Nyhedsbrev OK Syd Oktober 2021
Hej alle,
Først et stort tillykke til klubbens nye Danmarksmestre i
stafetorienteringsløb i klassen D/H 185. Det lykkedes Jørn, Hanne og
Karsten at vinde Guld i sikker stil i Blåbjerg plantage.
Det er fint at vi stadig har løbere som kan tage medaljer ved vores
DM’er.

Divisionsmatchen i Als Nørreskov blev fint afviklet med flot vejr og en
rigtig fin stævneplads, så tak til alle hjælpere.
Vi var 29 løbere afsted til vores anden divisionsmatch i Frederikshåb
Plantage, hvor vi forsvarede vores anden plads i 2. division.
Vi ligger nu med 16 point og hvis vi får samlet et fornuftigt hold til
sidst match i Billund skal vi nok holde vores placering.
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Meld jer derfor allerede nu til det sidste divisionsløb søndag d. 24
oktober som vil være et by-løb.
Samme weekend skal vi om lørdagen afholde
et publikumsløb i by-orienteringsløb og vi
har alle funktioner besat, men vi har stadig
brug for hjælpere til overvågning af poster
når WRE landholdsløbere skal løbe. Se mail
fra Michael og meld gerne snarest tilbage, hvis det ikke allerede er
sket. Bemærk imellem pausen er der muligt at løbe publikumsløb og
tilmeld jer venligst igennem o-service mht. bane trykning.
Vi er begyndt på vintertræning om lørdagen og husk allerede 9
oktober i Kelstrup er den første lang weekend, hvor posterne hænger
ude fra lørdag kl. 12:00 til søndag kl. 15:00, ingen tidstagning og man
printer selv kort via hjemmeside.
Husk brug o-track efter træningsløb ved
lang weekend.
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Til sidst vil jeg nævne at Sydkredsen vil tilbyde voksentræning i løbet
af denne vinter. Voksentræningen vil foregå en lørdag og gå på skift
mellem kredsens klubber. Det er målrettet alle løbere, som vil
forbedre sig på lette, mellemsvære og svære baner. Mere om det når
arrangør klubberne og datoerne er fastlagt.

Pbv.
John
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