Søllerød OK

6. september 2018

Rude Skov
Mine damer og herrer! Træning

nr. 600!!! Og du skal med!

Dette er en 3-siders announcement!

For 15 år siden startede Gert Bøgevig den træningsrække, som vi stadigt
nummererer vores breddetræninger efter. Efter 10 år og de første imponerende
400 træninger gav Gert Bøgevig ”klippetangen” videre til Henrik Kleffel, der
blev ny leder af klubbens breddetræning. Det er nu 5 år siden.
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På torsdag runder vi træning nr. 600 – og dagen er derfor et fantastisk jubilæum
for vores bandeledere og breddetræningen i SOK…!!

NOV-2013

MAR-2016

SEP-2018

Dato:

Torsdag, den 6. september 2018 – kl. 17.15

Mødested:

Høje Sandbjerg Lejren, Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte. SE side 3

Mødetid:

Vi fejrer et fantastisk jubilæum denne torsdag, så kom i god tid og i dit
bedste humør! Lad os mødes kl. 17.15   

Kørevejledning:

Kør ad Øverødvej til Gl. Holtegaard og derfra mod N ad Gamle Holte Gade.
Så til venstre ad Gammel Holtevej, rundt i svinget og til venstre ad Høje
Sandbjergvej (skærm ophængt). Kør 700 m ad denne MEGET smalle grusvej
til Akademisk Skytteforenings Lejr på højre hånd (skærm). Se side 3…

På dette jubilæumsstævne er der 2 tilbud:
anemoneløb:

3-mands-hold, Dagens hovedattraktion
Alle kan og bør være med her   

Sen ankomst:

du vælger selv dine poster 

Kortet:

Indtegnede baner fra vores egen kort-ekspert: Niels Raagaard

Bad & omklædning:

Der er mulighed for at bade efter løbet (varmt til de første). Husk håndklæde!

Vejret:

Ray Ban og solcreme…

Servering:

Efter løbet byder klubben på et lettere måltid grill mad, lidt at drikke m.m. 
Du skal ikke have noget med! Klubben indkøber alt mad og drikke…
NB! Medbring derfor tørt tøj til eftersnakken - alt efter vejrforholdene…!!

Anemoneløb:

Instruktion m.m. Se side 3…

Dejligt Søllerød jubilæumsvejr…

Vel mødt – Bo, Kaj, Torben & Henrik

Et lille udsnit af de mange rødder, der

ikke

vil snyde sig selv for træning nr.

600

Træning nr. 600 - og DU er inviteret med!
Læs også side 3
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Hvide anemoner

Balkan anemoner

ANEMONELØB
(Kort instruktion)
Det lyder umiddelbart af forår og fuglesang, men selvom vi er gået over til de franske anemoner og
høstanemoner, så vover vi alligevel at afholde breddetræning nr. 600 efter anemoneløbs-konceptet.
Der løbes med SI-tidtagning, så husk din brik. Har du ingen brik, kan der lånes på dagen.
Der løbes i hold af 3 løbere (er du ny eller lidt forsigtig skal du med alligevel. Vi finder en god løsning)
Alle hold og deres SI-brikker registreres, så beregn lidt ekstra tid, før I slippes løs - samtidigt. Husk et godt
navn til holdet. Arrangørerne fordeler med mildhed, men dog håndfast, løberne før registrering, så vi får en
vis styrkelighed på holdene.
Og så til selve løbet: Der udleveres et kort til hver løber. Alle kort er ens. Holdet stempler samlet ved
START. Holdet fordeler derefter de 12 poster i Zone-A mellem sig. Alle skal stemple mindst 2 poster i hver
zone. Holdet mødes ved post 43 (1. samlepost) markeret med dobbeltcirkler (pas på trafikken). Når sidste
løber er dukket op, stemples posten af alle. Posterne i Zone-B fordeles og man venter på hinanden igen ved
post 56 (2. samlepost) (pas på trafikken). De sidste 12 poster i Zone-C findes, før holdet mødes igen ved post
71 (sidste samlepost), som stemples af alle. Så spurter holdet samlet op ad bakken og alle stempler MÅLposten, hvorefter holdet spadserer over til Bo, der præcist fortæller resultatet af holdets flotte indsats…
Det lyder måske lidt indviklet, men de fleste har prøvet det før, Så ALLE KAN VÆRE MED…!!
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