Nyhedsbrev OK Syd, april 2022
Hej alle,
Foråret er på vej, og vi begynder snart på vores onsdagstræninger.
Vi har haft et fantastisk vejr i marts, og det betyder gerne en høj deltagelse til vores træningsløb.

Klubturen til Nordjysk 2-dages gik fint, og
vi fik alle smag for det anderledes terræn
deroppe. Heldigvis gennemførte næsten
alle deres baner med højt humør – her ses
Christian på vej i mål "
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Endnu engang kan vi ønske Hanne Ljungberg tillykke med en bronzemedalje i DM Nat-orientering. Det blev afholdt af OK-HTF i Linnet skov og vi var 5 løbere afsted.
MTB-O løbet i Gråsten skov gik fint med mange nye deltagere fra forskellige klubber samt vores egne medlemmer. Nogle har sagt, at de gerne melder sig ind, hvis vi tilbyder MTB-O som
træningsløb. Nu må vi evaluere dette, da det kræver nogle vil stå for planlægning og banelægning.
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Klubtrøjer
Vi er i gang med at bestille ny løbetrøjer til alle i klubben. Michael har spurgt om inputs til en
ny trøje, hvor udgangspunktet er, at vi skal holde fast i vores nuværende farver og samtidig
nærme os vores sorte klubjakke. Ikke en nem opgave, men vi i bestyrelsen synes, at det er vigtigt at forene dette, så alle kan se at, her kommer en fra OK-Syd!

Valget er faldet på D2B, som vi
mener kombinerer dette.

Klubben vil tilbyde en løbebluse gratis til alle klubben medlemmer. Johnni er godt i gang med
at søge sponsorer til trøjen og første sponsor er i husJ
Når det hele er kommet på plads, kommer der nærmere information.
Vi laver også en bestilling på de sorte klubjakker, så dem der mangler, kan få en tilbudt.

Grænsedyst 2022.
Der er kommet indbydelse til den 47. grænsedyst, som afholdes Kristi Himmelfarts dag d. 26
maj i Kollund skov.
Grænsedysten er en konkurrence mellem de nordtyske klubber og syddanske klubber. Selvom
vi er arrangør af stævnet, skal vi gerne have så mange ud at løbe som muligt. Der er fri-start
så nye løbere eller familier med børn, som skal løbe for første gang, vil have mulighed for at
skygge deres børn.
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Tilmelding via o-service eller til Hanne.

Divisionsmatch
Årets først divisionsmatch er fastlagt til at være i Langesø søndag 1. maj. Som sædvanligt betaler klubben tilmeldingsgebyr til stævnet, og hvis alle kan deltage, vil vi helt sikkert komme
op i toppen af 2. division igen.
Husk, at alle point tæller, så nye løbere er velkomne og vi vil gerne vedlede om valg af bane.
Se https://odense-ok.dk/orienteringsloeb-i-langesoe-soendag-d-1-maj-2022/ hvor der ligger
et kort fra 2014 til inspiration.
Der er kun to divisionsmatcher i år, så vi håber på stor tilslutning.

Korttegning
Bent er i gang med planlægning af de kommende års kort opdateringer. Som nævnt på vores
klubaftenen i februar, efterlyser vi hjælpere til at rekognoscerer vores skove. Specielt i Sønderborg området mangler vi folk til dette så har man interesse så meld gerne tilbage.
De erfarne korttegnerne vil gerne gå en tur i en skov for at vise, hvordan man rekognoscere
skove, så meld jer hvis det har interesse. Det er ikke sværere end at alle kan lære det – og det
giver fantastiske oplevelser at gå i skoven mens man i roligt tempo aflæser terrænet.
Typisk foregår korttegning fra efteråret og hen over vinteren, så tænk over om det har interesse.
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Nye medlemmer:
Denne gang siger vi velkommen til:

Her er Jytte, som deltog i WRE-løbet i efteråret og i
Julehjerteløbet. Siden har hun prøvet kræfter med nogle find-vejbaner og lidt forskellige træningsløb.

Dorte og Søren har begge snust lidt til orienteringsløb tidligere.
Søren har prøvet det i sin spejdertid og Dorte prøvede det engang
for nogle år siden, da OK Syd havde nogle rekrutteringstilbud.

Også velkommen til Betina Müller, som er begyndt på de lette baner.
Så hvis I fremover møder dem ude i skoven, så byd jer endelig til, hvis der er brug for hjælp!
OK Syd byder alle hjerteligt velkommen i klubben"
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God Påske og god tur til dem, der tager til Påskeløbene.
På bestyrelsens vegne
John
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