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Hej klubkammerater så er sæsonen for alvor gået i gang med en vel overstået påskeløbsklubtur, til
Molsbjerge med ikke mindre end 44 tilmeldte til selve løbet og nogle ikke løbende deltager i
klubturen, vil jeg mene at vi har været ca. 50 fra klubben til påskeløb.
Der skal lyde tak til jer alle der gjorde det til en hyggelig og sjov tur som altid, men en særlig tak
skal der være til Ethna for al det praktiske med turen og til Morten L. for en, som altid, sjov
tipskupon, ikke mindst når du offentlig gør resultaterne.
På den sportslige side var det især Caroline der brilierede med tre etape sejre og dermed også en
samlet sejr i D 20 A, af andre podiepladser er der: Louise en 2. og 3.plads på etaperne og en samlet
2. plads i D 20 C, Ita en 3. plads på en etape i D21 A og Henning ” Morfar” Pedersen med en etape
sejr i H 21 C.
Inden Påske er der nogle medlemmer der har været aktiv både ved en mini klubtur til Nordjysk 2/3
dages, DM Nat, Danish Spring og et MTBO rangliste løb ved Kolding, og her har vi også fået nogle
fine resultater, med 2 medaljer ved DM nat, som det også fremgår af hjemmesiden Guld til Emma
og bronze til Caroline, som det fornemste. Men også ved Danish Spring var vores løbere med helt
fremme Tue fik både en 2. og 4. plads og Caroline fik en 2. plads.
På 2 hjul vandt Christoffer ved det ene af de 2 ranglisteløb, han var kun til start i det ene løb.
Vi har også fået god gang i klubtræningen, og især den sidste gang før påske hvor der var en af de
fældes klubspisninger her var der ca. 30 til spisning.
Fremadrettet fortsætter torsdagstræningen, på Torsdag er det Sollerup med start lige vest for
sollerup gård, Sollerupvej 22 og der er fra næste uge sy´fynsk 5 dags hvor man kan forhånds
tilmelde sig på http://o-fyn.svok.dk/ , I skrivende stund er der ikke ret mange fra Faaborg tilmeldt?
De næste åbneløb bliver:
OO´s løb i Lungebjerge på søndag, man kan stadig nå at blive tilmeldt ellers er der mulighed for
køb af åbnebaner på dagen i begrænset omfang.
Divisionsmats i Jelling, her skal vi gerne have alle mand M/K af hus, så hvis du er en af dem der
ikke er tilmeldt så er det med at blive det så Søren kan få sat et så slagkraftigt hold op som muligt.
I den sidste weekend i april og maj er der ikke alm. åbne O-løb i sydkredsen men der stadig mange
tilbud med løb i både Horsens og Silkeborg, et alternativt langdistanceløb i vestjylland og Fyns

Sprint Cup der i år løbes på Ærø, se nærmere på O-service, og så er der grænsedyst hvor der
som regel er en del fra Faaborg der plejer at deltage, i år er det i Malente og jeg vedhæfter
indbydelsen eller se her www.bruno-online.de . Tilmelding til Tove gerne inden den 1. maj.
Men til sidst vil jeg huske jer alle på at vi den 25 April har Findvej dag fra Gymnasiet, har du
ikke allerede fået de små mobil foldere som du kan dele ud til venner, naboer, familie og
arbejdskollegaer eller plakater som kan hænges op i sportshaller, forretninger m.m. kan du
henvende dig til Erik D eller Erik L, så skal du nok få info materiale så vi alle kan få nogle nye
folk med, i første omgang til Findvej dag, og på sigt skulle det gerne åbne øjnene for nogle flere
så de kan se hvilken herlig sport vi dyrker, så vi kan blive endnu flere.

SÅ HANK OP I NABOEN ELLER KOLEGAEN
OG TAG DEM MED TIL FINDVEJ DAG

Bent

