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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  45505168 

   thranehansen.oloeb@gmail.com   

   Danske Bank 3325-4450341800   

Bestyrelsesmedlemmer Morten Nissen   morten@9ssen.dk  44927262 

 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

 Iben Maag iben.maag@gmail.com  51536460 

 Marianne Illum marianne@illum.info  40433733 

 Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658 

 Jens Herman Krebs krebs@privat.dk  42404942 

Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk  30706502 

Suppleant Erling Thisted thisted100@hotmail.com  61336183 

    

O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 

   vibe.bogevig@gmail.com   

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  45867649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com  61507649 

 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   

 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt kasserer Jens. 

A. Hansen for at få en ny. 

  

      

Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk   

Funktion:     

Klubtræning Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  45505168 

Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Kortsalg Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

     

Materiel Vangeboskole Kaj Maag kaj_iben_maag@hotmail.com  28277630 

Natlamper Iben Maag iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer John Lassen jel@dk.ibm.com  28804127 

 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 

TC Svend Erik Jepsen sej@di.dk  45411839 

     

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 

Mini-ungdom 

 

Magnus Oscarsson moc@telia.dk  28274723 

MTB-kontakt Andreas Konring andreas@konring.dk  45807025 

Pressekontakt Marianne Illum  marianne@illum.info  40433733 

     

Hjemmeside www.sollerod-

ok.dk 

sollerod@sollerod-ok.dk 

 

  

Hjemmesideredaktør Niels Raagaard  nraagaard@hotmail.com  61161868 

Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte   

 

Klubtelefon i Rønnebærhuset 

    

48174590 

Fotoalbum på Flickr   www.bit.ly/sokalbum   

 

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

 28. august 2014. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 28. september 2014. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 
 

 

 

Sommerafslutning 2014 i Tisvilde. 
 

Selvfølgelig skal vi markere afslutningen på en god forårssæson med O-løb, bad og 
 

Grill i Nordsjælland fredag d. 20.6.2014 
 

Sted: Vestlige ende af P-plads Tisvildeleje. 

Skov: Tisvilde Hegn 

Baner: 7km, 5 km, 3 km og let 2 km. 

Start: 17:00 – 17:30 

Grill: Drosselvej 2, Vejby Strand. Forberedelser starter 18:00 – 18:30 

Deltagere der ikke skal i skoven kan køre direkte til ovennævnte adresse, og der kan også 

være løbere, der af uransagelige grunde, ikke spiser sammen med os andre. 
 

Vigtigt: 

Du medbringer hvad der skal på grillen, på tallerkenen og i glasset! (egne tallerkener og glas) 

Medbring gerne campingstol og bord – hvis du har det.  

Grill-entusiaster medbringer også grill. (Vi har dog egen grill og bord/stol til adskillige!)  

En kage til deling med andre vil blive vel modtaget 
 

Du tilmelder dig på > http://doodle.com/yfxpkwzd42am62r6   

Se tilmeld på hjemmesiden.   
 

Hilsen Ellen & Jens Aaris 

 

 

Fotografer til dette nummer: Kaj Maag, Claus Kaae-Nielsen,  

Ellen Thisted, Frede Lillelund, Vibe Bøgevig. 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
http://doodle.com/yfxpkwzd42am62r6
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Formanden har ordet 
 

Vores forrygende FindVej arrangement i begyn-

delsen af april, har fået rigtig megen omtale både i 

vores egne nyhedskanaler: Komposten, hjemme-

siden, Facebook og Flickr og i de i bredere kredse 

måske bedre kendte medier, såsom DR Sporten og 

ugebladene. Billedbladet havde et meget fint vi-

deoindslag på deres hjemmeside, hvor kongehuset 

selvfølgelig fik det meste af opmærksomheden, 

men som også var en fin promovering af o-

sporten.  

DR bragte i deres jubilæumsudsendelse om kron-

prinsparret et flere minutters indslag fra FindVej i 

Søllerød. Det siger sig selv, at dette er ubetalelig 

PR for vores sport, og vi oplever også en dejlig 

stor interesse for vores tilbud. For eksempel fortal-

te Magnus mig, at der forleden havde været ikke 

færre end 30 mini-SUT til træning!   

I denne forbindelse vil jeg gerne nævne, at Dansk 

Orienteringsforbund, gennem flere år har gjort en 

meget stor og målrettet indsats for at skabe syn-

lighed om o-sporten ved blandt andet at skabe nye 

typer af tilbud – FindVej er ét eksempel – og op-

dyrke gode relationer til interesseorganisationer 

inden for idræt og friluftsliv. I forbindelse med 

FindVej-dagen havde vi et rigtig godt samarbejde 

med DOFs udviklingskonsulent, Martin Hedal, 

hvilket vi skylder ham stor tak for. 

 

De tre forårsmåneder marts til maj har sædvanen 

tro været hektiske og budt på mange gode o-

oplevelser ud over klubtræningerne. Kort efter 

FindVej var det påske, hvor SUT havde en super 

tur til Wales med både træningsløb og deltagelse i 

et 4-dages stævne, JK2014. At dømme efter de 

kortudsnit jeg har set, var banerne i det åbne land-

skab pænt udfordrende, og der går da også histori-

er om forsøg med alternative vejvalg. Vi hører 

nok mere  Andre søllerødder deltog i påskeløb 

på Fyn og i påskecup omkring Helsingør. 

 

I slutningen af april drog omkring 35 sølerødder 

til Lemvig for at løbe DM Sprint. På forhånd var 

der lagt op til, at der kunne være lidt bakket. Ba-

nelæggeren havde dog været nådig med sit for-

brug af højdemeter, men havde til gengæld lagt 

nogle teknisk krævende og sjove baner, og på 

stævnepladsen kunne man efterfølgende høre 

mange rødder fortælle om deres bom; jeg selv 

inklusive.  

Dagen efter bød på DM Ultralang i Nørlund Plan-

tage og Harrild Hede. Det var lige fra den ene 

yderlighed til den anden med lange og tunge baner 

gennem både kvas og lyng. Men et flot terræn var 

det. Arne Grøndahl blev danmarksmester i sin 

klasse begge dage, og både Simon Thrane Hansen 

og Rune Østergaard kunne også hver tage to me-

daljer med hjem. Herudover fik både Ulrik Niel-

sen og Peter Østergaard medaljer til Ultralang. 

 

 
Ulrik Nielsen vandt sin første individuelle medalje ved 

et Danmarksmesterskab ved at vinde bronze i DM-

Ultralang i klassen H21- (Tillykke) 

Ulrik vandt også Sjællandsmesterskabet - (Billedet) 

 

I ugen derefter var Søllerød med Susanne Thrane 

ved roret arrangør af årets første SkovCup i Rav-

neholm. SkovCup er altid en fest med et mylder af 

glade og seje piger og drenge i skoven og i år var 

ingen undtagelse.  

 

 
Selv SkovCups børnebane kræver behændighed. 

Her ses Silje, snart 4 år. 
 

I bededagsferien var FIF Hillerød arrangør af 3 

testløb, som landstrænerne benytter til iagttagelse 

af dagsformen for landets bedste unge løbere for 

at sætte holdene til sommerens internationale me-

sterskabsstævner. Testløbene omfattede en sprint i 
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Hillerød, en mellem og en lang, som også var SM 

Lang, i den østlige og sjældent benyttede del af 

Store Dyrehave.  

I sprinten fik Alberte Kaae-Nielsen, Rune Øster-

gaard og Simon Thrane Hansen alle andenpladser; 

i mellem fik både Magne Tillingsøe og Rune før-

stepladser, Magnus Maag en andenplads og Ulrik 

Nielsen en tredjeplads. Til SM Lang på tredjeda-

gen vandt søllerødderne ikke færre end 13 medal-

jer: Magne, Rune, Ulrik Nielsen, Peter Østergaard 

og Arne Grøndahl guld; Magnus og Ronnie sølv, 

og Vincent Becker, Lucas Becker, Alberte, Iben 

Maag, Kirsten Olsen og Jørgen Münster-

Swendsen bronze. 

 
Simon Thrane Hansen ved Sprintens sidste post. 

 

Efter testløbene har landstrænerne udtaget både U-

16 landsholdet og juniorlandsholdet, og igen i år 

er Søllerød stærkt repræsenteret. Rune Østergaard 

er udtaget til U-16 holdet og deltager derfor sam-

men med 7 andre unge danske løbere i European 

Youth Orienteering Championships, EYOC, i 

Makedonien fra 25. til 28. juni, og både Simon 

Thrane Hansen og Magnus Maag er udtaget til 

juniorlandsholdet som deltagere i juniorverdens-

mesterskaberne, JWOC, i Bulgarien fra 21. til 27. 

juli. 
 

Rasmus Thrane blev udtaget til VM i Italien 5. til 

12. juli allerede inden testløbene. Han måtte des-

værre melde afbud til EM i Portugal i april på 

grund af en skade, men er heldigvis igen løbende, 

og vi krydser alle fingre for, at Rasmus lykkes 

med at komme i topform inden VM. 

 

Jeg ønsker alle vores landsholdsløbere held og 

lykke. Vi vil følge jer tæt hen over sommeren og 

heppe på jer – hvad enten det bliver fra sidelinjen, 

hjemme foran Web-tv eller via diverse hjemmesi-

der! 

 

Af årsager, som jeg ikke vil spekulere i her, er SM 

Stafet efterhånden gået hen og blevet et mindre 

stævne med færre end 300 deltagere fraset de åbne 

baner. Søllerød stillede dog med 44 deltagere på 

15 hold. Supersejt var det, at 2 af holdene var mi-

ni-SUT; ikke mindst i betragtning af, at yngste 

stafetklasse er D/H-12. Ikke mindre sejt blev det, 

fordi nogle af strækkene for de yngste var gjort 

sværere end reglementet foreskriver.  

 

3 hold fik medaljer. H-20-holdet med Simon 

Thrane Hansen, Aske Jepsen og Magnus Maag 

vandt guld. Det samme gjorde H65-holdet med 

Jørgen Münster-Swendsen, Christian Strandgaard 

og Ronnie McGrail og H21-holdet med Troels 

Christiansen, Andreas Mikkelsen og Ulrik Nielsen 

vandt sølv. 
 

Rudegård Stadion var også i år en torsdag i maj 

rammen om ”Hop og Rock”, hvor 4.000 skoleele-

ver fra Rudersdal Kommunes 0. – 5. klasser mød-

tes til alskens aktiviteter. Torsdagstræningen var 

derfor denne dag flyttet til Ravnsholt, men Sølle-

rød OK var også til stede på stadion, hvor klubben 

med Heidi og Henrik Molsen i spidsen bød ind 

med en ”keglebane” med SI-tidstagning, som det 

kendes fra mini-SUT. Det blev en overvældende 

succes med over 300 starter. Se mere på Face-

book. 
 

Sommerferien nærmer sig, hvor stævnekalenderen 

som sædvanligt ser lidt tynd ud. Mange søllerød-

der vil dog være at finde i Italien i begyndelsen af 

juli som deltagere i sommerturen til VM, hvor vi 

både skal heppe på det danske landshold og løbe 

de såkaldte publikumsløb i de samme terræner 

som verdensstjernerne. Også O-ringen, som i år 

har 50-års jubilæum, vil blive velbesøgt af sølle-

rødder; ikke mindst fordi stævnet foregår i Skåne, 

som næsten er Danmark. 
 

Men inden vi når dertil, er der flere træninger og 

træningsafslutninger for mini-SUT, SUT og ikke 

mindst den fælles afslutning med løb i Tisvilde 

Hegn og efterfølgende grill hos Ellen og Jens Aa-

ris i Vejby. Den må I ikke gå glip af! Og husk så, 

at 14-dagesbanen holder åbent hele året. 
 

Med ønsket 

om en dejlig 

sommer med 

og uden 

kompas.  

 

-Niels 
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SUT-tur til Wales 
Påske 2014 - dagbog 

Onsdag 16. april 
Af Rune, Anders og Aske 
 

Mødetiden var sat til 6:30 i Kastrup lufthavn, med 

udsigt til sol og flot påskevejr allerede fra mor-

genstunden. Derefter tog samlingen af Sutter af 

sted med to forskellige fly til hhv. Birmingham og 

Heathrow-London. Rune kom gnidningsfrit til og 

fra Birmingham og var først til at møde frem til 

træningen med hans- og en anden bil. Turen gen-

nem Heathrow blev dog hurtigt til et pitstop i bor-

dercontrol, da der var gået en brandalarm i an-

komsthallen. 

Træningen var ”fandme også svær”, da vi endelig 

efter den lange rejsetid kom ud at løbe. Dette fo-

regik på sløjfer af ca. 2 km i et meget detaljeret 

område, hvor der var god grund til stop for at kig-

ge kort. Vi var så heldige, at vi måtte være med på 

det Walisiske junior-landsholds træning, og der 

sad derfor poster i skoven/ikke skoven men åbent 

område. Rune var af os tre den, som fandt flest 

træer, hele ét træ.  

Efter træningen, hvor Sutflokken var godt trætte, 

tog vi til vores vandrehjem i Cardiff. Der fik vi 

mad som var en Michelin-restaurant værdig. Me-

nuen bestod af tomatsuppe og derefter kålpølser 

med pommes og baked beans. Til slut valgte vi at 

gå i seng efter en lang og lærerig dag i Wales. 

 
 

Torsdag 17. april 
Af Astrid, Silas og Vitus 
 

Vi blev vækket af alarmen kl. 07:25 og derefter 

spiste vi morgenmad. Til morgenmad var der æg, 

bacon og baked beans. Der var en personalemand, 

der blev skældt ud, fordi han havde glemt at sætte 

juice på bordet. Baconen var lidt sjov, men smagte 

godt. Bagefter lavede vi madpakker med chips og 

chokolademüslibar.  

 

Så var vi til træning i Mynydd Llangatwg, det var 

svært og udfordrende, men sjovt. Der var får og 

heste derude, men ikke med på kortet, som var 

mindre detaljeret end i går.  

Efter den første bane, spiste vi frokost og spillede 

Ultimate.  Der var meget vind, og det var derfor, 

at vi kastede dårligt. Nogle af os vandt, og de an-

dre tabte… 

 

Vi løb to baner, den ene var kortere end den anden 

og den sidste bane var lidt lettere end den første, 

som så var lidt sværere end den anden.   

Til aftensmad var der lækker mad med pasta. 

Bagefter spillede vi Ultimate igen. Nogle tabte, 

andre vandt. Der var godt vejr og får. Lige nu sid-

der vi og skriver dagbog. Så bliver det ikke meget 

bedre, eller noget…. 

 

Fredag 18. april 
Af Nikoline, Mads og Julius 
 

De morgenfriske stod op før kl. 8 for at tage vest 

på og se et smukt kystområde og en klippe kaldet 

”Worms head”. Tidevandet var meget markant og 

på under en time havde vandet trukket sig flere 

hundrede meter tilbage, så en lækker bred strand-

sand blev blotlagt.  

Vi andre tog først af sted kl. 9:30 og ankom i god 

tid til stævnepladsen, som var centrum på univer-

sitetet. Himlen var blå, og en blid pålandsvind 

gjorde vejret perfekt til sprintorientering på Swan-

sea University. De fleste havde starttider mellem 

13:30 og 14:30. Enkelte var seedet og havde start-

tid efter kl. 15. Universitetsområdet med den til-

stødende Singleton Park var udfordrende, men 

uden deciderede ”fælder.” Stævnepladsen var en 

lille græsplæne, men ved siden af lå en stor byg-

ning med masser af shopping muligheder. Der 

blev solgt alt fra sandwich til løbesko. Swansea 

myldrede med mennesker og biler, så det tog lang 

tid at komme igennem. Nogle få af os var ude og 

kigge på tidevandet, for blot at komme for sent til 

aftensmaden. Resten tog hjem og slappede af med 

aftensmaden. Derefter holdt Bo et oplæg om vig-

tige informationer og gode tips til morgendagens 

løb på den store skrænt.   
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Søllerødder på stævnepladsen   Bo Konring tæt på mål 

 

Lørdag 19. april 
Af Asger, Alberte, Thor.  
 

Kære dagbog 

Vi vågnede alle 7:30 ved duften af morgenmad der bestod af pølser, æg og bacon, som kunne nydes med et 

godt glas saft. Afgang mod stævnepladsen var kl. 9. Turen derud bød på en fantastisk udsigt over de walisi-

ske sletter. Stævnepladsen var oppe i højderne så luften var tynd som latex. Man kunne bestemt ikke sulte da 

der var op imod 6 boder, der serverede britiske specialiteter som bacon, bap og te. Hvis man manglede løbe-

tøj kunne man skaffe det til røverpriser i de fantastiske o-butikker. Ud til starten måtte man bevæge sig langs 

en stejl skrænt op til toppen af en bakke. Men det var ikke det sværeste for terrænet bød på mange kurve, 

huller og sten. Man kunne se langt i det klare vejr og holde høj fart, nogen gange for høj fart. Det skete da 

både Rune Rasmussen og Asger ødelage deres kompasser, så de måtte bruge det gult farvede kort ekstra 

meget.  
 

  
Stævneplads                                                   Nikoline ved målstemplingen. 

 

Søndag 20. april 
Af Agnes, Rasmus og Johan 

 

Kære dagbog  

Vi vågnede til den idylliske lyd af motorvejen, 

jernbanen og Marianne. Agnes krop var fuldt ud-

hvilet efter en fantastisk nattesøvn, der indebar, at 

hun ikke sov på værelset op til motorvejen. Men 

alle drengene var ret trætte. Og der var ikke noget 

bacon, æg eller hasselnødder til morgenmad, så 

stemningen var ret dyster. 

Så da vi havde spist og drukket til maven sprak af 

vin og andre likører, tog vi af sted mod stævne-

pladsen. Og der var ca. 2 km. kø på bjergvej 

spækket med får, vilde heste og masser af tåge. Ja, 

der var ret tåget. Bjergene var høje som Eiffeltår-

net og slugterne var dybe som dybe tallerkner i 

1:15 000. 

Selv om stævnepladsens mange boder lokkede 

med bacon og bacon og mere bacon med brød og 

hasselnødder, måtte vi tage af sted ad den 3 km 

lange vej mod start, hvor folk allerede faldt om og 

måtte bruge deres nødfløjter.  

I startboksen stod vi som klumpfisk i tønder, men 

det var meget lækkert, da en let brise med chill-

faktor på 2 grader blæste ind over bjerget. Mag-
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netfelterne var forunderlige da Asger og Rune 

ikke smadrede deres kompasser til dette løb. Men 

tåget, det var det. Men der var ikke meget tid til at 

nyde terrænet og vejret, da lyngsletterne bød på 

exceptionel krogning. 

Man kunne godt blive træt af alt den krogning, så 

skuffende var det, da man fandt ud af, at der ikke 

var nogen som bød på rosé eller hasselnødder ved 

posterne. 
 

Mandag 21. april 
Af Julius 
 

Mandag morgen stod vi ekstra tidligt op, allerede 

6:30 stod den på morgenmad, og pakning (og op-

rydning). Oprydningen var nu nok den der blev 

brugt mest tid på – i hvert fald på drengeværelset 

– da to store sække skulle fyldes godt op, med alt 

det skrald (nu mest mad samt andre likører fra den 

foregående dag) vi havde skrabet sammen. Men 

heldigvis endte værelset med at se godt ud igen, 

lige bortset fra lugten af sure sokker, (og hvad der 

nu ellers lugter af på et drengeværelse, hvor der 

har boet 14 drenge i seks døgn) som stadig hang i 

luften, da vi gik. 

Af sted gik det, i de nu fyldte biler til stævneplad-

sen. Snitzlingen ved skiftet og på pladsen var ikke 

overraskende lidt forvirrende, men pladsen var 

heller ikke værre – den var faktisk meget udmær-

ket, da man havde god udsigt over de lidt sære 

knolde hvor bl.a. publikumsposten – blandt mange 

andre poster – stod.  

På stævnepladsen var der igen stort kulinarisk 

udvalg fra ”The taste of Wales”-vognene, hvor det 

fra den yngre drengegruppe lød, at en ”Bacon 

Bap”, skulle være en oplevelse ud over det sæd-

vanlige. Med en bolle, hvidere end det hvideste 

toastbrød, oven, og under, de en til to vel stegte 

engelske baconstykker hvorimellem man kunne 

putte både ketchup og barbecue-sovs mm! Prøv 

den næste gang du kommer til Wales. 

Søllerød havde slået sig ned på første parket, til 

udløbet fra skifteboksen, hvor der blev heppet på 

alle de danske forbipasserende. Alle havde en god 

tur i de lidt mindre bakker ikke helt så høje som 

Eiffeltårnet, og vejret var i dag ikke til at klage 

over. Til sidst kunne nogle lige nå at få brændt de 

sidste penge af på en is, inden turen gik hjemad 

via. hhv. Birmingham og London. 
 

Efterskrift af Ulrik  
 

Det var en super lille uge i Wales, hvor både yng-

re og rutinerede fik deres sag for. Ingen kom igen-

nem ugen uden bom. En unavngiven Søllerød-

træner af svensk afstamning, klarede at løbe mere 

end 1 km ud af kortet!!!  Man blev omgående 

straffet såfremt man ikke var 100 % med på kor-

tet. ”Jeg tror, jeg er cirka her” duer ikke – det 

hedder JEG ER HER! 

De store vidder var imponerede, for ikke at tale 

om hullernes størrelser – alle huller under 2 x 2 

meter var ikke med på kortene. Det største hul var 

50 m i diameter og 30 meter dybt!  

Gad vide hvor turen går hen næste påske…. 

 

 
Mikkel Kaae-Nielsen og Aske Jepsen 
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På døren til drengenes rum hang dagenes program. 

Julius er mester for kreationen. 

Resten af dagene var der selvfølgelig også. Se netudgaven. 

 

Onsdag       

 
 
Vi flyver til 

England  
13:30 Træning 

 
Kører til vandre-

hjemmet  
18:30 Aftensmad! 

 
Efterfølgende 

Evaluering 

 
Vi sover 

Torsdag      

 
Morgenmad kl 

7:30 
Afgang kl. 

09:00 

 
Træning 

 
 

Frokost i skoven 
 

Eftermiddagstræ-

ning 

 
Vi kører tilbage 

til vandre-

hjemmet  
18:30 Af-

tensmad! 

Fredag      

 
Morgenmad kl. 

8:30  
Vi laver mad-

pakke 

 
Kl. 10:30: Suser 

afsted til Swansea 
 

SPRINT 

KONKURRENCE

! 

 
18:30 Aftens-

mad! 
Evaluering og 

info om i 

morgen 

------------------------------------ 

Hædring. 
Rudersdal Kommune hædrer hvert år danske mestre fra kommunens mange klubber. For ungdommen fore-

går det i Reprisen og for seniorerne på Rådhuset. Her havde tre søllerødder opnået et dansk mesterskab. Ar-

ne Grøndahl, Else Juul Hansen og Vibe Bøgevig. 
 

STORT tillykke til Søllerød OK ´s ungdoms-

mestre i 2013: 

Alberte Kaae-Nielsen 

Anders Huus Pedersen 

Astrid Skytte Kirkegaard 

Johan Lindberg Skovbæk 

Julius Molsen 

Magnus Maag 

Martin Illum 

Rune Østergaard 

Julius, Alberte, Anders og Rune fik lov at tryk-

ke hånd med Rudersdals borgmester Jens Ive 

og modtog æresbevisning og klapsalver. 
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Rapport fra de fynske bjerge 
Påskeløbene på Fyn 

 

Af Claus Svarer 

Jeg havde i påsken 17-19. april tilmeldt mig på-

skeløbene – mit første større stævne. De blev i år 

afholdt på Fyn – et sted jeg tænkte, jeg kendte 

godt og dermed havde lidt fordele, jeg kommer 

derfra, selv om det efterhånden er en del år siden. 

 

Torsdag 

Her foregik løbet med start fra en bar mark - et 

sted med navnet Sollerup, det lød meget fredeligt 

men allerede ved ankomst til stævnepladsen leve-

de det til fulde op til det på kortet påtrykte navn - 

Svanninge Bjerge. Udover udfordringen med bak-

kerne stod der en strid storm ind over stævneplad-

sen, og da jeg havde fået tildelt en af de sidste 

start tider, var der allerede inden starten mange i 

Søllerøds ”lejr”, der kunne fortælle om udfordrin-

gerne. Jeg startede dog ved godt mod og havde en 

fantastisk tur derude, mange udfordringer, bakker 

og brombærranker i fuldt flot, men også en fanta-

stisk udsigt over dele af det sydfynske øhav fra 

toppen af ”bjergene” – meget smukt. Den sidste 

del af ruten var lagt så man nærmest følte man løb 

i en labyrint, på kryds og tværs, mange retnings-

skift, andre deltagere der løb modsat og en stor 

udfordring med at holde hovedet koldt. Det var 

godt at komme i mål, efter nok den længste spurt 

jeg har oplevet – op over bakkerne og i strid mod-

vind. Jeg fandt her ud af, at jeg havde brugt ret 

lang tid på udfordringen, stævnepladsen var eva-

kueret i mellemtiden, ikke mange spor af de 1500 

deltagere med telte, så os der var tilbage havde 

vores besvær med at holde styr på ejendelene i 

den stride storm. 

 

 
Henrik Krag-Jensen og Claus Svarer 

 

 

Fredag 

Udfordringen var her flyttet længere op på Midt-

fyn, vinden var aftaget og starten gik fra Krenge-

rup slot. Lidt mærket fra dagen før, men ved godt 

mod fandt jeg frem til Søllerød ’ernes telt. Her var 

jeg heldigvis blevet tildelt en tidligere starttid, så 

jeg følte mig som en del af holdet. Det viste sig, 

der var rigtig langt til start båsen, så hu-hej afsted 

det gik for at nå det. Jeg kom godt fra start, fandt 

nemt de første poster og det var heldigvis et lidt 

mindre kuperet område. Til gengæld var det noget 

mere fugtigt efter nattens regn, og brombærran-

kerne havde arrangørerne heller ikke fået hentet 

ind. Det gik alt i alt ret godt til de sidste poster, 

hvor der var nogle grøfter, der efter min mening 

var en del større end det, der var tegnet ind på 

kortet. Det var nærmest frisvømning at forcere 

dem – det nåede da i hvert fald godt op på livet. 

Søllerøddernes lejr blev genfundet med klubkage 

og det hele. Teltet blev pakket og pladsen forladt i 

største hast, da himlens sluser pludselig åbnedes. 

 

Lørdag 

Den sidste dag var vi tilbage på Sydfyn – bjergene 

og stævnepladsen var her placeret foran Holstens-

hus – et fantastisk flot sted, med nok den mindste 

og mest kompakte stævneplads jeg har oplevet til 

1500 deltagere. Her foregik starten som en jagt-

start ud fra tiderne opnået de foregående dage – så 

først i mål har vundet, Jeg havde ingen chance i 

min klasse, der er bare nogen der udover at være 

rigtigt gode til det med orienteringen også har haft 

rigtigt meget fart i benene. Jeg havde også denne 

dag en fantastisk dag ude i terrænet. Solen var 

fundet frem og det var en rigtig spændende og 

udfordrende skov, og bortset fra at jeg gik lidt 

sukkerkold i hovedet til sidst, gik løbet problem-

frit, tiden havde jeg smidt de foregående dage. 

Efter mål var der hygge og kage på pladsen inden 

klubteltet blev pakket for at drage hjemad. 

 

Det er bestemt ikke sidste gang jeg deltager i så-

dan et arrangement, det er udfordrende det med at 

holde sig på toppen 3 dage i træk, både med hen-

syn til konditionen men så sandelig også koncen-

trationen om orienteringen – det kan varmt anbe-

fales. Jeg har ikke helt overblik over om der var 

nogen Søllerødder, der nåede på podiet, men alle 

så ud til at have en god oplevelse i et fantastisk 

flot og afvekslende landskab. 
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Påskeløbene på Fyn 
Billeder 

 

   
    Ellen K. Larsen blev nr. 3 i D-10, der havde 25 startende.                Arne Grøndahl vinder H 70 

 

   
        Steen Knuthsen spurter forbi nordmanden her.      Børnebanen gik rundt i parken ved Holstenshus 

 

               
Maria Munk Eriksen er      Jette Stepputat får også tid til pasning af barnebarn.                 Forår. 

igen til påskeløb. 
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Total spurt ! 
 

Ellen K. Larsen er kommet supergodt gennem 

de to første etaper af dette års påskeløb, som 

afvikles på Sydfyn. 

Førstedagens løb i Svanninge Bjerges kuperede 

terræn gav en sikker 3. plads i et løb, hvor Ellen 

startede forsigtigt – det er jo en helt ny type 

skov/terræn – men alligevel lykkedes Ellen at få 

mere og mere fart på benene og orienteringen, 

så den flotte placering kom i hus. 

På andendagen i skoven syd for Krengerup Slot 

løb Ellen sikkert og stabilt til en 6. plads, hvilket 

giver en samlet 3. plads efter de to første etaper. 

Her måtte Ellen sande, at de fynske stier er af en 

meget anden beskaffenhed en de vante sjælland-

ske – men det kan man jo også lære noget af. 

Det vil sige, at Ellen på sidstedagen ved Hol-

stenshuus har mulighed for yderligere forbed-

ring ved endnu et flot løb – det ser ud til at for-

springet på 3 minutter til nr. 4 kan være nok til, 

at Ellen i det mindste ikke mister sin flotte sam-

lede 3. plads. 

 Billedet viser Ellen i suveræn flot stil på 

vej mod mål efter løbet ved Krengerup. Fuld 

fart frem med kort i højre hånd og Emit-

brikken klar til slutstempling i venstre næve. 

At Ellen er kommet supergodt rundt på ba-

nen ses på den flotte løbestil – ja, det virker næsten som om, at Ellen er flyvende. 

 

3. etape, hvor alt skulle afgøres, var lige ved at blive en katastrofe. Hjælperne i startbåsen gav Ellen 

en definition til dagens bane – fin hjælp – men det viste sig, at den ”hjælp” kunne have kostet alt. 

Ellen fik nemlig en anden klasses definition og blev derfor noget rystet ved første post, hvor kon-

trolnummeret ikke stemte. Stor forvirring og nok også en hel del nerver på; men heldigvis var der 

de rigtige postbeskrivelser på løbskortet, så Ellen der kunne finde de rigtige kontrolnumre. Alt 

blev klaret på sikker måde – og den samlede 3. plads blev fastholdt.  

En glad Ellen strålede om kap med den lunende forårssol, som gjorde dagen til en usædvanlig læk-

ker dag, hvor stævneplads, baner og kort gav de fineste muligheder for gode/store O-bedrifter.  

Og børnebanen, som Ellen også lige fræsede igennem, var henlagt til den utroligt smukke slotspark 

– vel nok den flotteste børnebane ved et dansk O-løb nogen sinde. 

 

Til Lykke til Ellen, som i sit første påskeløb – med 3 starter – klarede sig så flot. Det må give 

mod til at prøve nye udfordringer. 

 

Ham, der heppede ! 
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En tak 
Kære venner 

Den 9.5. 2014 fandt jeg post nr. 70 i skoven. Ikke 

fordi jeg ledte efter den, men den var der bare.  

Andre i klubben synes, at det var så imponerende, 

at de ønskede at begave mig. 

Klubben overdrog det spritnye 2-bindsværk om 

Tisvilde Hegn, der fortæller alt om området lige 

fra ældste istid. Andre bidrog med flydende gaver 

– i stride strømme og Gert bad mig finde post 71-

80 i Rude skov, som han havde defineret til lejlig-

heden. Jeg håber jeg finder dem. 

Tak til alle – også for de mange gode timer i skov 

og på stævneplads. 

Jens Aaris 

    

 

Nye kort 
Af Troels Christiansen 

 
 

Igen i år får Søllerødderne nye kortlagte jagtmar-

ker. Her kommer en ’kort’-status: 

 

Nørreskoven ved Furesøen, som skal bruges ved 

DM Mellem i august. Her tegnede Gedeminas 

Trimakas sidste år et flot nyt kort. I år sidst i juni 

sørger han for at kortet er helt up to date til DM. 

Efter DM overdrager vi kortet til Farum OK, men 

mon ikke Søllerødderne kan få lov at udforske 

bakkerne efter DM. 

 

Næsseslottet er spidsen ud i Furesøen ved Holte. 

Her tegnede Gedeminas et nyt lille kort i påsken. 

Det ligger klar til Søllerrødderne og mon ikke 

Træningsbanden snart byder op til søbredtræ-

ning?! 

 

Ved Rungstedgård mellem Folehave og Rung-

sted Havn tegner Gedeminas et sprintkort færdig i 

juni måned. CoastZone, der arrangerer teambuil-

ding, betaler ca. halvdelen af kortet. 

 

Scion DTU er nu også tegnet som et særdeles flot 

MTBO-kort af Julius Molsen. Kortet blev brugt til 

World Cup i St. Bededagsferien og fik stor ros! 

 

Kokkedal Slot og omegn har vi også købt Gede-

minas til at tegne. Kokkedal slot og golfbanerne 

egner sig nok mest til natløbstræninger når kølle-

folket sover. Eller måske en Natcup? 

Søllerødderne udvider dermed mod gamle HOF-

terræner. Nogle synes sikkert, at det var på tide. 

Andre ved ikke at HOF (Hørsholm Orienterings 

Forening) blev lagt ind under Søllerød-hatten i 

1992. Flere synes HOF smager dejligt. 

 

 

Rungstedgård   Næsseslottet 
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Tiomila 2014 
som tilskuer 

 

Af Vibe Bøgevig: 

Det var en kold fornøjelse, men en fornøjelse var 

det! 

Lørdag/søndag den 3.og 4. maj blev der løbet 

tiomila i skovene ved Eksjö i Småland. Det er jo 

kun halvvejs til Stockholm, i vis omegn tiomila 

sædvanligvis foregår, så det ville vi se. Samtidig  

 

kunne vi mødes med søn og barnebarn, der bor i 

Stockholm. Aftalen blev, at vi skulle tage os af 

Miri (2½ år), mens Anders skulle løbe ”lange nat-

ten” - i år 17 km!! På Ravinens andethold. 

Tiomila er en institution i orienteringsverdenen. 

Det skal man bare med til.  
 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Tiomila (eller 10MILA) er en årligt tilbagevendende orienteringsstafet i Sverige siden 1945. Mændenes 

konkurrence er en timands-stafet, og inkluderer både dags- og nat-stafetture. Kvindernes konkurrence in-

deholder fem dags-stafetture. 

Tiomila tiltrækker orienteringsklubber fra alle de store orienteringsnationer. I 2008 var der over 350 delta-

gende hold i både mændenes og kvindernes konkurrence. I 2010 var der 361 kvindehold og 359 herrehold. 

Navnet betyder "ti (svenske) mil", hvilket svarer til 100 km, og refererer til den totale distance hvert hold 

løber. Den reelle distance varierer dog fra år til år 

 
De fleste danske klubber er for små til at kunne 

stille op i denne store stafet. Derfor laves der sta-

fetsamarbejde mellem klubberne, så deltagerne 

kan få denne oplevelse med. En slags overbyg-

ningsklub, som man så skal stille op for i interna-

tionale konkurrencer. CopenhagenO, er en sådan, 

og her er de stærkeste søllerødder medlemmer.  

Ungdomsholdet: 
 

70  1021 CopenhagenO 1  Tid   Turpl.    Efter    Holdpl.  +/-     137:24    19:09 

   (1) Rasmus Möller Jess  33:43   63    4:44    63 0    33:43    4:44 

 
 (2) Alberte Kaae-Nielsen  24:22   149    5:17    70 +7    58:05    6:01 

 
 (2) Celina Bregensöe  25:44   206    6:39    

 
0    59:27    6:01 

   (3) Astrid Kirkegaard  31:27   92    7:16    56 -14    89:32    10:32 

 
 (4) Rune Østergaard  47:52   126    12:02    70 +14    137:24    19:09 

                  

Man må sende to løbere ud på 2.-turen, og det er 

så den der kommer først i mål, der ”gælder”. På 

dette hold var det vores egen Alberte, som her 

slapper af efter sit løb, mens Magnus hviler, inden 

han skal løbe 1.tur på Copenhagen 1.- holdet. 
 

Rune Østergaard efter holdets sidste etape. 

     

http://da.wikipedia.org/wiki/Orienteringsl%C3%B8b
http://da.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://da.wikipedia.org/wiki/1945
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Orienteringsklub&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/2008
http://da.wikipedia.org/wiki/2010
http://da.wikipedia.org/wiki/Svensk_mil
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Som det ses af resultatskemaet, blev Copenha-

genO, Ungdom, nr. 70 med tre søllerødder på hol-

det. Rune løb sidsteturen, tabte nogle placeringer, 

men vi ved også, at klubberne sætter deres stærke-

ste kort på sidsteturen. Mon ikke de 5 løbere er 

godt tilfredse med placeringen blandt de 286 star-

tende hold. Det spurgte jeg Rune om. ”Nej, jeg 

løb ikke særlig godt, jeg følte mig ikke særlig godt 

løbende, var træt.” Jeg spurgte hvorfor, ”Jeg tror 

det er fordi, jeg havde trænet ret hårdt op til den 

dag.” Jeg synes stadigvæk, at det er ret flot  
 

Mange klubber har Tiomila som årets højdepunkt. 

Det er en begivenhed, hvor det sociale er lige så 

vigtigt som det sportslige. Der bliver rejst hund-

redvis af telte – store telte til madlavning, spisning 

og til at sove i. Ingen tvivl om, at det er ”fedt” at 

være med der. 

Alberte fortæller: 

Det er vildt fedt til 10mila! 

Stævnepladsen var så stor, at der var rundvisning. 

Der var ufatteligt mange mennesker, og 2 stor-

skærme der kørte hele tiden. Der var også en hund 

og en bjørn der dansede til et kammerorkester, og 

meget mere. Der var meget lyd på stævnepladsen, 

så det var svært at høre, hvad man sagde. Vi løb 

på Copenhagen O`s hold, og vi havde to telte. Et 

spisetelt med live-skærm, og et sovetelt med 14 

madrasser. Vi havde vores helt egne kokke, som 

lavede mad døgnet rundt. 

Det var en vild oplevelse at være til et så stort 

stævne. Det var første gang, så det var noget helt 

specielt for mig. Man kunne se at alle havde det 

fedt, og der var god stemning. Der var rigtig 

mange mennesker (som sagt), og derfor var alle 

stafetterne delt op, først ungdoms-stafet (som jeg 

løb) om eftermiddagen, så kvindestafet om afte-

nen, og til sidst mandestafetten med 10 løbere om 

natten og den næste morgen. Jeg glæder mig til 

næste år, hvor jeg måske kan komme med igen. 

Personligt gik mit løb godt. Jeg løb paralleltur 

med Celina fra Tisvilde, og jeg kom først i mål og 

kunne sende Astrid skytte Kirkegaard ud på næste 

tur. I alt blev vi nummer 70 ud af ca. 300 hold, så 

det er vi godt tilfredse med. Der var også et andet 

ungdomshold fra Copenhagen O med. Copenha-

gen O´s herrehold kom i top hundrede og det er 

den bedste Copenhagen O placering nogensinde. 

Kvinderne blev nummer 209. 

Mit hold: 

Rasmus Møller Jess fra Roskilde 

Alberte Kaae-Nielsen og Celina Bregensöe fra 

Tisvilde 

Astrid skytte kirkegård 

Rune Østergård  

 
 

  
 

Vibe fortsætter:

Startmanden på Copenhagen O´s 1. hold, var 

Magnus Maag, der kom ind som nr. 54.  

Jeg har spurgt Magnus, hvordan det var at starte 

ud sammen med 253 andre løbere. Her er, hvad 

Magnus svarede: 

Det var i år anden gang, jeg havde æren af at løbe 

førstetur til tiomila. Denne gang i dagslys. Stem-

ningen er altid vildest lige omkring starten. Alle 

løber og varmer op i startområdet før opstillingen 

ved kortene begynder. Spændingen stiger i takt 

med, at en official med skilte viser hvor lang tid, 

der er tilbage. Et stykke tid før startskuddet bliver 

der næsten helt stille, mens alle venter i spænding. 

Så kommer det vildeste, spurten til startpunktet. 

Alle prøver at undgå at blive væltet af personen 

bagved og med god grund, for man kommer ikke 

op igen, hvis man falder. Efter starten vænner 

man sig efterhånden til det høje tempo. Så gælder 

det om at finde et sted i feltet, hvor man kan følge 

med og prøve at lægge den bedste basis for sine 

holdkammerater. 
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Også Martin Illum, der løb fjerde tur, havde et 

godt løb, taget i betragtning, at han som førsteårs 

junior (H 17-20) er oppe mod verdens allerbedste 

herreløbere!! 

7.turen blev også løbet af en søllerod, Aske Jepsen 

(H17-20), der blev nr. 34 på etapen, kun 10 min 

efter de hurtigste.  
 

Holdet sluttede med en flot placering som nr. 87 

ud af 328 startende hold. Kun 253 gennemførte – 

mange havde fejlklip, hvilket er vildt ærgerligt på 

en stafet. Tænk at komme ud for at løbe lange 

natten, og så opdage, at førstemanden har taget en 

forkert post!! Tag ved lære  

Vil du se nærmere på resultater, baner m.m., så 

kig på www.tiomila.se  Klik derefter på 2014 oppe 

i højre hjørne, så kan du surfe rundt. Tracking, 

resultater, video, billeder m.m. 
 

Som dansker blev det en meget spændende og 

dejlig oplevelse, idet et dansk damehold for første 

gang i historien, løb af med sejren. 286 klubhold 

stillede til start og Ok Pan Århus løb i mål 4 mi-

nutter før Göteborg-Majornas på andenpladsen. 
 

Læs under billedet af Pan-pigerne, hvordan sejren 

blev beskrevet på 10-mila-hjemmesiden samme 

dag. 

 

Danska damer rena dynamiten - historisk seger 
 

 

Dansk guldglädje. Pan Århus kvintett med från vänster Ita Klingenberg, Signe Söes, Maja Alm, Ida 

Bobach och Miri Thrane Ödum. 

Pan Århus från Danmark tog en historisk seger i 10MILA när Signe Söes utan problem sprang i mål 

som vinnare på Ränneslätt i Eksjö. Aldrig tidigare har ett danskt lag vunnit 10MILA. 

De danska tjejerna tillhörde storfavoriterna, inte minst efter sin seger i Venlakavlen i Finland i fjol, och 

nu sprang laget mycket starkt. Segermarginalen blev 4.06 till Göteborg-Majorna OK och 4.17 till trean 

OK Tisaren. 

Avgörandet kom på fjärde sträckan där Maja Alm sprang ifrån konkurrenterna och skaffade fyraminu-

tersförsprånget. 

Pan Århus inledde med junioren Miri Thrane Ödum, som trots att hon bara är 18 år, sprang mycket 

stabilt och gav laget en säker inledning, även om det blev ett par små misstag och laget växlade som 

43:a, 4.15 efter täten, norska Frol IL. Ita Klingenberg på andrasträckan avancerade fram till åttonde-

platsen efter att ha sprungit riktigt fort och marginalen till ledarlaget IFK Lidingö var 2.12. 

På tredjesträckan förde Ida Bobach laget till täten och växlade i en tremannagrupp tillsammans med 

IFK Mora och IFK Lidingö. Därefter kom avgörandet snabbt. 

- Jag såg de andra lagen vid de två första kontrollerna, sedan har jag varit ensam, förklarade Maja 

Alm, som gick ifrån till en ledning på 4.09 före en grupp på fyra lag, IFK Lidingö, Göteborg-Majorna, 

Järla Orientering och SK Pohjantähti. 

Ett utgångsläge som Signe Söes inte hade något som helst problem att förvalta på ett säkert sätt. 

http://www.tiomila.se/
http://www.10mila.se/index.php/sv/nyheter2014/119-danska-damer-rena-dynamiten-historisk-seger
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Vi (Gert og jeg) måtte ”nøjes” 

med billedet på storskærmen, som 

vi fotograferede, men det var også 

godt nok.  

Vi nød øjeblikket. 

Grattis Pan Århus  
 

 

 

 

 

 

 
 

Og så tilbage til det danske hold CopenhagenO. 

Af resultatlisten fremgår hver enkelt løbers tid, placering, tidstab m.m. 

Gaflet betyder, at banerne er mixet, sådan at løberne ikke bare kan løbe efter andre og så regne med, at de 

kommer til den rigtige post. Holdene har til sidst løbet de samme stræk.  

Ugaflet betyder baner som er helt ens. Alle på ugaflede ture har helt ens stræk fra start til mål. 

 

Nr. i  
2014 

Nr. i 
2013 

Holdets navn  
Løberens navn 

Løbers 
tid i 
tt:mm:ss 

Egen 
plads 
på 
etapen 

Tid efter 
bedste 
på eta-
pen 

Holdets tid 
Efter vin-
derhold/ 
Gafling 

Total Læng-
de/Banen 

87 132 Copenhagen O - Hold 1       14:07:41 02:55:28 116,2 

Søll. 1. tur Magnus Maag 00:48:34 54 00:02:41 00:48:34 gaflet 8,6 

Farum 2. tur Mikkel Aaen 00:58:23 125 00:12:43 01:46:57 gaflet 8,6 

Ros. 3. tur Martin Laage Kragh 01:25:12 62 00:10:27 03:12:09 ugaflet 13,0 

Søll. 4. tur Martin Illum 01:37:16 161 00:26:25 04:49:25 gaflet 11,6 

Tisv. 5. tur Tim Falck Weber 01:46:29 176 00:38:43 06:35:54 gaflet 11,6 

Søll. 6. tur Andreas Mikkelsen 02:26:31 205 00:48:54 09:02:25 ugaflet 17,1 

Søll. 7. tur Aske Jepsen 00:58:58 34 00:09:14 10:01:23 gaflet 8,7 

All. 8. tur Stefan Frands Petersen 01:26:29 45 00:13:15 11:27:52 gaflet 12,9 

Tisv. 9. tur Carsten Jørgensen 01:40:20 58 00:16:53 13:08:12 gaflet 15,6 

Øst 10. tur Søren Skaarup Larsen 00:59:29 81 00:18:16 14:07:41 gaflet 8,5 

 

  
Klar til start – damerne   Underholdning på stævnepladsen 
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FindVej-del 12 
Over 5200 poster 

Frede Lillelund beretter: 

 
 

 

Her midt i maj er 5200 poster passeret i frisk stil. 

Nærmeste forfølger er ca. 850 poster bagud - det 

svarer vel til lidt over 200km løb. Der er ikke den 

helt store aktivitet, men gst rykker lidt, så han skal 

nok komme op med tiden. Kaj Rostvad (alias 

KRpæle) er hoppet til 1111. Hvor han stiller sig 

næste gang - det bliver nok 2000 er mit gæt. 

Der har været lidt aktivitet på PR fronten for O-

løb og findveji.dk koncepten. Min datter ringede 

til mig og fortalte, at en person havde ringet og 

udgivet sig for journalist på P4 København - hun 

var lidt skeptisk, men til slut havde journalisten 

fået mit nummer. P4 København ønskede at lave 

et indslag i forbindelse med kronprinsen med fa-

milies deltagelse i Findvej dagen, men det ved I jo 

alt om. Jeg fik båndet et indslag om fredagen hos 

DR på Amager, hvor indslaget så blev udsendt 

lørdag morgen. Det gav en del respons fra be-

kendtskabskredsen - jeg troede ikke så mange 

hørte radio så tidligt lørdag. 

Det gode ved Findvej dagen var nye baner. Jeg 

synes virakken omkring kronprinsen ikke helt 

kunne konkurrere med en ny bane ved Sperrestrup  

Skov - det ligger tæt på Ølstykke. 
 

Sperrestrup Skov. 

En ny bane med 20 poster. Rimelig velbesøgt på 

Findvej dagen. Posterne lå ret synlige undtagen et 

par enkelte, som var gemt godt i skoven - herligt. 

Den største udfordring var desuden, at skovbun-

den var oversået med stubbe. Man skulle virkelig 

passe på ikke at snuble og forvride foden. En en-

kel post lå tæt på et hus, hvor konen var ude og 

hænge tøj op på en tøjsnor. Jeg blev råbt an og der 

blev peget ivrigt mod en nærliggende vej. Hun 

mente jeg var løbet forkert. Så jeg måtte lige bru-

ge lidt tid på at fortælle, at hun var så heldig at 

have fået en post tæt på ejendommen. "Så kommer 

der måske flere løbere" spurgte hun, hvilket jeg 

bekræftede.  Det tog hun i stiv arm. Lidt senere 

var de ved at grave dræn ned og rette grøfter ud, 

så kortet var allerede forældet. Der var også 

kommet en ny stor sø, så ruten måtte omlægges. 

Alt i alt en fin tur og 20 nye poster fundet. 
 

Esrum Kloster 

Lidt oprydning har der også været tid til. Sidst jeg 

var forbi manglede to poster i haven. Det er nok 

de poster i konkurrencen, som står tættest - der er 

ca. 20 meter. Hvorfor der partout skulle placeres 

to poster så tæt må blæse i o-vinden!  

 

 
 

Første post nederst i fotoet. Den anden post står 

op ad huset. Det er i øvrigt en have med mange 

gamle planter, som munke og nonner har plantet 

og benyttet til alskens ting. Her kan f.eks. nævnes 

skarntyde. Teksten taler for sig selv. Hvad man 

ikke kan lære på en o-løb tur! 
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Et andet udestående, som Kaj også har spurgt til, 

er manglende poster i Store Dyrehave. Jeg kikke-

de efter kortejer og det var så Naturstyrelsen. Jeg 

skrev en mail og af sted med den. Inden to dage 

havde jeg modtaget ca. 7 mails med spørgsmål og 

svar fra dem. De orienterede om, at inden 14 dage 

så var det på plads. Jeg var imponeret - lige indtil 

skovløberen skrev, at det nok snarere var 2 måne-

der - ned på jorden igen. 

Sjovt nok - så førte ruten på løbet i Store Dyreha-

ve søndag den 18. maj forbi én af de manglende 

poster. Pælen var placeret - men intet skilt! Så er 

vi kodesamlere jo lige vidt. 

 

 

Esbjerg 
For to år siden i sommerferien var jeg forbi Es-

bjerg og alle daværende udsatte poster blev ind-

samlet. Der var så lige i mellemtiden udsat ca. 35 

nye poster, så de skulle selvfølgelig indsamles. 

Der var ca. 13 km rundt - jeg er ikke helt i så god 

form som før. Det kunne godt mærkes dagen efter. 

Esbjerg OK planlægger desuden at udsætte flere 

poster, så banen skal nok løbes igen om et par år! 

Det var nemme poster, så ingen problemer der. 
 

De næste projekter bliver Bornholm i sommerferi-

en og Ringe på Fyn. Der er udsat ca. 10 nye poster 

og der er desuden nye poster i Ryslinge tæt ved 

Ringe - ca. 30 nye poster, så af sted - af sted. 

Havde du svært ved at læse teksten på billedet af skarntyden, så læs her: 

SKARNTYDE 

CONIUM MACULATUM 
 

Conium er plantens græske navn, 

Maculatum = plettet, efter den plettede stængel.  
 

HISTORISK: Lægges knust Skarntyde på mandens lem, da forsvinder lysten til kvinder, og ødelægger den 

sæd, der skal føde børn. Urten tjener bedst det renlivede og kyske klosterfolk. Den er munkenes og nonner-

nes urt. 

I DAG: Dødelig giftig. Ingen brug. 

 
                 Skovflåtkage, lavet af Bo og Ann  

 
Skovens farligste dyr, sådan præsenteres flåten ofte i medierne. 
     

Skovflåt. 
I mange, mange år har der blandt orienteringsløbere være viden om den skovflåtbår-

ne virusinfektion Borelia og i de senere år også om TBE. De seneste 10-15 år er vi også via medierne blevet 

gjort opmærksomme på, at skovflåter kan bære på forskellige sygdomme, derfor går jeg ud fra, at det er al-

men viden i dagens Danmark. I skovbørnehaverne bliver der tegnet en ring på barnets hud, hvis man har 

fjernet en skovflåt. På den måde ved forældrene, hvor de skal holde øje med eventuelle forandringer på bid-

stedet.  
 

Ved SM-stafetten lagde jeg mærke til et skilt ved O-Butikken, der fortalte om et middel mod skovflåt. Jeg 

spurgte Jørgen og han siger: 

Da jeg blev gjort opmærksom på, at der stod Ticks på midlet, begyndte jeg at bruge det før turen i skoven. 

Jeg plejer at have flåter med hjem, men det har jeg ikke set, efter jeg begyndte på at bruge det. Det er jo 

ingen garanti, men jeg vil fortsætte med at bruge det. (Evt. indtil jeg opdager, at det måske bare har været et 

tilfælde). 
 

På min egen myggebalsam, købt til rejse i tropisk område (på Apoteket i DK), står der: 

Mod myg (8 timer), mod bidende fluer (5 timer), mod skovflåter (4 timer). 

Det middel O-Butikken forhandler er ligeledes godkendt i Danmark.   

 

Måske skulle man prøve? 

Jeg har allerede haft adskillige flåter på mig i år, selv om jeg kun har gået, ikke 

løbet i skoven, endda mest på stier. 
Vibe 
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SM-stafet 
En svær debut 

 

   
 

Hold 9: Katrine Milton, Lucas Christensen, Kasper Milton 

Hold 7: Ellen K. Larsen, Emilie Bæk Christiansen, Georg Stoumann 

Hold 6: Lukas Becker, Louisa Oscarsson, Camille Næstoft Juhl 

 
Søllerød OK stillede med mange mini-sutter på de tre H/D-12-hold ved SM Stafet i Grib Skov. For flere af 

børnene var det deres første rigtige stævne. Komposten interviewede Georg og Lucas efter løbet. De fik sig 

en stor udfordring på en bane, der flere steder var mellemsvær i stedet for let. Georg fik undervejs hjælp af 

sin far, der skyggede ham. Lucas mistede begge sine sko i en mose og måtte liste hjem på strømpesokker. 

Georg Stoumann 

Georg, hvordan gik det derude i dag? 

Det gik ikke så godt, fordi det var en ok svær bane. Jeg faldt også i starten, og så kom min far og hjalp mig, 

og så gik det. 

Hvad var det, der var så svært? 

Lige da man kom hen til første post, der løb alle forbi. Men så kom min far og hjalp mig. 

Det var dit første løb, hvordan har du det så nu? 

Jeg har det godt. Jeg var spændt på min tid, og hvordan det skulle gå, når jeg skulle løbe. 

Gik det som du havde regnet med? 

Det var meget sværere, end jeg havde regnet med. 

Har du lyst til at prøve igen? 

Ja, det vil jeg godt. Så håber jeg, at det bliver lidt nemmere. 

 

Lucas Christensen 

Hvordan gik det derude i dag? 

Det gik meget godt, selvom jeg mistede min sko i en mose. Men nu har jeg fået nye i gave af nogen fra en 

skobutik. 

Hvordan kunne du miste dine sko i en mose? 

Det var fordi, jeg ikke så den. Og så var den meget stærk og meget dyb. Det er meget 

hårdt at løbe på sten, når man også løber forkert. 

Det er hårdt at løbe uden sko? 

Ja, det er det. Og hvis man er me-

get stille, kan man – uden sko – se 

en hjort eller to eller fire. 

Så du det? 

Ja. 

Gik du bare hjem uden sko, eller 

fortsatte du din bane? 

Jeg gik, for der er så mange grene. 

Har du lyst til at prøve igen en 

anden dag? 

Ja, det har jeg. 
(Interviewer: Claus Kaae-Nielsen) 
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Første tur: 

Lukas Becker (hold 6) løb super flot og kom ind 

som nr. 2, kun 1.04 efter. Ca.8 minutter senere 

kom Ellen i mål efter at have klaret den ret svære 

”lette” bane, så nu manglede vi bare Lucas (hold 

9). Der gik 10 min., 20, 30 og så blev vi bekymre-

de, men pludselig kom Lucas gående på strømpe-

sokker, og mor åndede lettet op.  

Katrine venter. Emilie afløser Ellen 

 

Anden tur: 

Katrine (rød bluse) kom selvfølgelig til at vente 

temmelig længe før hun kom i skoven, men hun 

løb da glad af sted og glad i mål noget senere end 

de andre.  
 

Louisa afløste Luchas Becher og Emilie afløste 

Ellen. Begge klarede deres bane flot (begynderba-

ne) og kunne sende Camille og Georg af sted. 

 

 
Louisa springer glad mod mål 

 

Tredje tur:  

Camille, der jo er ”rykket op” i SUT-gruppen kom 

hurtigst i mål af de to og holdet (hold 6) sluttede 

på en 5. plads. Georg klarede sig også igennem 

den såkaldt lette bane og holdet (hold 7) sluttede 

som nr. 7. 

Kasper Milton løb en flot tredjetur for hold 9, men 

de manglende sko på førsteturen, betød at holdet 

ikke havde gennemført. 
 

 
Bagefter skulle resultaterne studeres. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Fin stemning på stævnepladsen i det dejli-

ge vejr. Glædeligt, at så mange forældre til 

vores yngste medlemmer dukkede op, 

hyggede og heppede sammen med en stor 

gruppe af de ”gamle” søllerødder.  
 

Ja, nogle af miniSUT- forældre havde 

endda også konkurrence-debut på et 

Åben-klasse-hold!  Respekt!  
 

Og så TILLYKKE med guld til 

H-20-holdet: Simon Thrane Hansen, Aske 

Jepsen og Magnus Maag, og med guld til 

H65-holdet: Jørgen Münster Swendsen, 

Christian Strandgaard og Ronnie McGrail. 

(Se forsiden) 



Søllerød Orienteringsklub                                                         Komposten – 24. årgang nr. 3 – juni 2014 

22 

Mini-SUT 
 

Passer det, at der var en sørøver til træningen i 

mandags? 
 

Jamen, det er helt sandt at sørøver Sally Søllerød 

dukkede op til miniSUT-træning sidste mandag. 

Hendes gamle far Sivert Sørøver Søllerød havde 

nemlig gravet en skat ned og nu ville Sally så ger-

ne have de friske miniSUTter til at hjælpe sig med 

at finde skatten. 

  

Men før skattekortet kunne læses skulle miniSUT-

terne til sammen finde 100 poster og klippe dem 

med klippetangen på kortet - ganske mange i den 

sørøvervåde skov. Men der blev gået til sværdstå-

let.....og de våde miniSUTter fandt til sammen 

langt over 150 poster. Det var super godt gået! 

  

Skattekortet krævede høj koncentration og brug af 

kompas. Der skulle først gås 40 skridt mod nord, 

og herefter 20 skridt mod stik vest. Herefter to 

skridt til venstre, over åen og endnu 5 skridt mod 

nord.  

Her under den gamle trærod fandt miniSUTterne 

Sivert Sørøver Søllerøds gamle skat og den var 

fyldt med jordbær og guldkarameller! 

  

Mange hilsner 

sørøver Sally Søllerød 

 

 

  
         Der varmes op med Sørøver Sally Søllerød, hvorefter hun fortæller, hvordan de kan hjælpe hende. 

 

 

   
Der ledes efter skatten                      Skatten findes           Skatten er fyldt med jordbær og karameller 
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Resultater 
Fundet frem af Silas Schytte Olsen 

 

DM Sprint: 
H-12 

9. Toke Tillingsøe         14:13 

15.  Magne Tillingsøe   24:46 

H-14  

17.  Anton Molsen        19:01  

H-16 

3. Rune Østergaard       17:27      

6. Anders Huus Pedersen  

18:21 

D-16 

13. Astrid Skytte Kirkegaard       

23:00     

H-20 

2. Simon Thrane Hansen 16:24 

7. Magnus Maag              17:54 

11. Mikkel Kaae-Nielsen19:53 

 

D-20 

6. Astrid Maag                19:24 

 

 D-65 

4. Vibeke Bøgevig  

 

H-65 

6. Christian Strandgaard  18:30 

 

H-70 

1. Arne Grøndahl             14:37 

 

 

DM Ultralang: 

Åben 5 

2. Magne Tillingsøe        27:38 

H-12  

13. Toke Tillingsøe         43:54 
 

D-14 

5. Alberte Kaae-Nielsen     

56:00  

H-16 

3. Rune Østergaard       1:23:38     

4. Anders Huus Pedersen       

1:23:43 

D-20 

6. Agnes Jonsson        2:06:21 

7. Astrid Maag            2:06:29 
 

H-20 
6. Martin Illum            2:38:56 
 

H-21 

3. Ulrik Nielsen           2:29:53 
 

H70 

1. Arne Grøndahl         1:02:52 
 

Åben 1 

3. Simon Thrane Hansen 42:15 
 

Åben 2 

5. Mikkel Kaae-Nielsen  52:25 
 

Åben 4: 

2. Anton Molsen             36:44 
 

 

Divisionsmatch 1 og 2 div. 
6/4 

Bane 1 

3. Hansen Simon Thrane         50:25  
 

Bane 3A 

1. Pedersen Anders Huus         40:25  
 

Bane 4A 

6. Jørgen Münster-Swendsen    35:54 
 

Bane 5A & B 

2. Arne Grøndahl     35:23 
 

Bane 6 

5. Philip Bæk Christiansen 

38:45  
 

Bane 7 

7. Lukas Becker      27:15 
 

Bane 8 

3. Kirsten Olsen       49:00 
 

Bane 10 

6. Magne Tillingsøe  23:58  
 

Flot stafet-debut for Lucas, Loui-

sa, og Camille. 

 

           H/D-12 klar til start 
 

SM Stafet 
D/H 12 
 

5. 

Lukas Becker      21:56  

Louisa Oscarsson       22:23  

Camille Marie Næstoft Juhl 

26:57 

 

7 

Ellen K. Larsen       30:24  

Emilie Bæk Christiansen 19:33  

Georg Stoumann  51:34 

 

D-45 

3.  

Kirsten Møller          54:28  

Anne Kaae-Nielsen    1:02:21  

Gitte Oscarsson       1:23:00 
 

H-20 

1. 

Simon Thrane Hansen   43:13  

Aske Jepsen          49:39  

Magnus Maag          41:42 

 

H-21 

2. 

Troels Christiansen        47:45  

Andreas Mikkelsen Jensen 

45:10  

Ulrik Nielsen          40:53 
 

D/H185 

2. 

Heidi Kristensen          33:50  

Kaj Rostvad          34:36  

Gert Bøgevig          33:29 
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Træningssiden 
 

Breddetræningen 2014 nærmer sig halvgående 

eller tidspunktet, hvor nogle virksomheder aflæg-

ger halvårsregnskab. Gjorde Træningsbanden det 

samme med hensyn til breddetræningen, ville vi 

udvise et ganske tilfredsstillende resultat (0:  

Ganske vist har der været et par træninger med 

mange gæster, men med et snit på 49 deltagere pr. 

træning, er der basis for at fortsætte. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal lulle os 

selv i søvn. Udviklingen skal gerne fortsætte.  

2014 har budt på nye input, ikke mindst fra vores 

unge løbere, der også efter sommerpausen vil ud-

fordre os i skoven sammen med andre i Trænings-

banden, nye ansigter og de mere prøvede kræfter. 

 

Planen for 2. halvår 2014 er lagt med hensyn til 

skove, hvor der også vil blive mulighed for træ-

ning på helt nyt kort og terræn omkring Næsse-

slottet.  

Inden sommerpausen er der dog stadig nogle træ-

ninger, der skal afvikles. Bl.a. den efterhånden 

traditionelle sommerafslutning i Tisvilde/Vejby, 

som dog efterfølges af endnu en træning inden 

sommerpausen indfinder sig.           
                                                            Henrik Kleffel 

 
  

Eftersommerens vigtigste konkurrencer: 
 

Søndag den 17/8: Divisionsmatch i Broby Vesterskov (ved Sorø) 

 

Lørdag den 23/8: DM Mellem i Nørreskoven  

Søndag den 24/8: Midgårdsormen i Rude Skov      

 

Lørdag den 13/9: DM-Stafet i Fovslet 

Søndag den 14/9: DM-Lang i Munkebjerg Vest 

 

Søndag den 5/10: Divisionsmatch. op/ned. Skov endnu ukendt. 

 

 

 
Ved de to divisionsmatcher har 

vi brug for alle søllerødder. 

Vigtigst er op/ned-matchen – 

vi vil jo gerne bevare vores 

plads i 1. division. 

 

Obs: Med lidt konkurrence-

træning, er det muligt at starte 

i DM, også for nye løbere. 

Man skal dog kunne løbe uden 

skygge.  

 

Breddetræning 2014 

12 06 14 426 Rude Skov, 18,2 km-
stenen. 

20 06 14 427 Tisvilde Hegn 

26 06 14 428 Rude Skov, Agersø. 

14 08 14 429 Rude Skov 

21 08 14 430 Trørød Hegn 

28 08 14 431 Geel Skov 

04 09 14 432 Gæsteskov 

11 09 14 433 Ravneholm 

18 09 14 434 Rude Skov 

25 09 14 435 Geel Skov 

02 10 14 436 Næsseslottet 

09 10 14 437 Trørød Hegn 

16 10 14 438 NAT Rude Skov 

23 10 14 439 NAT Ravneholm 

30 10 14 440 NAT Geel Skov 

01 11 14 441 Gæsteskov 

08 11 14 - Ballerup Sprint + 
Jættemilen 

15 11 14 442 Rude Skov 

22 11 14 443 Fredensborg Kohave 

29 11 14 444 Ravneholm 

06 12 14 445 Rude Skov 

13 12 14 446 Kirkeskoven 

20 12 14 447 Trørød Hegn 

26 12 14 448 Julemavefræs i Rude 
Skov 

OBS: ændringer kan forekomme! 
Tjek altid on-line kalenderen. 


