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Onsdag d. 5. aug. Løbetræning fra Bøgelund kl. 17.30. Vi varmer fælles op og deler os 
herefter i grupper alt efter den ønskede længde og tempo for 
løbeturen. 

 
Søndag d. 9. aug. Mini-O starter igen for børn (og deres forældre), som hygger sig med 

orienteringsløb på en anderledes og sjov måde. Det er leg og færden 
i skoven med små løb og baner uden kort og kompas. 

 Mini-O afholdes fra Bøgelund kl. 10-12. 
 
Onsdag d. 12. aug. Onsdagstræningen starter igen kl. 17.30 fra Bøgelund med poster i 

skoven. Madholdet er taget på ferie på Lofoten, så der er ingen ser- 
 vering. Tag evt. selv en madpakke med til fælles hygge efter løb. 
 
Torsdag d. 13. aug. 1. afd. af Faaborg 2-dages i Svanninge Bjerge. Mødested: P-plads 

nord for restaurant Skovlyst. Odensevej 169. 5600 Faaborg. Start 
mellem kl. 16.30 og 18.30. Tilmelding via 
http//www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk. Løbet er ikke oprettet 
på O-service, man bedes selv sørge for betaling. 

 
Lørdag d. 15. aug. JFM sprint i Lyseng v/OK Pan. Yderligere oplysninger og tilmelding 

via O-service senest den 12. august.  
 
Søndag d. 16. aug. JFM lang i Velling-Snabegård v/Horsens OK. Yderligere oplysninger 

og tilmelding via O-service senest den 11. august.  
 
Søndag d. 16. aug. Mini-O fra Bøgelund kl. 10-12. 
 
Tirsdag d. 18. aug. 1. etape af Sy`fyns 5 daws. Se yderligere oplysninger på Svendborg 

OK`s hjemmeside. Tilmelding via http//www.fynsksprintcup.dk/o-
fyn.svok.dk. Løbet er ikke oprettet på O-service, man bedes selv 
sørge for betaling. 

 
Onsdag d. 19. aug. Onsdagstræning fra Bøgelund 17.30. Derefter fællesspisning i 

klublokalet. Madholdet er hjemme igen og sørger for indkøb af mad. 
 
Torsdag d. 20. aug. 2. etape af Sy`fyns 5 daws. Se yderligere oplysninger på Svendborg 

OK`s hjemmeside. Tilmelding via http//www.fynsksprintcup.dk/o-
fyn.svok.dk. Løbet er ikke oprettet på O-service, man bedes selv 
sørge for betaling. 

 
Lørdag d. 22. aug. Åbent løb i Holstenshuus v/ Faaborg OK. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 17. august. 
 
22.-23. aug. Rebild 2-dages i Rold Skov. Yderligere oplysninger og tilmelding via 

O-service senest den 17. august. 
 
Søndag d. 23. aug. Mini-O fra Bøgelund kl. 10-12. 
 



Tirsdag d. 25. aug. 3. etape af Sy`fyns 5 daws. Se yderligere oplysninger på Svendborg 
OK`s hjemmeside. Tilmelding via http//www.fynsksprintcup.dk/o-
fyn.svok.dk. Løbet er ikke oprettet på O-service, man bedes selv 
sørge for betaling. 

 
Onsdag d. 26. aug. kl. 17.30. Onsdagstræning fra Bøgelund. Derefter fællesspisning i 

klublokalet. Måske skiftes træningen ud med Slotssøstafet. Datoen 
er ikke fastlagt. 

 
Torsdag d. 27. aug. 2. afd. af Faaborg 2-dages. Lang byløb i Faaborg. Mødested: Forum. 

Sundvænget, Faaborg. Øvrige oplysninger som den 13. aug. 
 
            
Lørdag d. 29. aug. DM mellem i Aggebo-Græsted. Yderligere oplysninger og tilmelding 

senest den 14 august. 
 
Søndag d. 30. aug. DM sprint i Hillerød Øst – Grønnevang. Yderligere oplysninger og 

tilmelding via O-service senest den 21. aug. 
 
Søndag d. 30. aug.  Mini-O fra Bøgelund kl. 10-12. 
 
Tirsdag d. 1. sep. 4. etape af Sy`fyns 5 daws.(og sidste) Se yderligere oplysninger på 

Svendborg OK`s hjemmeside. Tilmelding 
 http//www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk. Løbet er ikke oprettet 

på O-service, man bedes selv sørge for betaling. 
 
 Husk generelt at læse indbydelse og instruktion og følg corona-

reglerne. 
 
 

Tirsdag d. 1. – torsdag d. 3. september afholdes Danske Politimesterskaber 

i orienteringsløb i Stenderupskovene og sprint i Middelfart By. 

 Trekantklubberne har fået mulighed for at deltage i løbene som 
træningsløb. 

 Yderligere oplysninger kommer senere. 
  
 

 
 


