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Onsdag d. 8. aug. Onsdagstræningen starter igen kl. 17.30 fra Bøgelund med 
efterfølgende spisning i klublokalet. 

 
9. – 12. aug. VM i biathlon-orientering i Nordjylland. Tilmeldingsfristen er 

overskredet, men følg vores løbere på facebook. 
 
Tirsdag d. 14. aug. Sommer-by-sprint i Randers. Yderligere oplysninger og tilmelding 

via O-service senest den 11. aug. 
 
Onsdag d. 15. aug. Onsdagstræning fra Bøgelund 17.30. Derefter fællesspisning i 

klublokalet. 
 
Lørdag d. 18. aug. JFM stafet v/OK Pan i Fløjstrup. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 8. aug. 
 Der tilbydes endvidere 4 åbne baner med tilmelding senest den 15. 

august eller på løbsdagen indtil kl. 12. Start mellem 11 og 12. 
  

Søndag d. 19. aug. JFM Lang v/Horsens OK i Hårsbjerg Plantage. Yderligere 
oplysninger og tilmelding via O-service senest den 10. aug. 

 Der tilbydes åbne baner, der kan købes på løbsdagen på 
stævnekontoret mellem kl. 9 og 10.30. 

  
Onsdag d. 22. aug.  Deltager vi traditionen tro i Slotssø-stafetten.  
 Tilmelding til Tina Blach senest den 15. aug. Løbet starter kl. 19, 

og der er mødetid kl. 18.30. 
 Nærmere oplysninger via mail eller klubbens hjemmeside. 
 
Lørdag d. 25. aug. DM mellemdistance v/OK Gorm i Brandbjerg og Højgård Skov. 

Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest den 10. 
aug.  

 
25. og 26. aug. Midgaardsormen v/ OK Snab i Hastrup. Stafet med 2 forskellige 

klasser: Thor og Tjalfe. 
 Desuden en dagstafet, Hugin og Munin, 2x2 stafet. 
 Yderligere oplysninger og tilmelding via O-service senest den 12. 

aug. 
  Der tilbydes åbne natløbs- og dagløbsbaner. 
 
Onsdag d. 29. aug. kl. 17.30. Onsdagstræning fra Bøgelund. Derefter fællesspisning i 

klublokalet.  
 
 
Søndag d. 2. sep. Et af årets vigtigste løb: Divisionsmatch i Trelde. Der er tilmelding 

senest den 24. august. Hvis vi skal have en chance for at blive nr. 1 
(eller 2) i 1. division, skal alle mand af huse. 

 
Den 8. og 9. sep. DM stafet og DM lang på Harrild Hede Syd (Herning OK. og Ulbjerg 

Plantage (Viborg OK) Tilmelding senest den 24 august. 
 


