Nyhedsbrev OK Syd februar 2022
Hej alle,
Vintertræningen er godt i gang og det er dejligt at se mange til
træningsløb. Man kan også spotte nogle nye, der er ude at prøve o-løb
for første eller anden gang. Om en måned starter 2022 sæsonen med
Nordjysk 2-dages i Skagen, som en stor del af klubbens medlemmer
deltager i.
Første klubaften med banelægning gik rigtigt fint med oplæg fra
Rasmus og gode input til hvorledes gode og spændende stræk kan
laves. Husk at melde dig til Birger eller Hanne hvis du gerne vil starte
med at lave baner og send gerne banerne til en mere erfaren
banelægger i klubben, hvis du er i tvivl om noget.
Næste klubaften er onsdag 23. februar kl. 18:30 – 20:30 med temaet
Kort tegning og vejvalg. Vi mødes igen på Broagerhus Allegade 2,
6310 Broager (Lokale 203 Billedsal).

Bedste vejvalg rød eller blå?

Bent Petersen vil give en introduktion
grundkortet, og hvordan det laves til
o-kort, samt rekognoscering af
skoven.
Karsten Jøhnk vil gennemgå vejvalg
med fokus på terrænet til NJ2-dages
og vejvalg ved nat-orientering.
Selvom man ikke regner med at vil
rekognoscerer/tegne kort eller deltage
i NJ2-dages/natorientering, så er
man stadig velkommen til hygge,

kaffe og kage ☺
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Meld jer venligst til denne klubaftenen inden fredag 18. februar via
Facebook begivenhed eller via mail til formand@oksyd.dk
Af kommende løb kan bla. nævnes:
- Lørdag 19. marts løber det danske
landshold et træningspas i sprint i Tønder
By. Her tilbyder landholdet også OK-Syd
at kunne løbe efter deres træningspas.
Tidspunktet vil nok være mellem kl. 10 –
11:00. Mere info senere.
- Samme dag arrangerer OK-HTF DMNat i Lindet skov, så der er mulighed for at teste sin pandelampe.
Hvis man ikke har en pandelampe, så sig til, da der nok er
mulighed for at låne af en i klubben.
Bemærk tilmeldingsfrist er 4. marts.
- Søndag 27. marts arranger OK-Syd et MTB-O løb med start fra
Ahlmannsparken i Gråsten. Der kommer snart en indbydelse og
alle i klubben er velkommen til at deltage. Vi vil inviterer MTB
klubber o.l. til at deltage, da det måske vil give interessse for
kort. Måske inspirerer det også andre i OK-Syd til at lave MTB-O
løb !
Til dette har jeg brug for 2-3 hjælpere fra lørdag eftermiddag til
post udsætning og 2-3 hjælpere om søndagen fra kl. 9 til stævne
afvikling samt til post indsamling.
Meld dig til brombjerg49@gmail.com hvis du kan hjælpe. Se
indbydelse for at deltage.
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- Søndag 9. april arrangerer WOC et sprint træningspas i
Aabenraa by om formiddagen og eftermiddagen. Igen vil der
være muligt at løbe et tur efter elite. Mere info senere, når
tidspunkter kendes.
- Søndag 1 maj er vores første divisionsmatch, som afholdes i
Langesø. Sæt kryds i kalenderen så vi kan møde talstærkt op
- 26 Maj på kr.Himmelfartsdag har vi vores Grænsedyst som
afholdes i Kollund skov.

Husk også at tilmelde jer til næste vintertræning for voksne i Vejle.
Denne gang er temaet højdekurver og
forenkling af stræk.
Se indbydelse på https://oksyd.dk
og klubben betaler for tilmelding.
Tilmelding i o-service eller til Hanne.

Endeligt husk tilmeldning til Påskeløbene i Silkeborg inden 1. marts
til Hanne. Se mere om dette på http://silkeborgok.dk/paaskelob2022/2021/08/08/sok-laver-foerst-paaskeloeb-i2022/#
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Nye medlemmer:
Velkommen til Louise Lind Jensen, som
allerede er godt igang med de lette baner
og på vej til de mellemsvære

Pbv.
John
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