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Kære klubmedlem
Velkommen til den nyeste udgave af HegnsNyt.
Sæsonen er stille og roligt begyndt at starte op igen efter en lang pause med
mange restriktioner grundet Corona. I klubben er træningerne blev genoptaget, og vi har endda fået afholdt den traditionelle sensommercup, næsten
som vi plejer. Her i bladet kan du blandt andet blive klogere på coronasituationen, du kan læse om klubmedlemmers oplevelse til arrangementer, der
er blevet adfholdt henover sommeren, og så bliver du introduceret til to nye
klubmedlemmer Anders og Lisa. Sidst i bladet finder du det sædvanlige opgavehjørne, som nu er blevet udvidet med en lille ekstra Sud-O-ku!
God læsning!

Efterårstur til Spanien
på standby
Turen i uge 42 er stadig planlagt, men vi følger situationen
i forhold til indrejse i Spanien
og er i gang med at undersøge
alternativer. Tim, Iben, Henrik
og Lasse har købt billetter, så
de forsøger at komme derned
under alle omstændigheder.
Hvis man har købt flybilletter,
må man meget gerne kontakte
Tim, så han har et overblik over,
hvem der har bestilt.
Mail: tim@falckweber.dk

THOK-medlemmer udtaget til U-18 landsholdet
Xenia Bregensøe og Tobias Olloz er begge udtaget til U-18 landsholdet, mens Dicte Højbjerg Andersen, Oscar David Broman Jensen og
Theis Munktved, der løber internationalt for THOK også er udtaget.
Så alt i alt har vi altså fem løbere, der er udtaget til U-18 landsholdet!

Hvad vil du gerne læse om?

Første to Sensommercups succesfuldt afholdt
Den 18. august afholdt klubben første afdeling af Sensommercup i
Gribskov Mårum med tiltag, der skulle gøre arrangementet coronavenligt. I stedet for at have startinterval på kun en time, var startintervallet sat op til to timer, og samtidig var der sat sprit op til deltagere,
som var gode til at møde op til start i god spredning.
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Klubbladet er lavet af medlemmerne til medlemmerne, så tag
gerne fat i en fra redaktionen,
hvis du har idéer til, hvad der skal
i klubbladet, eller hvis du har oplevet indenfor orienteringsverdenen, som du synes, dine klubkammerater skal høre om.
Tøv ikke med at sende noget uopfordret, så får vi nok plads til det i
bladet!
Mail: ibenkv@hotmail.com

5

Tisvilde Hegn OK

KLUBBEN

HegnsNyt

Nr. 4/2020, august 2020

Tisvilde Hegn OK

Nr. 4/2020, august 2020

KLUBBEN

Status på Corona-situationen

•

Af Maria Falck Weber
•

Efter en sommer, hvor vi i hvert fald i
Danmark har nydt godt af færre smittede og dermed færre restriktioner, er
der nu i hele verden en tendens til, at
smittetrykket igen stiger.
Det betyder naturligvis en stigende bekymring for, hvordan efteråret
kommer til at forløbe – ikke mindst
set med o-briller på. Bliver det muligt
at afholde de stævner, der er planlagt?
I Danmark er der efterhånden flere
hotspots med højt smittetryk, hvilket
har medført påbud om mundbind i bl.a.
offentlig transport i flere danske byer.
Regeringen mener, at danskerne i løbet af sommeren er begyndt at slække
på restriktionerne og sender derfor en
løftet pegefinger med et signal om, at
vi igen skal blive mere disciplinerede
ift. at holde den nødvendige afstand,
vaske hænder, spritte af samt evt. bruge mundbind. Mette Frederiksen mener dog ikke, der bliver behov for en
ny nedlukning af landet.

•

I forhold til afholdelse og deltagelse
i løb og andre træningsaktiviteter
gælder følgende regler:
•

HegnsNyt

Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
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Det gældende forsamlingsforbud
skal altid respekteres (pr. 8. juli
100 personer). Der må godt være
flere end forsamlingsforbuddet til
stede på én idrætsfacilitet - dog
kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især
holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere
end 100 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem
deltagernesådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig.
Det vil fx omfatte kapsejladser
på havet, hvor deltagerne sejler i
mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også
omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk
spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog,
at den geografiske spredning kan
opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet, hvor der max. må være
100 deltagere til stede samtidig.

Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer
og stævner, der har til opgave at
forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere
separate stævner/turneringer bør
der udpeges mindst én ansvarlig
herfor pr. stævne/turnering.

•

Der kan maksimalt tillades op til
500 siddende publikum til den
enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i
idrætsaktiviteten.

•

Der skal være særligt fokus på
rengøring og håndhygiejne.

•

Der skal så vidt muligt være vand
og flydende sæbe eller håndsprit
(70- 85% alkohol) tilgængeligt for
publikum og deltagere.

I skrivende stund er der en uge til 1.
afd. af Sensommercup’en og knap 3
uger til DM Mellem, som THOK arrangerer i år.
Lad os hjælpe hinanden med at huske
på de gældende retningslinjer og restriktioner, så vi både kan nyde vores
dejlige skove, gode konkurrencer og
træninger samtidig med, at vi passer
på os selv og hinanden for at undgå
smitte.

Styrketræningen foregår her udenfor i stedet for
indenfor på Tisvilde Skole, som det plejer.
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Fortælling fra en THOK-træning
Af Ea Bregensøe
Til vores serie, hvor vi i hvert nummer af Hegnsnyt præsenterer en af
disse mange skønne træninger for jer,
har vi denne gang snakket med vores
medlem, Hanne Svensson, omkring
Hegnsjoggernes træninger, hvor hun
er en meget flittig deltager, der har
været med helt fra start af.

I THOK er der altid et godt træningstilbud og stort set ikke en dag uden mulighed for at deltage i en eller anden form
for god og sjov træning sammen med sine
mange søde klubkammerater.

Hegnsnyt: Du løber ofte med
Hegnsjoggerne. Hvorfor gør du det?
Hanne: Efter jeg i en del år havde løbet i Nordtrim, hvor jeg på et tidspunkt
syntes, jeg efterhånden ikke længere
kunne følge med, måtte jeg finde på
noget andet.
Jeg kendte Dan, og han fortalte om
fredagstræningerne i THOK, og at
de var på vej til at starte et hold, så
så sprang jeg til. Det er ca. 6 år siden.
Den gave, man får ved at komme ud i
naturen og opleve den på alle årstider,
er fantastisk.
Hegnsnyt: Hvad er det sjoveste ved at
løbe med Hegnsjoggerne?
Hanne: Vi har et godt sammenhold, og
jeg har lært nye mennesker at kende.
Alle er søde og venlige og har altid
været klar med råd og hjælp, hvis det
kneb.
Hanne til en træning med
Hegnsjoggerne
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Hegnsnyt: Er der noget specielt og
særligt ved at løbe med Hegnsjoggerne?
Hanne: Det er altid hyggeligt, og vi
har også tid til snak og grin.

Hanne: I Hegnsjoggerne er der plads
til alle, unge og gamle, store og små.
Måske specielt for dem, der ikke helt
kan følge med i perioder grundet skader eller lignende, så kom bare og vær
med, her er plads til alle.

Hegnsnyt: Hvor ofte løber du med til
Hegnsjoggerne?
Hanne: Jeg løber hver fredag. Det
med at blive væk fra en træning kan
jeg ikke acceptere. Der skal virkelig
være gode grunde til at aflyse. Al slags
vind og vejr er ok. Vi sætter tempoet
derefter.

Hegnsjoggerne løber hver fredag
kl. 10:00-11:30. Det er klubbens orienteringsløbstræning for primært
klubbens ældre, men alle er velkomne (uanset alder), så har man
fri en fredag formiddag, dukker
man bare op og løber med. Det er
altid i en skov i enten Gribskov eller
Halsnæs Kommune. Man løber med
en jævnbyrdig makker, hvor man
løber banen hver sin vej rundt, og så
sætter man selv 1. halvdel af posterne ud ved hjælp af snitzlinger, der
hænges ved poststederne. Midtvejs
mødes man med sin makker, og på
den 2. halvdel af banen samler man
så de snitzlinger ind, som makkeren
har hængt ud. Det er virkelig effektiv træning og super hyggeligt. Banerne er alle i den lidt sværere ende
men til gengæld ikke vildt lange.
Der bliver altid sludret godt bagefter, og én gang om måneden er der
efterfølgende frokost i enten skoven
eller klubhuset. Kontakt Dan, hvis
du vil løbe med en dag, så han kan
printe et kort til dig.

Hegnsnyt: Hvor længe har du løbet
med Hegnsjoggerne?
Hanne: Jeg var med fra starten og har
været utroligt glad for det.
Jeg føler, det giver god motion samtidig med, at man får brugt det, der er
tilbage af forstanden, til at finde vej
med.
Hegnsnyt: Hvad er dit bedste tip til at
få mest muligt ud af træningen med
Hegnsjoggerne?
Hanne: At komme hver gang. Man
skal ikke fare for hurtigt frem, da man
så pludselig taber orienteringen. Man
skal hele tiden have styr på, hvor man
er.
Hegnsnyt: Har du et godt råd til andre
fra klubben, som kunne have lyst til at
komme og være med, når Hegnsjoggerne løber hver fredag?
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Nye medlemmer
Tisvilde Hegn OK byder velkommen til 2 nye medlemmer, Anders
og Lisa, som vi her vil præsentere jer for ved at stille dem et par
Af Ea Bregensøe

Hvorfor har du valgt at melde dig
ind i THOK?
Vi er flyttet til Birkerød og har sommerhus i Tisvilde, hvor jeg tilbringer
så meget tid i Hegnet som muligt. Da
jeg skulle finde en ny klub, var THOK
oplagt.

Vordingborg, da jeg ikke længere har
relationer til området og klubben.
Jeg arbejdede tidligere i området, men
gør det ikke længere. Så lige nu er jeg
kun medlem af THOK.
Hvad er det sjoveste ved orienteringsløb?
At man altid kan blive bedre, og så elsker jeg at komme ud og se nye naturområder. Samtidig elsker jeg at konkurrere.

Hvad forventer du dig af dit medlemskab af THOK?
Jeg kommer næppe til at deltage i den
daglige træning pga. logistikken, men
jeg vil gerne deltage i løbsaktiviteter.

Er der noget, du gerne vil sige til
dine nye klubkammerater?
Ikke andet end at vi ses i Hegnet!

Er du medlem af andre O-klubber
og hvis ja hvilke?
Jeg har netop meldt mig ud af O-63

Hvor længe har du løbet orienteringsløb?
Jeg startede som prøvemedlem til tirsdagstræningerne i januar (tror jeg, det
var) sammen med min søn på 9 år. Jeg
har faktisk i mange år overvejet det,
men har aldrig fået gjort mere ved det,
og den primære årsag til det har nok
været familieforøgelser.

Anders Tranberg Andreasen, 39 år.
Hvor længe har du løbet orienteringsløb?
Hmm, jeg fik vel interessen helt tilbage i min spejdertid.
Hvordan fandt du på at begynde til
orienteringsløb?
Da jeg læste på SDU Odense, begyndte jeg at dyrke adventure race og deltog i Odense OK´s træninger for at blive bedre. Siden dengang har jeg været
navigatør, når jeg kørte adventure race.

Dyrker du anden sport end orienteringsløb?
Adventure race, trailløb, MTB,
MTB-O, ski mv. Jeg er også medarrangør af ”Kongerne af Nordsjælland”
i Tisvilde Hegn sammen med Bjørn
Axelsen, som også er medlem af
THOK. Løbet er et to-dages rogaining
med primitiv overnatning undervejs.
Hvor tit/meget træner du?
Typisk mellem 4 og 12 timer ugentligt.
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Hvordan fandt du på at begynde til
orienteringsløb?
Jeg er konkurrencerytter i en disciplin,
hvor man rider op til 45 km orienteringsridt, så kortlæsning og brug af
kompas er ikke helt nyt for mig, og
jeg synes, det er mega spændende,
men jeg trænger til at komme i bedre
form, og det med bare at løbe en tur er
slet ikke mig.

Lisa Kjer Andersen, 36
11
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Er du medlem af andre O-klubber
og hvis ja hvilke?
Nope - og jeg tænker heller ikke, der
bliver behov for det.

Jeg er (endnu) en utrolig dårlig løber,
men jeg håber, min lunten med tiden
bliver til mere rigtigt løb.
Dyrker du anden sport end orienteringsløb?
Ridning på konkurrenceplan.

Klubmesterskaberne 2020

Hvad er det sjoveste ved orienteringsløb?
Hvis jeg kun skal sige én ting, så er det
naturligvis at finde (den rigtige) post.
Men kombinationen af fysisk træning
og hjernearbejde er det motiverende.

Hvor tit/meget træner du?
Min hest og jeg træner 3-4 dage om
ugen, og jeg selv alene får sparsomt
trænet derudover, så jeg glæder mig
til, at tirsdagstræningerne kommer i
gang igen. Så vil I helt sikkert se mig
der.

Er der noget, du gerne vil sige til
dine nye klubkammerater?

Tak til jer, der allerede har budt mig
velkommen. Jeg er mega dårlig til
at huske navne, så tag det ikke personligt, hvis jeg ikke husker dit,
næste gang vi ses… Jeg ”løber”
ofte gerne alene, men er altid åben
for tips og tricks til at blive en dygtig orienteringsløber.

Hvorfor har du valgt at melde dig
ind i THOK?
Jeg bor i Græsted og rider både i Gribskov og Tisvilde Hegn, så det var nærliggende, og så fik jeg muligheden for
at ”komme indenfor” til familieorienteringerne i december sidste år? De
3 måneders gratis prøvemedlemskab
var også en fortaler for lige at vænne
sig lidt til det.

Efter et forår, hvor alle løb blev aflyst på grund af Covid-19-pandemien, trængte man bare til at komme til et rigtigt løb igen og til
at se sine klubkammerater, så det var derfor virkelig rart, at vores
klubmesterskaber kunne afvikles under coronaforsvarlige forhold.
Af Ea Bregensøe
Klubmesterskaberne blev afholdt over
tre tirsdage i starten af juni-måned.
Danmark var begyndt at blive genåbnet lige så stille, så det atter var muligt
at få lov til at arrangere et klubmesterskab.Selvom der skulle holdes afstand
ved både start, i skoven og efter målgang, var det skønt atter at kunne få en
løbesludder før og efter løbet, og det
fungerede fint med, at man selv havde
eget vand med, og man måtte undlade
at give de sædvanlige kram og high5’s.

Hvad forventer du dig af dit medlemskab af THOK?
Jeg har ikke de store forventninger.
Jeg kan godt lide, at man bare kan
komme, som man vil. Jeg har allerede
oplevet en grillaften i forbindelse med
klubmesterskabet, og jeg synes, jeg er
blevet taget rigtig godt imod, selvom
”I” er en sammentømret flok
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Det var tre af klubbens unge landsholdsløbere, der havde lavet de gode
og udfordrende baner til hver af
de tre afdelinger. Agnes Nørgaard
Kracht lagde ud med at være banelægger til den første afdeling, der
blev løbet i Ravnsholt, Björn Cederberg havde lavet banerne til anden
afdeling i Tokkekøb Hegn, mens Ida
Øbro lavede baner til det afsluttende
løb i Tisvilde Hegn. Selvom meget
ikke var, som det plejer, så var det
som vanligt de to bedste resultater
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Vinderne
• Dame svær lang - Mathilde Nørgaard Kracht

for hver løber, der talte med i det samlede resultat, og på mange af banerne
var intet afgjort før sidste afdeling, så
der var spænding til det sidste.
Klubaften
Efter sidste afdeling var der bad i
klubhuset, hvor vi let kunne overholde reglerne med at holde afstand, da
man gik i bad, efterhånden som man
nåede tilbage, så det blev helt naturligt
lidt forskudt.
Derefter havde vi fællesspisning
udenfor i den friske luft, hvor der blev
tændt op i den store grill, og så havde
alle mad og drikke med til egen familie, så der heller ikke dér var nogen
smitterisiko.
Det var en af de rigtig skønne forsommeraftener, hvor solen skinnede, og
det var dejligt lunt i vejret, så der blev
hygget og snakket, og alle nød atter
at kunne få lov til at være lidt sociale igen. Mens alle fik spist sig mætte,
knoklede Annette hårdt ved computerskærmen, så det endelige resultat af
dette års klubmesterskaber lå klar efter middagen, hvorefter præmieoverrækkelsen gik i gang.
Vinderne på hver bane blev efter tur
råbt op og hædret med klapsalver, pokaler og flotte gavekort til vores gode
og gavmilde sponsor, Løberen, som
man jo rigtig gerne må støtte og handle hos, når man har brug for nyt løbeudstyr. Der kan man være sikker på at
få en rigtig god vejledning og noget
super udstyr.

•

Dame svær mellemlang - Tenna
Nørgaard Landsperg

•

Dame svær kort - Mette Vejen
Eriksen

•

Herre svær lang - Lasse Falck Weber

•

Herre svær mellemlang - Jakob
Landsperg

•

Herre svær kort - Keld Johnsen

•

Dame mellemsvær - Lucia Holck

•

Herre mellemsvær - Jens Rane
Holck

•

Voksen let - Lisa Kjer Andersen

•

Ungdom let - William Nielsen

•

Begynder - Victor Nielsen

Generalforsamling
Efter præmieoverrækkelsen blev der
afholdt en mindre ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skulle have
valgt en ny formand til klubben. Tim
Falck Weber og Mette Vejen Eriksen blev valgt ind som hhv. formand
og næstformand for et år. Til næste
generalforsamling er der brug for en
ny formand, da Tim som bekendt er
træner i klubben, hvor han har nok
at se til. Så har du lyst eller interesse i denne tjans, så spørg endelig ind
til det og tilbyd dig. Det er et meget
ærefuldt hverv, og der er altid masser
af opbakning og support fra resten
af klubben. Jonas Falck Weber blev
stemt ind i bestyrelsen som suppleant,
mens Rolf Valery gik fra suppleant til

menigt bestyrelsesmedlem. Tim fortalte efter valget om klubbens arbejde
og om vigtigheden af, at vi alle giver
en hånd, der hvor vi kan; både med
det daglige klubarbejde, og når der
er stævner og den slags, da det er det,
der driver klubben. Han takkede alle
os medlemmer for vores store indsats
og bad om, at vi gav til kende, hvis vi
havde ting, vi kunne byde ind med, og
hvor vi gerne ville gøre en ekstra indsats for klubben, så den kan blive ved
med at køre med samme store aktivitetsniveau til gavn for alle os medlemmer. Alle opfordres til at give en hånd
med og gøre en indsats for klubben, så
tøv ikke med at kontakte bestyrelsen
og fortæl, hvad lige netop du kan bedrage med.

Stort tillykke til de seje nykårede
klubmestre årgang 2020.
Løberministeriet havde til lejligheden
stillet en flot udendørs butik op, som
flere var henne og ose rundt i, og der
finder man også altid masser af lækkert løbeudstyr til fornuftige priser.
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Spisning og hygge efter sidste
afdeling af klubmesterskaberne.
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Sommeraktiviteter for børn og unge i
Halsnæs og Gribskov

Selve deltagelsen i ugerne var desværre noget begrænset, da der i gennemsnit har været 3 deltagere per dag. Men
det betød til gengæld, at de få, som
var der, virkelig fik noget ud af det.
Hver dag startede med running challenge, der skulle løbes 2 km på tid med
SI. Tanken var, at såfremt man deltog
alle dage, ville man få en sammenlagt 10 km-tid den sidste dag. Ruten
var runder af 250-500 meters længde.

Efter running challenge holdt vi
som regel frokost, hvorefter vi forsatte dagens program, som kunne
Her ses Liva, som vandt ’running
challenge’ i Frederiksværk.

være en af tidligere nævnte aktiviteter. Den første uge i Halsnæs
Kommune var der to seje piger,
som deltog hele ugen, de var begge
meget glade og motiverede. De fik
selvfølgelig info omkring klubben
og vores aktiviteter, så jeg håber, vi
ser dem en dag. Ugen efter i Gribskov Kommune var der vores egen
Asbjørn, som deltog flere dage,
godt at se. Desuden var der to drenge, som deltog hele ugen, de var lige
så glade og motiverede som de to
piger den første uge. Desværre boede den ene af drengene i London.
Klubfolderen fik de selvfølgelig
med alligevel!

Af Jonas Falck Weber
Som følge af COVID-19 havde regeringen sat 200 millioner kroner af til
at afvikle sommeraktiviteter for børn
og unge, da mange tilbud var aflyst i
foråret. Hver kommune fik tildelt en
andel af pengene, og så kunne foreninger og institutioner søge om af
afvikle aktiviteter inden for deres respektive områder. Jeg søgte på vegne
af Tisvilde Hegn OK om at afholde
en uges (man-fre) aktiviteter for børn
og unge. Jeg havde lagt op til et program med aktiviteter såsom kortlære,

’signaturmemory’, sprintorientering,
alternative navigationsmidler, running challenge, primitiv overnatning
og overlevelse i naturen, skattejagt,
hockeyturnering, skov-stratego, kongespilskonkurrence med mere. Jeg
kaldte min uge for Running Challenge & Outdoor Skills. Jeg søgte både
i Gribskov Kommune og i Halsnæs
Kommune, og begge godkendte min
ansøgning. Uge 31 var i Halsnæs
Kommune (fra Carlsvej 4) og uge 32
i Gribskov Kommune (klubhuset).
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Pigerne lærer at forstå
kort og kompas.
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Læsø 3-dages med restriktioner
Af Jonas Falck Weber
Det var et af de få sommerløb, som faktisk blev afholdt på trods af alle restriktioner grundet coronavirus. Der var
flere tiltag, som gjorde, at selvom der
var mere end 400 løbere, kunne man
roligt deltage i de tre konkurrencer.
Der var fri start, og hver klub havde et
tidsinterval, hvor de kunne starte. Der
var ingen normal stævneplads, som vi
kender den med kiosk, speakning og
hygge i klubteltene. Så var der selvfølgelig god afstand i startbokse, masser af

håndsprit, og det var stævnearrangører, som udleverede kort til hver enkelt
deltager. Til den person som endnu
ikke har været på Læsø for at løbe orienteringsløb, kan det varmt anbefales.
Der er både dele med plantage, som vi
kender det, og så er der indlandsklitter, hvilket klart er det, man kommer
for som orienteringsløber. Nogle steder mindede meget om svenske Åhus,
mens andre dele faktisk mindede lidt
om vores egen Tisvilde Hegn.

Fællesspisning onsdag
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Kortudsnit fra H21, 3. etape.

”Stævnepladsen” på 2. etape.
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1. Hun har sammen med Ida Ø. og Agnes K. sin egen fanside. Hvad er
hendes mellemnavn?
2. ”Solanum lycopersicum” er en plante, der om sommeren får gule
blomster, og disse store vel-kendte bær, der til start er grønne, men
bliver gule/orange/røde, når de modnes.
3. Oftest enkeltstrenget molekyle bestående af ”Uracil”, ”Adenin”,
”Guanin” og ”Cytosin” og kaldes også ribonukleinsyre
4. Hun er ansvarlig redaktør på dette nr. af Hegnsnyt. Hvad er hendes
2. navn (ud af fire)?
5. I 2016 vandt han imponerende guld til EYOC (uoff. EM) på langdistancen for Herre op til 16 år. Hvad hedder han til fornavn
6. Hun var på forsiden af forrige nr. af Hegnsnyt, (nr. 2, 2020). Hvad
hedder hun til fornavn?
7. Hun er opvokset i Trollhättan, men løber for det danske landshold,
og vandt i 2019 guld til EYOC (uoff. EM) på Sprint-distancen. Hun
er ligesom sin storesøster og tvillingebror medlem af OK SNAB.
Hvad hedder hun til fornavn?

Bonus:
Gæt et sted i Nordsjælland
Hint:
Det ligger på
breddegrad 12.338451
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Instruktion:
Udfyld de manglende felter, så alle både vandrette og
lodrette linjer samt alle bokse indeholder præcis ét af
hvert Osymbol.

Let

På begynderen er der 6 forskellige symboler og på de
andre 9 forskellige.

Mellemsvær

Begynder
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Lørdag den 29. august		

DM-mellem		

Aggebo-Græsted

Søndag den 30. august		

DM-sprint		

Hillerød - Grønnevang

Søndag den 6. september		

Septemberløb		

Rude Skov

Sensommercup		
Tirsdag den 8. september		
				City orienteringsløb

Tisvilde Hegn
Østerbro/Fælledparken

Lørdag den 12. september		

Fortæning til DM-lang

Gråsten Skov

Søndag den 13. september

DM-lang			

Aabenraa

Søndag den 20. september

Divisionsmatch		

Gribskov Mårum
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