DM Lang  Bornholm
Tag løbetøj/skomed til vores dejlige 
ferieø hvor man kan opleve noget helt 
ekstraordinært terræn i 
Paradisbakkerne..

Ja O service

18. september

Divisionsløb i Tokkekøb Hegn
Her vil vi gerne have rigtig mange med 
til score points samt træne til det 
afgørende løb den 2. oktober.

Nej

Erik / O service

SENEST
9. september

02 oktober

Divisionsløb i Farum Lillevang 
Årets højdepunkter, når vi hiver alle M/K 
af hus for at forsvare vores plads i 3. 
division.  VIGTIG   VIGTIG  VIGTIG

Nej

Erik / O service

SENEST 
23. september

http://www.farum-ok.dk/sider/arrangementer/20221002/index.htm
https://alleok.dk/wp-content/uploads/2022/06/Indbydelse-Div-match-2022.pdf
http://dm22.sollerodok.dk/indbydelse/
http://dm22.sollerodok.dk/indbydelse/
https://www.tisvildehegnok.dk/sensommer-cup/
https://www.tisvildehegnok.dk/sensommer-cup/
http://silkeborg-ok.dk/silkeborgok/lob/2022/lob_138/dan/indbydelse/index.pdf

