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Nyhedsbrev OK Syd Juli 2021 

 

Hej alle, 
Siden vores Generalforsamling i begyndelsen af juni har vi haft et 
bestyrelsesmøde, hvor vi fulgte op diverse emner fra mødet.  
 
Det lykkedes igen, efter nogle år, at vinde hjelmen ved Vikingedysten, 
som gives til klubben med de fleste løbereJ 
Desuden vandt Malthe og Martina deres klasser, så tillykke med det. 
Jeg tror også, at vi var den klub, der tog flest placeringspræmier! 
 

 
  
Divisionsmatchen lørdag d. 4 september i Als Nørreskov er godt igang  
og Hans Moos har bedt om hjælp til forskellige funktioner. Tilmeldt 
jer gerne hurtigst muligt så alle funktioner kan blive besat. Vi 
forventer omkring 400 til start, med stævne start kl. 12:00, da det er 
en lørdag. Som det ser ud nu bliver det også uden Corona 
restriktioner. 
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Publikumsløbet i by-orienteringsløb ifm. 
WOC stævnet d. 23 oktober er også godt 
igang. Der vil blive brug for hjælpere til 
overvågning af posterne, men der er også 
mulighed for selv at løbe en tur i Aabenraa. 

Se mail fra Michael og meld gerne snarest tilbage, hvis det ikke 
allerede er sket. 
Dagen efter tager vi til Billund og løber vores sidste divisionsmatch og 
for at introducere alle til by-løb laver vi en klubaften Mandag d. 23. 
august med fokus på by-kort, definitioner og vejvalg. Vi mødes på 
Broagerhus, så tilmeld jer igen til Rasmus J 
I forbindelse med den WOC og vores sidste divisionsmatch 23-24 
oktober planlægger vi med at servere sandwich og drikkelse efter 
vores sidste løb i Billund. Det synes vi, at vil være en fin afslutning på 
weekenden samt sæsonen. 
 
De lange weekender, hvor posterne hænger ude lørdag til søndag, 
ingen tidstagning og man printer selv, vil vi gerne kører videre med til 
nogle træningsløb til den kommende vinter. Vi har indtil videre 
udvalgt følgende løb til “lang weekend”: 
9/10 Kelstrup 
6/11 Als Nørrskov 
27/11 Aabenraa Nørreskov. 
 
Kort spild ifm. træningsløb kunne vi ikke rigtigt finde en god løsning 
på, men hvis der er nogen som har gode ideér, så skriv gerne til 
bestyrelsen. 
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En funktion vi nok kommer til at mangle 
resourcer til i fremtiden er korttegning. Vi 
tænker på at arrangere et kursus i 
korttegning, så hvis der er nogen, som 
kunne være interesseret i korttegning eller 
være med til at vedligeholde vores kort så 
meld jer. 
Uden kort bliver det jo svært at komme i 

skoven. 
 
Af kommende løb kan nævnes SM-Stafet og anden runde af vores 
divisionsmatch d. 26 september i Frederikshåb/Randbøl Hede. 
Desuden har vi JFM Lang og DM Mellem i Sydkredsen i august, så 
weekenderne kan godt blive fyldt ud med løb. 
Og så er vi begyndt at se på hytter til Påskeløbene 2022, som afholdes 
af Silkeborg OK. Der kommer mere om det senere. 
 
Til sidst vil jeg nævne at vi har søgt Sønderborg kommune, som er 
igang med at renoverer den gamle kaserne, om et klublokale på 
kasernen. Vi håber, at bliver godkendt, så kan vi få et klublokale i 
løbet af 2022. 
 
Fortsat god sommer. 
 
Pbv. 
John 


