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Onsdag d. 1. marts Onsdagstræning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter fællesspisning i klublokalet. 

 

Onsdag d. 1. marts Natugle 1 (natløb) i Palsgård skov. Oplysninger og tilmelding via O-service senest den 24. 

februar. 

 

Den 4.-5. marts U1 kursus i Oksbøl for 10 – 13 årige. Nærmere oplysninger og tilmelding via o-service eller på 

Sydkredsens hjemmeside. Tilmelding senest den 24. februar. 

 

Tirsdag d. 7. marts Natcup Syd 2. afd. i Engelsholm v/OK Gorm. Nærmere oplysninger og tilmelding via o-service 

senest den 1. marts. 

  

Onsdag d. 8. marts Onsdagstræning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter fællesspisning i klublokalet. 

 

Onsdag d.8. marts Natugle 2 (natløb) i Stenholt)Buchwald skov. Oplysninger og tilmelding via O-service senest den 

3. marts. 

 

10., 11. og 12. marts Nordjysk 2-dages med natløb i Hammer Bakker og o-løb i Blokhus Klitplantage. Oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 26. februar. 

 

11. – 12. marts Der er nogle stykker, der tager til Hallandspremieren i Sverige. Kontakt Anders Dalgaard eller Per 

Eg, hvis du har lyst til at tage med. 

 

Tirsdag d. 14. marts Natcup Syd 3. afd. i Staurby v/OK Melfar. Nærmere oplysninger og tilmelding via o-service senest 

den 9. marts. 

 

Onsdag d. 15. marts Onsdagstræning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter fællesspisning i klublokalet og klubaften med 

tema: ungdomstræning. 

 

Onsdag d. 15. marts Natugle 3 (natløb) i Skelhøj. Oplysninger og tilmelding via O-service senest den 10. marts. 

 

Lørdag d. 18. marts DM i natløb i Jægersborg Hegn (Sjælland). Nærmere oplysninger og tilmelding via o-service 

senest den 3. marts. 

 

Søndag d. 19. marts Følgeløb til DM natløb i form af en indendørs sprint på Nærum Amtsgymnasium. Se indbydelse og 

nærmere oplysninger på O-service.  

    

Onsdag d. 22. marts Onsdagstræning fra Bøgelund kl. 17.30. Derefter fællesspisning i klublokalet. 

 

24., 25. og 26. marts Danish Spring med sprint i Espergærde og o-løb i Harager Hegn og Grib Skov Nord. Yderligere 

oplysninger og tilmelding via o-service senest den 9 marts. 

 

Den 24. marts Er sidste tilmelding til Påskeløbene, der i år foregår i klitterræner i Thy fra 13. – 15. april. Samtidig 

er der tilmelding til Aase til indkvartering i den lejede hytte i Vorupør. Se yderligere oplysninger 

om hytten på den tyske hjemmeside: http://kunden.donell.de/dokumente/unterkuenfte/02-45-

2015.pdf 

 Se yderligere oplysning om påskeløbene på O-service. 

 

Lørdag d. 26. marts Iflg. terminslisten er der langdistance i Sydkredsen v/ OK Vest. Er endnu ikke på O-service. 

  

Onsdag d. 29. marts Første onsdagstræning i år med poster i skoven. Derefter fællesspisning i klublokalet. 

 

 

Husk den 9. april Divisionsmatch i 1. div., hvor KOK skal møde Snab, Gorm og HTF i Dejbjerg Plantage. 

Glæd jer til dette ukendte og ”nye” terræn, som ligger mellem Tarm og Ringkøbing. 

 Tilmeldingsfrist er 31. marts, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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