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Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com
SkovCup-løb i 2014: Søllerød OK arrangerer årets første SkovCup i Ravneholm onsdag den 30. april.
Susanne Thrane søger HJÆLPERE. Meld dig på: susannethrane.oloeb@gmail.com
Også mini-SUT´er, kan hjælpe, men må også gerne løbe selv. 
Dato:

Skov:

Arrangør:

Mødested/parkering:
Teknikerbyen,
2830 Virum

Koordinater
55.801088,
12.496588

30. april

Ravnholm

Søllerød OK

7. maj

St. Dyrehave

FIF-Hillerød

P-plads Overdrevsvej
3400 Hillerød

55.926007,
12.341541

14. maj

Ermelunden

PI

Ermelundsværket,
Soløsevej 71,
2820 Gentofte

55.768752,
12.546022

21. maj

Høbjerg Hegn

Tisvilde Hegn
OK

Bymosehegn hotel og kursuscenter, Bymosevej 11,
3200 Helsinge

56.017198,
12.205702

28. maj

Ravnsholt Skov

Allerød OK

Mørkebakke,
Bregnerød skovvej,
3460 Birkerød

55.85316, 12.35748

5. juni

Frederiksværk skovene

Finale

Hjemmeværnsgården,
Skovriderstien 3,
3300 Frederiksværk

55.979189,
12.032797

Læs mere om SkovCup inde i bladet.
Kasserer Jens A. Hansen meddeler, at kontingentopkrævningerne er på vej i jeres mailbokse.
Kontingentsatser: Ungdom: 550, Senior: 770, Familie: 1310, Passiv: 250. Gælder for et år.
Se kontonummer på side 2, Praktiske oplysninger.
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Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub
den 25. februar 2014
Referat
Fremmødte: 26 (Susanne Thrane, Gert Bøgevig, Svend Erik Jepsen, Henrik Molsen, Morten Nissen, Aske
Jepsen, Magnus Maag, Henrik Kleffel, Kim Find Andersen, Erik Brühl, Jørgen Wisbech, Kaj Maag, Iben
Maag, Marianne Illum, Julius Molsen, Anders Huus Pedersen, Uffe Just Pedersen, Arne Grøndahl, Kirsten
Olsen, Jens Krebs, John Lassen, Mogens Jørgensen, Niels Bentzon, Torben Bøttcher, Anne Kaae-Nielsen,
Kirsten Møller) – samt Helge Tillingsøe under Eventuelt.
Referat
1.
Valg af dirigent og referent: Erik Brühl (EB) vælges som dirigent og Kirsten Møller (KM) som
referent. EB konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt og korrekt indkaldt og dermed lovlig.
Mogens Jørgensen (MJ) mener, at generalforsamlingen ikke har været varslet, og regnskabet ikke
fremlagt, over for dem, der har fravalgt at modtage Komposten. Ifølge klubbens vedtægter sker
særskilt udsendelse indkaldelse til alle klubbens medlemmer og / eller via offentliggørelse i klubbens officielle medlemsblad (Komposten). Supplerende indkaldelse kan ske ved opslag i klubhuset
og på klubbens hjemmeside. Fortolkes af dirigent og blandt de øvrige fremmødte som lovligt indkaldt – ved håndsoprækning stemmer alle undtagen én for denne fortolkning.
2.
Bestyrelsesberetning 2013 ved formand Niels Bentzon (NB):
Den skriftlige beretning er gengivet i Komposten 2014-1 og suppleres mundtligt:
 Julemavefræs – 108 fremmødte – tegn på drive i klubben.
 Medlemsfremgang: Ved udgangen af 2013 havde klubben registreret 279 aktive og 38 passive
medlemmer. Det er en fremgang på 24 aktive og 9 passive medlemmer i forhold til 2012.
 Mini-SUT: Nu et fast etableret træningstilbud til de 6 - ca. 11-årige; i 2013 afholdt 41 træninger, næsten 20 deltagere pr. gang, betydeligt O-teknisk indhold.
 SUT: Serbien læringstur; Simon Thrane og Magnus M på juniorlandsholdet; Astrid Maag,
Martin I, Johan Lindbjerg Skovbæk, Rune Østergaard, Julius Molsen på U -16 samling; Martin I og Astrid M nu i U -18 gruppen.
 Breddetræningen: 44 træninger, 2232 deltagere,
50.7 deltagere i gennemsnit. Størst fremmøde
var der ved julemavefræset og jubilæumstræningen (nr. 400). Også sommerafslutningen og
den første forårstræning trak et stort antal deltagere. Henrik Kleffel har nu overtaget posten
som træningsbandeleder, og der kommer stadig
nye deltagere (inkl. folk, der har gennemgået
DOF’s træner I-kursus) blandt træningsarrangørerne.
 Internationalt: Rasmus Thrane, Astrid Maag, Martin Illum, Johan Lindbjerg Skovbæk, Simon
Thrane, Magnus Maag, Aske Jepsen, Caroline Konring (MTBO) og Cæcilie Christoffersen
(MTBO) har i 2013 deltaget ved diverse internationale stævner, herunder World Cup, VM og
EM, med fine resultater.
 Nationalt: Klubben har hentet 34 DM-medaljer og 23 SM-medaljer i fod-O, samt 1 DMmedalje i MTBO. Deltager for femte år i træk i 1. division.
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Korttegning: Søllerød OK har i 2013 forestået nytegning af kort over Klinteskoven (Steen
Frandsen, anvendt til DM-weekenden), Gl. Holtegård (Simon Thrane Hansen sammen med
Joakim Sie (OK Øst), anvendt til ”Jagten gennem historien”). I 2014 vil et nytegnet kort (ved
Gediminas Trimakas) over Nørreskoven blive anvendt til DM-mellem. Eksisterende kort i høj
grad vedligeholdt af Niels Raagaard.
Fællesspisning ved DM-arrangementet
krævede mange ”mand” i køkkenet.









Arrangementer: Søllerød OK stod i 2013
for at arrangere DM-weekenden (stafet
og lang) i Klinteskoven, de traditionelle
Molboløb, et kredsløb i Folehaven (følgeløb til DM-hold), Skovcup i Rude
Skov og NatCup i Jægersborg Hegn.
Desuden deltog klubben i arrangementer
i forbindelse med Find Vej-dagen (Rude Skov), ”Jagten gennem historien” (Gl. Holtegaard),
Naturens Dag (Naturskolen i Raadvad), Rudersdal cykel- og løbefestival (Birkerød) og afholdt Sommer-O-skolen i Rudersdal Kommune. Herudover blev der afholdt flere teknikkurser (tørtræning) i klubbens lokaler. Desværre blev Lagkageløbet aflyst, men ideerne til lagkagerne blev gemt og udnyttet i forbindelse med klubmesterskabsløbet (med Gert Bøgevig som
vinder og Nikoline Andersen som pildskadde) og den efterfølgende klubfest – hvor Rune
Østergaard og Thor Find Andersen blev kåret som lagkagemestre. Endelig var der Julemavefræset og sommerafslutningen…
Arrangementer i 2014: Molboløbets 55. sæson er i gang; desuden ser vi frem imod Find Vej
Dagen 5. april, SkovCup, Orienterings-workshop den 1. maj ved Femsølyng i samarbejde
med Løberen, SkovCup 30. april i Ravneholm, DM mellem 23. august i Nørreskoven og
Midgårdsormen 24. august i Rude Skov i samarbejde med OK Øst, Naturens Dag 14. september sammen med Naturskolen i Raadvad, og endelig NatCup formentlig i Jægersborg
Hegn.
Arrangementer 2015-2016: 2015 bliver formentlig et ”mellem-år” efter flere år med DMaktiviteter. I 2016 havde Danmark med bl.a. Søllerød OK som medarrangør afgivet bud på at
afholde World Masters Orienteering Championships, men blev fravalgt i ”finalen” til fordel
for Estland. Vil muligvis blive genovervejet. I 2015 kan der blive tale om at stå for en egentlig ”SOK Sprint Cup”.
Afsluttende: Tak til Julius Molsen for arbejdet med bl.a. at bringe Søllerød OK på Facebook.

Bemærkninger til beretningen:
Mogens Jørgensen (MJ): gør opmærksom på faktuelle fejl på klubbens hjemmeside, bl.a. fejlagtige telefonnumre på hjemmesiden og en forkert adresse på klubhuset.
Iben Maag (IM): Opfordrer til at kontakte hjemmesidens Webmaster om fejlene.
Gert Bøgevig (GB): Opfordrer til at afblæse det årlige lagkageløb i juni og flytte lagkagekonkurrencen til
klubmesterskabet. Roser formanden for en fornem og udtømmende beretning.
Herefter godkendes beretningen med klapsalver.
3.

Regnskab 2013 ved revisorer John Lassen (JL) og Torben Bøttcher (TB) (idet kasserer Jens Anders
Hansen (JAH) har forfald): Regnskabet er udsendt med Komposten. Årets resultat er et overskud
på 91.249 kr. (mod budgetteret 21.150 kr.). Dette skyldes både større indtægter (væsentligt løbsar-
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rangementer, kontingent, kortsalg, papir og trykning) og mindre udgifter (væsentligt til klubaktiviteter og drift) end forventet. Udgiften til medlemstilskud (ungdoms- og elitestøtte) er steget, hvilket
anses for positivt. Egenkapitalen ved årets udgang udgjorde 313.969 kr.
Bemærkninger: Ingen. Regnskabet godkendes med applaus.
4.

Budget 2014 ved formand NB: Der budgetteres med stort set uændrede kontingentindtægter (i kraft
af uændrede kontingenter jf. punkt 5), uændrede indtægter fra Molboløb og reducerede løbsindtægter i øvrigt i forhold til 2013 (der gav ekstraordinært store løbsindtægter). Desuden har klubben
modtaget støtte fra Tuborgfonden til delvis dækning ifm. indkøb af SI-udstyr. På udgiftssiden budgetteres med uændret DOF-kontingent, øget medlemstilskud, en væsentlig øget post til materiel i
kraft af indkøb af SI-udstyr. Samlet budgetteres med et underskud på 35.150 kr.

Spørgsmål: JL: Den store post til medlemstilskud er en fornøjelse, da det afspejler en stor aktivitet blandt
ungdoms- og eliteløbere.
Uffe Just Pedersen (UJP): Den stadige akkumulering af overskud er et problem og burde føre til en reduktion i klubkontingent eller et øget forbrug.
NB: Der kan blive tale om større udgifter i forbindelse med klubhuset.
Kim Find Andersen (KFA): Tilslutter sig holdningen.
Anne Kaae-Nielsen (AKN): Bestyrelsens holdning er, at der skal bruges penge på udstyr til træning og lignende, hvilket afspejler sig i fx indkøb af SI-udstyr.
MJ: Cæcilie Christoffersen figurerer som eliteløber, men er skiftet til OK Øst.
NB: Budgettet afspejler medlemsstatus da det blev lagt, men de konkrete tilskud vil blive revideret i overensstemmelse med status i løbet af året.
UJP: Cæcilie kører MTBO for OK Øst og løber fod-O for Søllerød OK.
Budgettet godkendes med applaus.
5.

Medlemskontingenter 2014 ved NB: Der foreslås uændrede kontingenter, dvs. 1310 (familie) – 770
(senior) – 550 (junior) – 250 (passiv).

Godkendes med klapsalver.
6.

Indkomne forslag: I 2013 diskuteredes et forslag fra MJ om at gøre Komposten fuldelektronisk
frem for fortsat at udsende en papirversion. Der henvises til referat fra sidste års generalforsamling.
Diskussionen genoptages. MJ: Andre klubber fx OK Øst og Roskilde OK er begyndt at udsende
deres klubblad elektronisk. JL: Foretrækker papirudgave – også aht. at fange interessen / rekruttere
nye medlemmer, når de ser klubbladet ligge derhjemme. Jørgen W: Foretrækker trykt udgave, bruger rigelig tid bag skærmen. Magnus M: Ønsker begge dele, vil gerne sende link til e-version til
venner. Julius M: Ønsker papirversion, kan ligge hjemme på sofabordet. EB: Roser til redaktør –
når man overgår til e-version, er det oftest fordi de involverede ikke gider fremstille den trykte version længere. TB: Kan Komposten trykkes i farve? EB: Vil formentlig blive ganske dyrt. MJ: Har
afgivet tilbud om at trykke Komposten i farve til bestyrelsen. GB: Vil hellere betale lidt mere i
kontingent end at undvære et trykt klubblad. Marianne Illum (MI): Støtter dobbeltudgivelse – trykt
i sort-hvid, e-version i farver. EB konkluderer, at forsamlingen ønsker at fortsætte uændret.

7.

Valg af bestyrelse:
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Formand (lige år): NB er på valg, genopstiller og vælges / kåres under øredøvende klapsalver.
Kasserer (ulige år): JAH er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlemmer: Morten Nissen er på valg og genopstiller. MJ og Tore Linde er ligeledes på valg, men genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Jens Krebs, MI, vælges.
Revisorer: TB genopstiller og genvælges. Michael Aasøe genopstiller ikke – JL fra revisorsuppl. vælges. Revisorsuppl.: JL udtræder. Bestyrelsen foreslår UJP, som vælges.
Suppleanter til bestyrelsen: Erling Thisted, Henrik Molsen genopstiller, genvælges.

Eventuelt:
 NB takker de afgående bestyrelsesmedlemmer, især MJ, som er til stede ved generalforsamlingen, for deres store indsats. Store klapsalver.
 Årets søllerod (NB): Heidi Kristensen kåres for sin store indsats med flere projekter i relation
til bl.a. Find Vej, Naturens Dag, Jagten gennem historien, Cykel-/løbefestival og senest miniSUT. Atter store klapsalver.

Ny hjemmeside: Helge Tillingsøe (HT) præsenterer oplæg til en ny hjemmeside, som foreløbig er blevet diskuteret i en mindre gruppe bestående af HT, NB, Ulrik Nielsen, Erling Thisted og Niels Raagaard. Den tænkes baseret i CMS (Content Management System) frem for
statisk HTML og med et open source-system som fx Wordpress eller UMBRACO (forbehold
for referentens IT-kundskaber).

Herefter takker EB forsamlingen for god ro og orden,
nedlægger ordstyrerhvervet og giver ordet til NB som
ligeledes med tak afslutter generalforsamlingen.
Kirsten Møller
25. februar 2014.

Fra generalforsamlingen.
_______________________________________________________________________________________

Workshops om orienteringsløb.
De syv workshops, som følger efter Findvej-dagen, kan ses på Løberens hjemmeside under aktiviteter: www.loberen.dk/aktiviteter
En af de syv workshops foregår hos os, ved træningsløbet på Femsølyng, torsdag den 1. maj. Mød op og vær
med til at give nye løbere:
 Grundig instruktion
 Mulighed for at teste færdigheder på både korte og lange distancer – sammen med andre eller alene.
 ”Eftersnak” med eksperterne (det er os): Hvilken vej løb du? Kunne du have valgt en hurtigere vej?
 Introhæftet ”lær at finde vej” (udleveres)
 Hjælp til valg af udstyr til trailløb og orienteringsløb på dagen.(Løberen kommer med en bod.)
Man (altså nye) skal tilmelde sig senest ugen før på løberen.dk/aktiviteter, og det koster 50 kr.
Løberen har skrevet om initiativet:
http://www.loberen.dk/om-at-lobe/nyheder/2014/03/07/prov-kraefter-med-orienteringslob-paa-enworkshop
Se Søllerød OK´s fotoalbum: www.bit.ly/sokalbum
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Formanden har ordet
Mon ikke vi er mange, der i de sidste par måneder
har set frem til at komme ud at løbe ”rigtige” oløb igen – altså stævner med klubtelte, SI, individuel start, kiosk osv. Mange søllerødder havde i
hvert fald fundet vej til sæsonåbningen ved Danish Spring i Tisvilde Hegn, som for en gang
skyld levede op til sit navn og blev holdt i rigtigt
forårsvejr. Dette og de fine baner kunne nok bringe forårshumøret frem. Banerne var fine, selvom
de mange væltede træer efter efterårets storme
stillede nye udfordringer til vejvalgene.
Med veloverståede SM og DM nat bag os, er det
også tid til at pakke pandelampen væk, med mindre man da går med planer om at prøve kræfter
med mørket i den svenske vildmark til 10-mila.
Som traditionen byder, var de ti Molboløb de første søllerødaktiviteter i år. Vi har ikke haft megen
sne denne vinter, og det er måske en del af forklaringen på, at deltagerantallet glædeligt blev lidt
højere end i de foregående år. Samlet gennemførte
888 tilmeldte deltagere 3000 starter. Der skal lyde
stor tak til de ti arrangørteams, som igen overgik
sig selv med opfindsomme og sjove molbospørgsmål, og ikke mindst til molboteamet bestående af Kirsten Møller, Jens Rose Møller og Jørgen Wisbech. Jørgen har heldigvis bekræftet, at
teamet fortsætter næste år. Helt exceptionelt er der
allerede fundet arrangørteams til alle molboløb i
2015 og skovtilladelserne er hjemme.
I februar holdt klubben sin generalforsamling,
hvor det blandt andet blev dokumenteret, at klubben har en pæn medlemsfremgang og en sund
økonomi. Det blev besluttet, at Komposten også
fremover vil blive udgivet både i en trykt udgave
og i en netudgave, som kan læses på hjemmesiden. I relation til sidstnævnte, præsenterede Helge
Tillingsøe de tanker og planer, der ligger bag det
igangværende arbejde med at modernisere hjemmesiden.
Gennem flere år har Heidi Kristensen med stor
entusiasme og utrættelig energi stået i spidsen for
en række initiativer, der har synliggørelse af osporten og Søllerød OK som fællesnævnere. Etablering af Søllerøds FindVej-tilbud, FindVej-dage,
Naturens Dag, velkomst af nye borgere i Rudersdal Kommune er eksempler, og igennem dette har
Heidi endvidere skabt et netværk af kontakter til
kommune, Naturstyrelsen, Naturskolen osv., som
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klubben har stor glæde af i det daglige. Som anerkendelse af dette og meget mere blev Heidi hædret
som Årets Søllerød. Det måtte dog foregå in absentia, da Heidi ikke kunne deltage i generalforsamlingen, og overrækkelsen af pokalen skete
derfor ved en senere klubtræning.
Mogens Jørgensen, der har været medlem i bestyrelsen i mange, mange år og Tore Linde havde
begge valgt ikke at genopstille. Vi skylder begge
stor tak. Nye i bestyrelen er Marianne Illum og
Jens Krebs. Den nye bestyrelse har holdt sit første
møde og fortsætter arbejdet, hvor den foregående
slap. Vi har planlagt at holde en strategidag i juni,
hvor vi vil løsrive os fra de daglige opgaver og
prøve at se på klubben og dens fremtid fra helikopterperspektiv.
Vi har været så heldige, at Tuborgfondet har imødekommet vores ansøgning om støtte til køb af SIudstyr til vores træninger, og på generalforsamlingen fik vi godkendt et budget, der tillader os at
supplere beløbet, så vi kan købe et sæt af fornuftig
størrelse. Udstyret er bestilt; der er desværre lidt
lang leveringstid, men så snart det er leveret, vil vi
arrangere en ”officiel” indvielse, formodentligt i
forbindelse med en SUT/miniSUT-træning.
Det er nu to år siden, vi havde den store indvielse
af Søllerøds første FindVej-baner. Det foregik på
FindVej-dagen, hvor orienteringsklubber over
hele landet holder ”åben skov.” Ved indvielsen i
’12 havde vi rullet det store skyts ud og inviteret
vores samarbejdspartnere i Rudersdal Kommune,
Naturstyrelsen, Naturskolen m.fl., men i år havde
vi egentlig planlagt et mere ydmygt arrangement
… dvs. lige indtil vi blev adviseret, at kronprinsfamilien gerne vil deltage i vores FindVejarrangement! De ønsker sådan set bare at løbe en
bane som alle andre, men vi må nok se i øjnene, at
der kommer lidt flere deltagere og tilskuere, end
vi ellers havde regnet med, at der vil komme lidt
presse osv., osv. Så nu har Heidi, Kaj-200, Claus,
Anne og mange flere haft travlt med at få lavet et
arrangement, som kan præsentere klubben på fineste vis. Ud over at vi er meget stolte over vores
fine gæster, glæder vi os over, at vi får mulighed
for at eksponere orienteringssporten og klubben
over for et publikum, som måske ellers ikke ville
have fået øje på os.
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Kun godt tre uger efter FindVej-dagen sender vi
igen en flok børn og unge i skoven, idet Søllerød
arrangerer årets første afdeling af SkovCup i Ravneholm med Susanne Thrane ved roret. Og så er
der ellers ”arrangementspause” indtil slutningen
august, hvor vi sammen med vores naboklub OK
Øst Birkerød i en og samme weekend arrangerer
DM Mellem om lørdagen i Nørreskoven ved Farum og derefter Midgårdsorm i vores egen Rude
Skov med start natten til søndag. Til sidstnævnte
har vi Bo Konring som banelægger. Stævneledelsen til begge arrangementer består af Jens Aaris
Thisted, Jørn Wigh og fra Øst Helle Holm Clau-
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sen. Forberedelserne er i fuld gang, og I vil snarest
høre meget mere.
Til slut vil jeg nævne, at Søllerød OK igen i sommerferien i år vil tilbyde skoleeleverne i Rudersdal Kommune en uge med orientering på programmet som et af kommunens sommerferietilbud. Planen er ligesom de foregående år, at det er
de store SUT, der tager sig af arrangementet. Det
har hidtil været en stor succes og bliver det helt
sikkert også i år.
Vi ses ved klubteltene derude i forårsskoven.
-Niels

________________________________________________________________________________

Sensationelt danefæ-fund
Sensationelt danefæ-fund af Søllerød løber i Søllerød By.
Et fund af et særdeles velbevaret krus (se billede)
på matrikel 2 qa, Søllerød By, tyder på, at Osportens historie skal revurderes.
Hidtil har man ment, at orienteringsløb opstod i de
nordiske lande ca. 1890, men det nye fund kan
meget præcist dateres til år 201. Med det nye fund
forlyder det fra pålidelig kilde, at Nationalmuseet
påtænker at gennemføre en detaljeret undersøgelse
af gamle pælerester fra de nordsjællandske skove
med henblik på at vurdere, om der kunne være tale
om ”find vej” pæle i stedet for pæle fra bebyggelser, som tidligere antaget.
Det skal bemærkes, at fundet på matrikel 2 qa er i
den sydlige ende af kortet over Kirkeskoven, sydvest for en fredet høj.
Jens A. Hansen
Søllerød By, matrikel 2 qa

________________________________________________________________________________
Det var ved træningen den 15. marts i Tokkekøb Hegn,
Heidi fik overrakt Årets Søllerod-pokal.
Niels havde blomster med og holdt en lille tale for Heidi, hvori han nævnte de mange arbejdsopgaver, Heidi
har påtaget sig de seneste år.
Overrækkelsen fandt sted efter de flestes træning. Heidi
kom sent, da hun havde tilbudt at samle poster ind
sammen med Kaj 200.
Ingen var i tvivl om, at Heidi var det helt rigtige valg.
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Skotland i januar
Edinburgh Big Week
Af Ronnie McGrail
Et lille stykke fotokopieret print på en stævneplads var blevet liggende i handskerummet.
Edinburgh Big WEEK stod der.
3 dages O-løb inde i selve Edinburgh.
24-25-26 januar 2014
Bonnie Auld Scotland, we are coming.
Blandt skotter over hele verden fejres der denne
dag (lørdag d. 25. januar hans fødselsdag), Skotlands nationalpoet Robert Burns. 1759 – 1796.
På skotsk tv kan man følge denne store dag på
skærmen, men den flikker mellem de forskellige
commonwealth lande der udgør en tredjedel af
verdens befolkning. 2.5 milliard mennesker. 15 %
af verdens produktion og næststørste købekraft.
Elisabeth er Sovereign for 16 af disse stater.
Seneste medlem Rwanda konverterede til engelsk
sprog fra fransk så sent som forrige år.
I hvert eneste af disse lande samles således alle
skotter og venner af skotter hvert år for at fejre
denne kærlighedspoet.
Efter min mening giver det god mening netop at
fejre en kærlighedspoet fremfor så meget andet,
man kan fejre, så derfor gik det af sted, af sted til
Skotland til denne begivenhed sammen med Bonnie Lass Lisbeth.
- Og vi tog naturligvis O-løbet med, også når vi
nu var der.
Edinburgh sweet, sweet Edinburgh.
Betyder Edens Haves Borg, ordret.

'Fight the night' startede det med.
Med glemt pandelampe godt nok, men der var så
meget lys på universitetsområdet, at det gik endda
(næsten).
Dejlig intim oplevelse med masser af unge entusiastiske løbere og gamle med for den sags skyld.
Lavede en enkelt 'glasrudefejl' I ved, der hvor den
står lige på den anden side af ruden,
-- haha, snydt !

Lørdag 'street race' var nærmest et byløb på 3.7 km med masser af
kuperinger og våde Cobb led Streets.
Førte løbet rent faktisk til jeg stod foran jernstakittet ved post 7 !
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Klogt sat, så langt inde så at jeg ikke (ulovligt)
kunne nå at klippe den gennem tremmerne, selv
om jeg overvejede at prøve.
Så dalede jeg ned i rækkerne og trumfen blev sat
senere på en kæmpebyggeplads og et lige så
kæmpe hul i jorden der, selv om jeg stod lige ved
siden af posten, var blevet afspærret (og markeret
med røde streger).
Så dalede jeg igen nogle pladser, men sjovt var det
og igen meget intimt. Jolly good.
En rigtig god måde at lære byens mere intime dele
at kende.
Selv solen skinnede frem i nogle minutter, (meget
usædvanligt for Skotland)

Søndag var også bare få hundrede meter væk fra
vores bosted bag Holyrood Castle (som er de kongeliges palads når de er i byen) i de 'kongeliges'
park’, som snarere er et bjergområde midt inde i
byen.
Det tog mig lidt tid at vænne mig til kortet, og da
jeg havde vænnet mig til det, var jeg blevet træt i
benene fra om lørdagen.
Med 398 m stigning på ruten var det ..... øhm .....
ca 8.5 x Himmelbjerget, som er min normale måleenhed og måske ikke så underligt så med træthed i benene.
Blev vistnok bedste H65, fordi de andre ikke gennemførte, udgik, el. lign.
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på vandret regn og IKKE paraplyvejr - det blæser
det sandelig for meget til.
Til gengæld kører dobbledeckers ustoppeligt, så
man springer bare af og på til en billig dagbillet.
Noget har Edinburgh BackYard (oversat: arbejderklassen), da avlet (udover Sean Connery og
Tony Blair) i form af en ufattelig kollektiv infrastruktur.

Parti fra Holyrood Castle Park
Også her ændrede vejret sig fra totalt umuligt og
med regnfrakketvang, endog opgraderet til en
klasse 1 med hættetvang, til det der så alligevel i
Skotland kommer nærmest et solstrejf og en 'strol
in the park fornemmelse' omend ganske kortvarigt
fra vind og regn.
Så gør det godt med nogle Edinburghs pints og
noget god Dufftown Singleton Malt samt en eklatant og rigtig gang fish n chips om aftenen.
Det mærkes endnu i maven, det ligger rigtig godt.
På selve Burns Night (Lørdag) fejrede vi sammen
med alle de kiltklædte o-løbere Skotlands store
poet Robert Burns.
(jyske: skul gammel wenskav rejn forgå, er bl.a.
skrevet af Robert Burns)
Der blev læst dejlige kærlighedsdigte op på skotsk
og gælisk fra denne Skotlands fejrede og største
poetiske nationalikon, der i øvrigt bare blev 37 år
gammel, men alligevel nåede at få 14 registrerede
børn (med nogenlunde det samme antal kvinder)
og i dag har ca. 600 efterkommere.
Burns Night bliver som sagt fejret i hele commonwealth af alle skotter og det kaldes en:
Ceilisch, så udover at kiltene blev luftet fik vi både pibelyd og blev præsenteret for The Haggis,
som traditionen også byder.

Edinburgh Castle by night.
Til september skal der stemmes, om Skotland skal
være en selvstændig nation igen for første gang i
400 år eller fortsat 'okkuperes' af englænderne.
Sandheden er egentlig, at England er blevet regeret af skotter på den royale side, siden Mary Stewart blev halshugget af Elisabeth d 1st i 1587.
Og på den politiske side i umindelige tider. Så
hvem ved.....
Der sker i hvert tilfælde hele tiden noget 'In the
auld country'
F.eks.:
I 2015 hvor der er mange sammenhængende løb i
Skotland både 5 dages og VM, så det er flere uger
i træk, hvis man kan holde til hedebakkerne og de
dybe skove så tilpas længe.
I kan selv prøve at regne ud hvor I finder os ....
skulle I være i tvivl...........
Skrev Ronnie McGrail
(Billederne er fundet på nettet af redaktøren )

Dansen gik til sent i stævnecenteret.
Vi havde taget et værelse på The Old Wawerly i
Princes Street, et hotel hvor der næsten kun bor de
lokale skotter udefra, når de kommer til Edinburgh
og med direkte udsigt til Edinburgh Castle badet i
let violet blåligt lys, næsten det eneste lys der var i
Skotland i de dage vi var der, for ellers stod den

Ronnie med
guitar og
datter, Vanessa, ved
sommerfesten i Vejby
juni 2013.
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Flot Molbosæson
og fantastisk afslutning – og en invitation
Af OverWisMolboen, Jørgen W.
Så er den 55. Molbosæson hældt over i historiebøgerne, hvor den vil indtage en hæderlig plads.
Det største Molbo-år vi har data fra, var 2009. Vi
har desværre ikke statistik for årene før 2009, men
vi tror ikke, at der har været større år før da. Målt
på total antal løbere kommer 2013 ind på en flot 3.
plads kun overgået af 2009 og 2010. 2009 var et
særligt år idet løbet da fejrede sit 50 års jubilæum,
og det får sjovt nok pressen til at synes, det er mere vigtigt at skrive om.
Vi har i år sendt præcist 3.000 løbere ud i skoven
– inkl. de 200 som deltog i finalen.
Planlægningen af sæsonen startede med mere
modstand end vi er vant til. Da planen var udarbejdet og godkendt gik vi i gang med at søge
skovtilladelser og booke lokaler. Det har aldrig før
været et problem at køre disse aktiviteter parallelt
– men det blev det. 2 af vores løb blev afvis,t idet
andre havde booket Rudeskov før os. Samtidig fik
vi at vide, at der nu også var begrænsninger i
Ravneholm.
Årsagen til de skærpede regler i Ravneholm og
også i Jægersborg Hegn skulle efter sigende være,
at der er kommet ny skovfoged, som har et mere
restriktivt syn på skovenes anvendelse. Resultatet
var, at vi måtte lave en ny plan – og ændre vores
lokale bookninger.
Derfra kørte alt som det plejer. Planen blev rundsendt, der blev budt ind og efter ca. 3 uger kunne
planen – nu med arrangører - ophæves til lov. Banelæggere var igen ikke svære at skaffe. Mikkel
K. lavede alle 4 baner til Jægersborg Hegn og de
enkelte arrangører lavede baner for de øvrige skove – dygtigt orkestreret af Erik B. i Rude Skov.
Ved det nu traditionsrige Kick-off møde i november havde alle ”familierne” deres spørgsmålstemaer klar og så var vi jo stort set i mål. Tilmeldingerne flød som vanligt ind på hjemmesiden og
vi nåede 632 deltagere på start-datoen heraf 100
tilmeldte dagen før. (48 fra kl. 18 – 02 )
Derfra gik det slag i slag. Lutter gode løb med
glade deltagere. Sølle 20 henvendelser til kontakt@molboloeb.dk blev det til, hvoraf ca. 5 var
spørgsmål til point ”gisningen”. Vejret var med os
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stort set hele vejen. Ikke så mange spor at løbe i,
som vi var blevet vænnet til, og knap så meget
brug for pigsko.
Grundet de omtalte problemer med skovtilladelser
fik vi den ide, at vi kunne søge skovtilladelser til
2015 allerede i januar. Som sagt så gjort. Medio
januar lå planen for 2015 klar. Planen blev godkendt, og vi søgte skovtilladelserne – og vi fik
dem. Så langt – så godt.
Søndag d. 10. marts afholdt vi så finalen. Solen
stod højt over Jægersborg Hegn og 200 løbere
stod klar til start. Vi havde fundet et nyt og uprøvet start-område, som set med O-løber øjne var
”spektakulært”. Indenfor start trekanten var der
ikke mindre end 7 terrængenstande: èt grøftekryds, 3 grøfteender, ét grøfteknæk – det hele i en
lavning - omkranset af en bevoksningsgrænse. I
sandhed et lærerigt sted at starte fra.
Dagens optimaltid var sat til 49 minutter, hvilket
betød, at deltagerne skulle løbe imellem 6 og 24
poster. 24 af de startende gættede rigtigt. Klubbens formand løb på præcis 49 minutter, men
overvurderede egne evner og ventede derfor 7
minutter før han stemplede ind. Sådan kan det gå

Præmieoverrækkelsen var i år skudt én time frem
til kl. 12. Det gik – men vi havde godt nok travlt –
men ikke mere end at vi fastholder kl. 12 fremover. Deltagelsen var som før – måske endnu bedre. Alle præmie-modtagere var til stede, hvilket vi
ikke har prøvet før.
Overmolbo blev Anders Würtsen, som har løbet
med de sidste 10 år. Anders følges med Søren
Rahbek, som vandt for 4 år siden, så de 2 havde
en god dag.
Undertegnede blev godt nok beskyldt at være bestukket, idet jeg mødte Anders på en færge i det
græske ø-hav sommeren 2013. Det kunne jeg helt
afvise, idet de tilbudte summer var alt for små.

Fantastisk afslutning.
Som omtalt ovenfor var planen for 2015 allerede
lagt – og skov tilladelserne var hjemme.
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Det var derfor helt naturligt at medbringe planen,
da vi holdt afslutningsfest i Nærum søndag aften
efter finalen. Jeg lagde planen på bardisken –
sammen med statistikken for årets deltagerantal –
for at alle kunne se den. Ca. én time senere ser
jeg, at Jens Hansen har skrevet sig på planen. Han
VIL bare have løbet i Ravneholm. Kort efter har
Orkan-holdet meldt sig til et løb i Rude
Skov………
Da kl. er 21, er planen fuldt ud udfyldt. ALLE løb
er bemandet med fuldgyldigt erfarne ”familier”
som står klar til den næste sæson. Det er intet
mindre end en verdensrekord og helt
FANTASTISK.
Og en invitation
Molboløbet er ikke en lukket klub for de ”etablerede familier” – alle er velkomne til at give et bidrag.
Når jeg bruger begrebet ”familier”, er det fordi de
grupper af mennesker som arrangerer Molboløbene ofte er nære venner, eller også er de bare blevet
nære venner pga. de aktiviteter de har haft omkring Molboløbet. Jeg kom selv ind i løbet som
hjælper hos familien ”Søllerød Klanen” hvor jeg
stod ”i lære” et par år – og det var ikke kedeligt.

Jørgen Wisbech overrækker Molbopokalen til
årets Overmolbo: Anders Würtsen.
Har du lyst til at prøve kræfter med Molboløbet,
så opfordres du til at tage kontakt med én af ”familie overhovederne” eller med OverWisMolboen. (Du mærker nok at vi kan lide fine titler) Så vil
vi gøre alt, hvad vi kan for at starte din karriere
inden for et af de mindste, men mest ærværdige
erhverv der findes. 
OverWisMolboen
Jørgen W.

________________________________________________________________________________
LAGKAGELØB
På dette sted skulle der egentlig have været en invitation til det traditionelle lagkageløb i juni måned, oprindeligt kaldet grundlovsdagsløbet. Men da vi i de seneste år har oplevet et dalende deltagerantal og sidste år
helt måtte aflyse løbet, har bestyrelsen på opfordring fra generalforsamlingen valgt at fravælge arrangementet.
Men kære lagkagekreatører, fortvivl ikke! Lagkagebagekonkurrencen holder vi i stedet i forbindelse med
klubmesterskabsløbet til efteråret ligesom i ’13. Mere om dette efter sommerferien. Kan du ikke vente så
længe, kan du gå ind på hjemmesiden og se nogle af billederne af sidste års fantastiske lagkager.
-Niels

Flotte lagkager fra lagkagekonkurrencen i 2013
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200 %
Hvordan kunne det lade sig gøre?
Vi har det med altid at skyde skylden fra os: Så er
det den tidligere regerings skyld, så er det Putins
skyld, så er det samfundets skyld, ja, ja, det er nok
rigtigt med nuancer, men i denne sag ligger skylden for en gang skyld klokkeklart hos en anden:
Hos Gert.
Engang i august 2012 skrev han i en
eftersnak, at nu var der kun tre tilbage med 100 %
tilstedeværelse ved træningsløbene. Det ramte
formodentlig et barnligt konkurrence-gen hos Signe og Jens K., mens jeg selv jo bare fortsatte med
at komme under mottoet: Pjækkeri er en uorden.
Jens læste åbenbart også med interesse Gerts inciterende note, for omgående var der en mail til en
større gruppe: ”Ham, Kaj, skal vi ikke frygte. Han
tør ikke gå ud i skoven, når det er mørkt”. Hybris
efterfølges jo som bekendt af nemesis, som vi
lærte i oldtidskundskab. Jens blev kaldt til et møde
en torsdag, hvor Allerød havde inviteret og følgelig også stod for postindsamlingen. Nå, der smuttede Jens, lidt synd! Jeg løb selvfølgelig natløb
med stor succes, selvom familien Molsen meget
lidt respektfuld på Facebook omtalte min søns
projektør med 3 AAA-batterier, som en sortlysende lommelygte. Signe blev fældet af nogle søværts
aktiviteter, lidt synd.
Nå, ja, det blev jo så 100 %, men efter 2012 kommer jo et 2013, og stadig var det
Gerts skyld, at nu var knivene slebet. Flere følte
trang til at blande sig. Raagaard var med helt
fremme i feltet. Thomas J. var solid, indtil han
troede, at New Yorks høje huse var mere spændende end Rude Skovs høje træer. Henrik K.
blandede sig også lidt, men vi fik hurtigt skaffet
ham en ny sag på halsen. Ret let i den branche. Så
var han på plads. Og tilbage til de slebne knive.
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Jeg var (af Henrik K. garanteret) ved
én ’fejltagelse’ blevet slettet af forsnaksmaillisten, men ville naturligvis ikke undvære
samværet med ’kammeraterne’, så jeg sender en
mail til Træningsbanden: ”Hvor er lørdagstræningen?” Næsten før jeg havde trykket på sendtasten, lå der to mails: ”Klinteskoven, mvh. Henrik”, ”Asnæs Vesterskov, på gensyn, Jens”. Løjerligt tænkte jeg, hvordan kan to så troværdige
kammerater være så vidt forskelligt orienteret? Så
søgte jeg, som jeg altid gør, når jeg skal have en
rettidig information, råd hos Margrethe (hende der
forsøger at styre Torben i hverdagen), og vupti
”Trørød Hegn, nordlige parkeringsplads, hvis man
kommer fra øst”. Mødte både Jens og Henrik, som
udtrykte stor glæde ved gensynet. Anede jeg forbavselse hos dem, eller er det ren paranoia? Årets
natløb blev klaret med den sortlysende. Der var
stadig lidt strøm på de gamle batterier, og vi
krigsbørn har jo lært, at tingene skal bruges op, før
der smides væk. Siden fik vi sørget for flere møder til Jens, og vi fik sendt Caroline til New Zealand, så vi også fik et lille frikvarter fra Mor Signe. Pludselig måtte det noteres, at kun Niels R. og
ydmyge undertegnede levede op til: Pjækkeri er
en uorden. Ja, det blev så 200 %.
Og så igen Gerts skyld. Da jeg havde
deltaget i nogle og tres løb i rap, skrev jeg til Gert:
”Beklager, men nu ryger kæden af. Jeg skal til et
foredrag om Sicilien (sommerferiens mål) på torsdag og pjækker, selvom det er en uorden”. Direkte
indigneret svarede Gert: ”Nu slapper du lidt af.
Vibe og jeg står for træningen og mangler en indsamler. Vi skriver indsamles fredag. Så er det en
aftale”. OK! en ordre er vel en ordre. Og de 47
poster i skoven var da også hjemme i løbet af små
5 timer.
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Og hvordan samkøres 100 % (200%)
så med et bare nogenlunde normalt familieliv:
Fleksibilitet. Gøgeurt-, trane- og bisontur til
Bornholm: Plan: Hjemkomst senest torsdag – der
er træning. Salt-urtspisning på Låningsvejen til
Mandø – Plan: Hjemkomst senest torsdag (i efterårsferien med natløb Jens). Danske milepæle i
Slesvig Holsten og Til Eulenspiegel i Mölln –
Plan: Afgang tidligst mandag – der er lørdagstræning og Molboløb. Lørdagsfrokoster: Plan: Lidt
sent, vi har lørdagstræning. Torsdagsarrangementer: Plan: Nej tak, vi har torsdagstræning.
Så med lidt fleksibilitet kom de
200% i land. Derpå satte jeg mig et mini-mål: At
deltage i 100 træninger i træk. Det passerede jeg
15. februar i år i Geels Skov. Nu er det blevet til
105 fra november 2011 til marts 2014. Og det
rækker.
Den sidste weekend i denne måned,
hvor sommertiden begynder, slutter 100% s-jagten
for mig. Jeg tager til familiefødselsdag (desværre
ikke min egen) med slotstårnværelsesophold på
Sydfyn. Hvis ikke fornemmelsen, som oriente-
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ringsløberen i baronens seng (frit efter Holberg,
der jo ikke kendte en ærlig o-løber) er så behagelig, at jeg dvæler en time mere, så har jeg allerede
spottet, at der er Findvej-pæle i nærliggende
Svanninge Bakker, så måske jeg endnu en gang
Følger Fredes Fodspor. Og jeg kan da tage et billede med hjem som dokumentation. Har vi ikke en
i klubben, der er rasende interesseret i den der
rødmalede trælastindustri?
Da jeg ved Torbens træning i Tokkekøb her midt i marts nævnte, at nu ændrede jeg
leveregelen til: Pjækkeri kan lejlighedsvis tillades,
da græd Jens K. de smukkeste og mest vandfyldte
krokodilletårer set nord for Nilen, mens Torben
skolemesteragtigt tog mig i skole, og sagde ”Pjat,
Gert klarede 400 gange, det vil du da vel ikke stå
tilbage for det?” Se, det er klubkammerater!!
Ældre mennesker ynder at sige, at vi
bliver ældre og klogere. Jeg vil helt overlade til
læseren at vurdere sandheden i det udsagn efter at
have læst ovenstående. Men fornøjeligt har det
været, og fornøjelser siger man tak for. TAK!

Kaj Rostvad

Vi kender vel alle Kaj, eller gør vi? Her er han.
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Åbn døren til en verden fyldt med

”O”
I de senere år har Søllerød OK fået en hel del nye medlemmer i alle aldersgrupper. Det har været utroligt
spændende at følge denne udvikling og selvfølgelig er tilgangen af ”små og store ungdommer”, som nu fylder godt op i SUT-/MINISUT-grupperne noget utroligt positivt for klubben.
Der er i samme periode også kommet mange nye løbere med i seniorgruppen og det er specielt dem, jeg
har haft i tankerne, da jeg skrev følgende tekst:
For en halvgammel rotte, som har været med i Osporten de seneste 50 år, er der mange sager, emner og gøremåder, som er forståelige, grænsende
til det logiske - og nogle gange endda forklarlige.
Men for de nye søllerødder må det ”at åbne døren
til O-verdenen” virkelig være som at kigge ind i
en by fyldt med mystiske huse.

modtage dagens 40-60 søllerødder. Og så venter
turen i skoven, hvor ”DEN FØRSTE SKÆRM”
lokker.
Heldigvis er der udbredt hjælp at hente hos de
mere erfarne søllerødder, så denne startproces
kommer de fleste helskindede igennem.

Søllerødder ved træningsløb, Charlottenlund Skov

Første gang en ny sølle rod møder klubben kan
være ved en klubtræning, hvor dagens banemuligheder ligger på fint printede kort og oftest pakket
klar i plastlommerne. Men hvordan er det nøjagtige kort blevet fremstillet? - hvorledes er banen
blevet til? – og hvordan er det hele organiseret?
Mange ved ikke, at kortet er specialtegnet af erfarne korttegnere, som selv har lært sig at håndtere
korttegningskunsten - fra rekognosceringen i skoven til det færdige kort ligger klar i computeren.
Banerne er kringlet af dagens banelægger, som
igen har været i PC-eren og dér brugt et banelægningsprogram, som giver store kreative muligheder. Derpå er kortene med baner blevet printet på
klubbens printer og endeligt lagt i den beskyttende
plastlomme. Skærmene er bragt ud på de næsten
altid rigtige steder – og mødestedet er parat til at
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Stævneplads ved O-Ringen 2013
Første gang en ny sølle rod oplever et rigtigt Ostævne som løber, må der også melde sig et væld
af ubesvarede spørgsmål: Mødested/-tid, transport,
startliste, instruktion (og de indforståede oplysninger), stævnepladsopbygning, startprocedurer,
SI-tidtagning, tid i mål, resultatliste, klubkager,
ophold og omklædning i klubteltet – alt er nyt og
anderledes.
Denne uoverskuelige situation overlever INGEN,
hvis ikke der ydes stor hjælp fra klubkammeraterne. Ofte er de erfarne løbere optaget af at gøre sig
parate til deres egne konkurrencer, men igen har
det vist sig, at hjælpsomheden er stor. Dog skal
alle de gamle være opmærksomme og tilbyde
hjælp, da ikke alle nye bare lige spøger om hjælpen.
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små funktioner – her skal også lige nævnes det
omfattende oprydningsarbejde, som skal sikre, at
vi forlader stedet/skoven uden spor efter vores Oudfoldelser.
I en sådan situation opdager den nye søllerod, at
man kan indgå som et lille tandhjul i en kæmpestor maskine, som SKAL fungere. Her kan alle
virkelig være med til at få arrangementet til at
fungere – alle hænder og hjerner kan komme i
brug.
Men der sker i virkeligheden meget mere i en
klub af SØLLERØD OKs størrelse:

DM-stafet-vindere i H 13-16 i 2013
Første gang en ny sølle rod bliver rodet med ind
i et større O-stævne, som klubben står for – her
kan der tænkes på de to DM- ´er på Møn i 2013 –
må oplevelsen være, at iagttage det totale kaos,
som på mærkværdigste vis bliver til brugbar orden. Her opleves andre søllerødder udfolde sig på
ekspertvis inden for et eller flere områder. Der er
en stævneledelse med det suveræne overblik og
evnen til hurtige problemløsninger. Der findes
adskillige erfarne chefer, som klarer alt fra organisering af start og mål
materielfremskaffelse,
transportplaner, parkering, skiltning indkøb og
organisering af kiosken og alle de andre store og

Det, som den nye søllerødløber ikke ser umiddelbart:
Bag de tre ovenfor beskrevne områder, hvor en ny
søllerod får direkte kontakt med O-sporten, gemmer der sig yderligere et niveau: Bestyrelsens
seje arbejde, som kræver vedholdenhed og energi
plus en mængde fritid. Her er der medlemmer,
som påtager sig de jobs, som får klubbens liv til at
hænge sammen. Beslutninger træffes, årets planer
lægges og opfølges af evalueringer. Der diskuteres
økonomi og klubarbejde. Bestyrelsen sørger for at
være aktiv i selve Dansk Orienterings-Forbunds
arbejde ved at følge med i beslutninger og planer
fra det højeste niveau. Der drages til møder og
gøres parat til nye arrangementer – lige fra ungdomsture til store DM-arrangementer.

LUK BARE DØREN OP til det store O!
Når du – den nye søllerod – har læst om det meget omfattende arbejde, der ligger bag det hyggelige klubliv
som udfolder sig i hverdagen i Søllerød OK, kommer du måske på denne tanke:
”Hvor kan jeg være med?”
Hvis du bare har den mindste lyst til at bruge energi og tid i vores klub, som er en af Danmarks største Oklubber, skal du blot række din lillefinger lidt ud – straks vil der være nogen, som tager fat og søger for, at
du føres ind i nogle af de mange mysterier, som udgør det årlige liv og dets organisering i klubben.
Har du lyst til at lære korttegning, banelægning, arrangementsopbygning, træning eller bestyrelsesarbejde
eller et af de mange, mange andre store eller mindre opgaver, som fylder O-årets gang i Søllerød OK, ja, så
tager du kontakt til ”en af de mere drevne O-rotter” – og straks vil du mærke, at du bliver suget ind i den
fantastiske O-VERDEN.
VELKOMMEN INDENFOR - i Søllerød OK!!!
Gert
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Mere populær end nogensinde
Skal vi dømme efter fremmødet: 281 personer
indregnet et fornuftigt antal pressefolk og søllerødder, så er de røde pæle mere populære end nogensinde. Eller skal vi hælde til, at det var tilstedeværelsen af kronprinsparret og deres to ældste
børn Christian og Isabella, der sendte FindvejDagen 2014 i Rude Skov mod nye antalsmæssige
rekorder?

En god Findvej-Dag var det. Kl. 13 ankom vore
kgl. gæster og straks efter betrådte vores formand
den smukt findveji-dekorerede svenskrøde talerstol og bød velkommen til en familiedag i Rude
Skov. DOFs formand tog tråden op om livsglæden
ved tæt kontakt med naturen, og talerækken sluttedes af Nordea Fondens formands glæde ved at
donere penge til aktiviteter, der gav mennesker det
gode liv: Søllerød OK i en nøddeskal.

Pressen fotograferede, rødderne fotograferede og
vore ’kernegæster’ (= alm.findvej-mennesker)
fotograferede, men så faldt der ro på. De 4 kgl. løb
skovsprintbanen (prinsebanen blandt royalisterne)
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i supertid, og efter lun Ribena af plastkrus takkede
alle hinanden for deltagelse og lov til deltagelse.
Herligt kongeligt på søllerødsk niveau.
Og hvad skete der ellers. Ikke alle var jo kongelige, presse eller rødder, og da de ca. 250 civile gik
løs på 6 forskellige baner var det med deltagelse
fra klapvogns- til stavgangsfolket og alt ind imellem. Der blev løbet dyrebillederbane, mellemsvære og svære baner. Skovsprint med SI-enheder og
alm. sprint rundt på stadion. Der blev løbet så kinderne blussede i det friske aprilsvejr: Postkoder og
tider blev nærstuderet og præmier tildelt. Væske
indtaget og diplomer udskrevet.
Og så kunne vi nævne 1 ½ side med folk der skulle takkes. Det har vi ikke fået stillet til rådighed,
så lad os sende en ikke mindre velment tak til:
Banelæggere, banetrykker, badgekreatører, talerstols- og mikrofonfolk, sprintfolk, p-folk, kort- og
instruksfolk, væske- og diplomfolk, fotografer, prudleveringsfolk, SI-organisatorer, mad- og kaffeproducenter, pressemand og alle dem, der satte op
og pillede ned, og hjalp før dagen og på dagen.
Ingen bør herefter være glemt. Og dog: Ellen som
stod for juniorrådgivning i kongeligt regi bør
nævnes særskilt: Herligt, at du fik fortalt Danmarks royale ungdom lidt om stier, grøfter og tætheder. Kongelig hofleverandør i orienteringssportens hemmeligheder. Godt gået.
Det er en ufattelig ressource at have en klub med
så mange positive medlemmer, der stiller op, når
opgaven ligger der og udfører den til en karakter,
der ryger pænt ovenud af 12-skalaen. I får 12+.
Tak for i dag.
Heidi og Kaj

Heidi viser vej til start!
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Ellen hilser på Isabella,

De får banerne udleveret,,
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og på Christian.

og løber af sted mod start

Ellen giver instruktion, og roses af Mary, hvorefter familien kan starte.

Og så spurtes der i mål, Christian først og så Isabella med Frederik og Mary lige efter.
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Søllerødder ved væskebordet

Mange miniSUT´er hjalp til. Her Emilie og Ester.

________________________________________________________________________________

Divisionsturneringen den 6. april havde deltagelse af mere end 100 søllerødder.
Kirsten Møller sendte en mailhilsen til alle efter
løbet; her stod bl.a.: Især en stor ros til de mange
mini-SUT'er, som sammen med deres forældre
pyntede svært på deltager- og resultatlisterne, og
til et par nyoprykkede SUT'er, som også ydede
fine indsatser!
Vores resultat var dog ikke så suverænt, som det
fremgik af Kirstens hilsen. Det endte med en kneben tredjeplads, kun et point foran OK Øst.
Anden runde løbes den 17. august ved Sorø og
op/ned-matchen den 28/9. Reserver hellere begge
dage med det samme.(Vibe)

Emilie, Frida og Louisa snuppede også lige børnebanen. Her nyder de præmierne.
_______________________________________________________________________________________

Hvervningsannonce
23. – 24. august

OK Øst og Søllerød Orientering har i fællesskab
påtaget sig at afvikle DM-Mellem og Midgårdormen, hvilket finder sted i weekend ‘en den 23. –
24. august.
Det med fællesskab skal opfattes helt bogstaveligt,
således at vi deles om alle opgaver og ressourcer
på tværs af klubberne.
DM-Mellem foregår i Nørreskoven, og Midgårdsormen i Rude Skov.
Det samlede arrangement løber fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag, og arbejdstidsreglerne forhindrer uafbrudt deltagelse, hvorfor der er
brug for hjælpere på alle skifteholdene
Stævneledelsen er et kollektiv bestående af Helle
Holm Clausen, Jens Aaris og Jørn Wigh, og vi
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modtager meget gerne alle tilsagn om at deltage i
afholdelsen af de 2 arrangementer.
Hvis I vil deltage, kan I sende mig en mail
(jorn@wigh.biz) og evt. angive ønsker i forbindelse med funktioner og omfang.
Stævneledelsen ser frem til at modtage mange
tilsagn fra Søllerødderne.
Venlig hilsen
Jørn Wigh
Lindevangsvej 43
2950 Vedbæk
Telefon: +45 45663116
Mobil: +45 40933116
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Resultatsiden

Af Silas udvalgte resultater
DM Nat 29/3

Danish Spring

(mellemdistance) 22/3

D-16 4,9 km
4. Astrid Skytte Kirkegaard
41:19
D-20 6,0 km
3. Astrid Maag
9. Agnes Jonsson
D-65 3,4 km
2. Vibeke Bøgevig

51:40
59:54

1:07:39
1:11:51

H-21 12,9 km
5. Ulrik Nielsen
1:20:48
11. Andreas Mikkelsen Jensen
1:33:55
H-60 6.0 km
2. Anders Jonsson

57:05

H-65 5.0 km
5. Jørgen Münster-Swendsen
50:08
H-70 3,8 km
3. Gert Bøgevig

Danish Spring (Sprint) 21/3
Men Junior 2.4 km
10. Mikkel Kaae-Nielsen

17:43

Women junior 2.1 km
14. Astrid Maag
17:30
23.Agnes Jonsson 18:42
D -16 2.1 km
5. Astrid Skytte Kirkegaard 17:57
H -16 2.4 km
7. Anders Huus Pedersen
16. Rune Østergaard
H 17-20 2.4 km
15. Mads Lassen
H 50 2.4 km
5. Peter Østergaard 19:58
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17:48
18:34
23:22

Begynder
4. Magne Tillingsøe

Women junior 5.5 km
9. Agnes Jonsson

41:34

D-16
7. Astrid Skytte Kirkegaard
45:49

Begynder 2.5 km
5. Magne Tillingsøe

23:00

D-10
4. Louisa Oscarsson

D 10 2.5 km
6. Louisa Oscarsson

27:07

D-70
1. Kirsten Olsen

1:09:00

H-70
2. Arne Grøndahl

56:39

44:55

H-16 6,7 km
2. Rune Østergaard
49:57
7. Anders Huus Pedersen 1:00:13
H-20 10,1 km
3. Magnus Maag
4. Aske Jepsen

Men junior 7.0 km
3. Magnus Maag
37:43
4. Simon Thrane Hansen 38:26
10. Aske Jepsen
43:08

Men junior
3. Simon Thrane Hansen
1:04.12
6. Magnus Maag
1:07.19

D 12 2.6 km
14. Gunvor Skytte Kirkegaard
56:50
D 14 3.8 km
3. Alberte Kaae-Nielsen

Nordjysk 2 dages 15/3
33:44

D 16 4.2 km
5. Astrid Skytte Kirkegaard
33:14
D 21B 3.8 km
4. Gitte Oscarsson

27:56

1:00:31

D-12 B 2,625 KM
19. Gunvor Skytte Kirkegaard
30:51
D-16 A 5,3 KM
6. Astrid Skytte Kirkegaard
53:06
H-16 A 7,2 KM
1. Rune Østergaard
59:28
8 Anders Huus Pedersen
1:06:25

H 12 2.6 km
12. Toke Tillingsøe

23:27

H 14 3.8 km
17. Andreas Oscarsson

46:46

H 16 5.0 km
2. Rune Østergaard

31:06

H-21 E 11,6 KM
3. Ulrik Nielsen
1:19:03

H 50 5.0 km
5. Peter Østergaard

35:01

Nordjysk 2 dages 16/3

H 55 5.0 km
8. Niels la Cour Bentzon

45:46

H 65 4.0 km
3. Jørgen Münster-Swendsen
34:35
Åben bane 3 3.8 km
2. Caroline Wilken

40:29

Danish Spring

(langdistance) 23/3.

Resultaterne var ikke tilgængelige, så længden på banerne er ikke
med.

D-12 B 2,5 KM
15. Gunvor Skytte Kirkegaard
34:36
H-16 A 4,875 KM
2. Rune Østergaard
37:18
6. Anders Huus Pedersen 41:21
D-16 A 3,45 KM
18. Astrid Skytte Kirkegaard
40:34
H-21 E 5,8 KM
5. Ulrik Nielsen
43:00
H-50 A 4,575 KM
3. Peter Østergaard

38:08
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Hvorfor træner vi
så meget i Søllerød OK ?
Det er en fantastisk energi, som lægges i den
ugentlige træning i vores O-klub. En almindelig
vinterlørdag dukker der rask væk 45-50 søllerødder op uanset vejrets meget skiftende luner.
Oftest er det til en træning i ”vores træningsskove”, som uanset de mange fortræffeligheder
må kaldes godt brugte.
Der findes adskillige/mange svar på ”hvorfor ?”
Alt lige fra ”jeg vil i bedre form” eller ”jeg vil
blive dygtigere” til ”det er så hyyyggeligt at være
med” blandt alle de friske søllerødder.
Alle de mange forskellige ønsker/svar forsøger
Træningsbanden at leve op til ved at give et utroligt stort udvalg i banetyper og kortkreationer. Der

er tilbudt alt fra kompastræning på ”hvide” kort og
kurvetræning på ”brune” kort til strimmelbaner og
korthuskeløb. Hver gang har en banelægger tænkt
på både at give et fysisk tilbud med hårdt arbejde
på vej/stier og i terræn og et ”åndeligt” tilbud, som
gerne skulle gøre medlemmerne til bedre Oløbere. Via de ugentlige ”forsnakker” får deltagerne en lille optakt til træningen, hvor der som
regel er nogle oplysninger om banelæggerens ide
bag klubtræningstilbuddet.
Her vil jeg give et klassisk eksempel på en lille
træning, som indeholder både noget til den fysiske
og den hjernemæssige træning:

Vejvalgstesten
Jeg har her lavet et mix af god fysisk træning og ganske udfordrende O-tekniktræning. Posterne (start/post/mål) er ret
enkle, så selve postfindingen skulle ikke
give problemer.
Tænk dig, at de 2 viste stræk ligger på en
træningsbane med to slynger rundt i skoven således at strækkene gennemløbes to
gange. Der er Sport-Ident-enheder på de 3
poster, så du får tider i mål.
Opgaven er nu at vælge to helt forskellige
gennemløb – det ene skal være forholdsvis
”lige-på”, medens det andet skal være
”udenom” ad vej/sti.
I mål har du så mulighed for selv at vurdere dine vejvalgs tidsmæssige ”udgifter” –
og dine vejvalg kan indgå i O-snakken med klubkammeraterne. Kortet tages med hjem og vejvalgene indtegnes – og så er det tid for egen eftertanke!

Makker-O-løb.
Det er lykkedes mig at presse bandeleder Henrik
til at føje endnu en træning ind i træningskalenderen for juni 2014. Torsdag, d. 26. juni byder jeg
på træning nr. 428 i Rude Skovs midt-del. Agersø
ved 20,0 km-stenen på Hørsholm Kongevej vil
igen være mødestedet og stævnepladsen vil ligge i
terrænet 250 m væk fra trafikken. Sidste år var
denne lige-før-ferie-torsdag en af de mest besøgte
træninger, så…
Dagens tema bliver ”makkerløb” og baneudkastet er parat. Ideen er her, at to nogenlunde jævnbyrdige løbere får hver sit kort med hver sine poster. Løber-1 fører an – uden snak – til sin første

post. Løber-2 følger - som en skygge bag - med på
sit kort hele tiden. Når løber-1 har fundet sin første skærm, tager løber-2 initiativet, medens løber1 følger med på sit kort. Sådan veksler de to løbere banen rundt.
I mål er der virkelig noget at snakke om. Bare
opgaven med på sit eget kort at huske/vise den
anden løbers poster, vil give godt grundlag for
vejvalgsdrøftelse og vurdering af postfindingsteknik. Og jeg er overbevist om, at de to jævnbyrdige
løbere vil sætte et godt tempo – det virker animerende at være på postjagt med en skygge – så den
fysiske del af træningen kommer gratis.
Således opmuntret ser vi alle frem til sommeren !
Gert
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Træningssiden
Træningsiveren i Søllerød OK er stor. Det må vi konstatere her hvor vi halvvejs inde i forsæsonen gang på
gang ser 40 – 50 søllerødder til breddetræning. Selv
på dagen før DM Nat mønstrede vi tæt på 40 deltagere, hvor flere endda senere da mørket faldt på også
lige ville en tur til natløb.
Flere nye i Træningsbande-regi har budt sig til og
givet sig i kast med at arrangere træninger, sådan at vi
uge efter uge kan tilbyde egne træningsmuligheder,
der fint konkurrerer med f.eks. VinterCup. Blandt
dem der for kort tid siden var nye er det glædeligt at
se, at nogle af de ”gamle” SUT'er igen giver sig i kast
med at udfordre os.

03 04 14
10 04 14
17 04 14
24 04 14
01 05 14
08 05 14
15 05 14
22 05 14
29 05 14
05 06 14
12 06 14
20 06 14
26 06 14

Breddetræning 1. halvår 2014
418
DTU
Nu torsdage!
419
Geel Skov
Egen træning – Skærtorsdag
420
Kirkeskoven
421
Rude Skov, Femsølyng
422
Trørød Hegn
423
Rude Skov, Birkerød Kongevej
424
Gæsteskov – Ravnsholt
Egen træning – Kr. Himmelfartsdag
425
DTU Scion
426
Rude Skov, 18,2 km-stenen.
427
Tisvilde Hegn
428
Rude Skov, Agersø
OBS: ændringer kan forekomme!
Se www.fiand.dk/bt.

Træningssæsonen for 1. halvår var planlagt at slutte
den 20. juni 2014 med det efterhånden traditionsrige løb i Tisvilde Hegn og efterfølgende grill og havudsigt
hos fam. Thisted.
Træningsbande emeritus Gert har dog villet det anderledes, hvorfor der nu tilbydes en ekstra forsæsontræning den 26. juni 2014 ved Agersø i Rude Skov. Mere om det andet sted i Komposten.
Endnu er vi dog ikke så langt. Først venter mange spændende løb ved påske, pinse, div. match og diverse
DM'er.
Glæder mig til at møde jer i skoven./ Henrik

Heidi med blomster og ”Årets Søllerod”- pokal
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