
 

Kære O-venner 

Nu er DM-nat 2014 overstået, og det gik helt efter den lagte plan, og blev et meget vellykket 

arrangement. Det at gennemføre et så stort arrangement kræver en kæmpe indsats af mange 

gode kræfter. Det har endnu engang vist sig, at der er rigtig mange af klubbens medlemmer, som 

gerne påtager sig at yde en indsats. Vi har som stævneledere haft en virkelig god oplevelse med 

det samarbejde, der har været. 

Udgangspunktet var mindre heldigt da Jægerspris Nordskov på grund af de 2 storme i slutningen 

af 2013 på det nærmeste havde ødelagt skoven. I samarbejde med skovejeren, fik Ole Husen som 

banelægger gennemført en betydelig oprydning af de væltede træer, så der kom et rigtig godt kort 

ud af det. Det må her være på sin plads at sige en stor tak til både Ole Husen, samt til Poul Hansen 

og Helge Lang Pedersen for deres store indsats med at rekognoscere hele løbsområdet. Ole 

Christiansen har i den sammenhæng haft en betydelig opgave med at omsætte rekognosceringen 

til et brugbart kort. 

På stævnepladsen var der en god stemning, og systemet med at anvende Trac-trac på eliteløberne 

var med til at løfte arrangementet op på et særdeles godt niveau. 

På stævnecentret havde Kirsten, Lise og Holger frembragt en velassorteret kiosk, som mange 

løbere besøgte. 

Vi har også haft et meget positivt samarbejde med Frederikssund Kommune, som stillede 

Sogneskolen til rådighed for os, og det er vort helt klare indtryk, at deltagerne i DM-nat 2014 fandt 

at faciliteterne var af en passende høj standard. Der manglede på et tidspunkt varmt vand til bad, 

men det blev hurtig løst af skolens personale, selv om klokken var blevet 22.30. 

Alt i alt kan vi som Farum OK være tilfredse med afviklingen af DM-nat 2014, og det har også lunet 

med de mange positive tilkendegivelser fra løbsdeltagerne. 

Endnu en gang vil vi sige jer mange tak for den store indsats i hver især har ydet.  

Team stævneledere Søren og Bendt  


