
           

 
 

  K O M P O S T E N  
  

23. årgang  •  nr.6 december 2013 
 

Søllerød Orienteringsklub

 
         

    Glæde        Fællesskab        Sundhed        Konkurrencer        Udfordringer 

 
Gert blev behørigt fejret på dagen for træning nr. 400, der samtidig markerede 10 år-dagen for ugentlige 

Søllerød-træninger.  

 

I dette nummer kan du bl.a. læse om mange af ungdomsløbernes fede oplevelser, om mini-SUT ´er på 

weekendkursus, om glæden ved igen at være med i o-sporten og mere om Fredes oplevelser på 

pælebanerne. 
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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 

 Tore Linde lindetore@gmail.com  26174347 

 Anne Kaae-Nielsen     annek@ltk.dk 

 

   21165658 

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 Birger Tynell b@tynell.dk  44915006 

Natlamper Iben Maag Iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184 

 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 

 

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 
 

OBS: Hvis du udelukkende ønsker at læse Komposten på klubbens hjemmeside, skal du framelde den trykte 

udgave hos Jens A. Hansen, thranehansen.oloeb@gmail.com 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

 31. januar 2014. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 25. marts 2014. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 

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

Indkaldelse til generalforsamling. 
 

Der indkaldes til Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19:15. 

Generalforsamlingen holdes i Restauranten i Holtehal 1 (samme sted som klubmesterskabsfesten). Dagsor-

den i henhold til vedtægterne. Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest 14 dage før gene-

ralforsamlingen. 
 

-Niels 
 

Kontingent m.m. 
Kassereren har nu øvet sig så meget, at han vil udsende kontoudskrifterne via mail inden jul. 

Opgørelsen vil vise plus eller minus på din løbskonto. 

Jens opfordrer os til at indbetale mindst kontingentbeløbet, men meget gerne også et beløb til dækning af 

evt. underskud eller et beløb, der kan tæres på ved forårets konkurrencer. 

Kom kassereren i forkøbet  

 

Kontingentsatser: Ungdom: 550, Senior: 770, Familie: 1310, Passiv: 250. Gælder for et år. 

 

Julemavefræs 2013 
Så er det igen blevet tid til at brænde alt julefedtet af, og så er det godt, at vi har løsnin-

gen. Kom til julemavefræs i Rude skov. 

Dato: d. 26. december klokken 10:00 

Se indbydelsen inde i bladet! 
 

 

Dette nummers fotografer: Kaj Maag, Frede Lillelund og Vibe Bøgevig + ukendt (MTBO) 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Formanden har ordet. 
 

Det er næppe undgået mange søllerødders op-

mærksomhed, at vi ved en særlig festlig lørdags-

træning sidst i november fejrede, at det nu er nøj-

agtigt 10 år og 400 træninger siden, at Gert intro-

ducerede de nu så populære breddetræninger. I 

første omgang tilbød Gert som et forsøg at arran-

gere 3 træninger for søllerødderne. Med den stør-

relse klubben har i dag og med det engagement og 

aktivitetsniveau, vi møder i alle ”grene” af klub-

ben, er det svært at forestille sig, at Søllerød OK 

for 10 år siden var en væsentlig mindre klub, som 

ikke havde organiserede træningstilbud, og at man 

overvejede, om klubben var levedygtig og havde 

en selvstændig fremtid.  

Gert havde troen på, at der var en fremtid for 

klubben, og værktøjet, der kunne skabe den: et 

tilbud om ugentlige træninger af høj kvalitet. De 3 

træninger blev en stor en succes og blev til flere, 

som blev til mange; alle sammen med Gert ved 

roret og som den faste arrangør og banelægger.  

I de seneste år har der været et gennemsnit af næ-

sten 50 deltagere til de flere end 40 årlige bredde-

træninger. Hertil kommer, at der nu tillige er 

ugentlige træninger for mini-SUT, SUT og tirs-

dagsløbere. Klubben er vokset og tæller nu om-

kring 270 aktive medlemmer, og søllerødderne er 

blevet rigtig dygtige orienteringsløbere.  

Mange af vores ungdomsløbere hører til blandt 

landets allerbedste, og der er søllerødder på U16-, 

junior- såvel som seniorlandsholdene.  

Vi oplever en dejlig stor deltagelse af søllerødder 

til mange stævner. Ved divisionsmatcherne delta-

ger som regel 90 - 100 søllerødder, og til langdi-

stanceløbet, Jættemilen, i november, der blev lø-

bet i rigtigt søllerødvejr i Hareskovene, var Sølle-

rød den absolut største klub med ikke færre end 70 

tilmeldte - en sjettedel af samtlige deltagere – og 

opnåede mange fine placeringer. 

 

Der var derfor en rigtig god grund til at fejre Gert 

ved træning nummer 400. Havde Gert ikke taget 

initiativ til at arrangere de 3 træninger for 10 år 

siden og vedholdende fulgt op med mange, mange 

flere træninger, er det langt fra sikkert, at Søllerød 

OK i dag havde været en succesfuld klub, der til-

trækker og fastholder engagerede, ressourcestærke 

og talentfulde medlemmer i alle aldre. I dag har 

klubben rigtig mange ildsjæle, som brænder for 

”sagen”, og ingen tvivler vel på, at Søllerød Ori-

enteringsklub ser ud i en lys fremtid! 

Træningsbanden har nu fået ny leder. Henrik Klef-

fel har taget tøjlerne, og træningsbanden fortsætter 

med at lave ugentlige træningstilbud efter den 

model som Gert skabte og i samme ånd.  

 

Et lille arrangement har vi også fået lavet siden 

sidst. Der er tradition for, at Søllerød OK arrange-

rer en af de otte afdelinger i Natcuppen, og i år 

stod vi for 3. afdeling, der blev afholdt i Jægers-

borg Hegn med stævnecenter på Nærum Skole.  

Ulrik Illum havde lagt banerne for de 180 deltage-

re, som på en fin, tør og kølig novemberaften 

kæmpede det bedste, de havde lært. Glædeligt var 

det, at også flere natløbsdebutanter havde fundet 

vej til Nærum. At løbe natløb i en fremmed skov 

kan måske være en skræmmende tanke, hvis man 

aldrig har prøvet, og nogle deltagere havde spurgt 

om muligheden for at følges ad to og to i skoven, 

hvilket med samlet fælles start og lidt velvilje fra 

arrangørerne sagtens kan lade sig gøre. Måske 

sidder der nogle søllerødder, som kunne få lyst til 

at prøve at deltage i Natcup på de vilkår? Så er det 

bare at sige til. 

 

Snart er det jul, og så ved enhver søllerod, at 2. 

juledag kl. 10 mødes vi til julemaveløb. Mon ikke 

vi i år, hvor vi er flere medlemmer end nogensin-

de, kan slå den uofficielle deltagerrekord på 110 

juleglade rødder? 

Hurtigt derefter bliver det nytår og dermed sæson 

for molboløb. Der er for længst åbnet for tilmel-

dinger på molboløbenes hjemmeside, og Jørgen 

Wisbech, Kirsten Møller og Jens Rose Møller vil 

sammen med de 10 arrangørteams udfordre os 

endnu en gang på paratviden om de besynderligste 

emner, man ikke vidste, man skulle vide noget 

om. 

 

Til februar holder vi generalforsamling; indkaldel-

sen finder I andet sted i Komposten, og jeg håber, 

at rigtig mange af jer har mulighed for at møde op 

for at bakke op om klubdemokratiet og give jeres 

besyv med. 

 

Med en stor tak til søllerødderne for jeres store 

engagement og gode humør ønsker jeg alle en 

glædelig juletid og et godt og lykkebringende nyt-

år. 

 

-Niels 
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”Hvis du har lyst til at lære         sæt kr d  i kale dere  de  25. ja uar 2014” 
 

I lighed med de foregående år udbyder DOF en række kurser på ”DOF Akademiet”, der holdes lørdag den 

25. januar 2014 i Ringe på Midtfyn. 
 

På programmet er  

 Skovnetværksseminar (Skovkontakt)  
 Introduktion til Emit 
 Emit-workshop for erfarne brugere  
 Introduktion til SportIdent  
 Motivation af frivillige  
 Kommunikation  
 A-stævneledelse 
 A-stævnebanelægning 
 Banelægning kredsløb 
 Stævneledelse kredsløb 
 Introduktion til korttegning for unge - (primært rettet mod 15-20 årige) – ved Julius og Henrik 

Molsen 
 Brug af sociale medier, video, TravelTales mv. for unge - (primært rettet mod 15-20 årige) 
 Eventudvikling – vær med til at forme fremtidens stævner for børn/unge (primært rettet mod 

18-24 årige)  
 

Flere detaljer på DOFs hjemmeside http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademiet2014_indbydelse.pdf 
 

Bestyrelsen opfordrer alle, der har tid og lyst til at bruge en lørdag på at blive dygtigere, til at tilmelde sig i 

O-Service senest den 17. januar.  Som I ser, er flere emner målrettet unge orienteringsløbere, og jeg håber, at 

flere af de store juniorer vil benytte sig af tilbuddet. 

Klubben refunderer kursusafgift og transportomkostninger efter gældende takst, når der så vidt muligt sam-

køres eller benyttes offentlig transport. 

      -Niels 

 

 

Julemavefræs 2013 
 

Så er det igen blevet tid til at brænde alt julefedtet 

af, og så er det godt, at vi har løsningen.  

Kom til julemavefræs i Rude skov. 

Dato: d. 26. december klokken 10:00 

Banerne: Pointløb, men drillenisserne har pillet 

ved kortet… 

MiniSUT banen:  

Også et pointløb, men nisserne har ikke drillet så meget. 

Tilmelding: senest d. 19. december på http://sollerod-

ok.dk/k_aktiviteter.htm   

Vælg mellem pointløb- svær eller pointløb-mini-SUT. 

 

Det bliver sjovt, og selvfølgelig skal vi slå deltagerrekorden fra sidste år… 

 

 
 

 

http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademiet2014_indbydelse.pdf
http://sollerod-ok.dk/k_aktiviteter.htm
http://sollerod-ok.dk/k_aktiviteter.htm
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 8 sekunder 
 Tæl langsomt: ”1-2-3-4-5-6-7-8” 

 

Så lidt skulle der til for at blive klubmester i 

Søllerød OK. I hvert tilfælde i år, da klubme-

sterskabet blev afviklet i Ravnsholt den 20. 

oktober. Allerød OK stod igen i år for arran-

gementet, hvor vi fik tilbudt baner, som frit 

kunne benyttes efter hver enkelt klubs for-

godtbefindende. 

I Søllerød havde vi valgt at bruge det velkend-

te ”koncept” gående ud på at teste de enkelte 

løberes evner til selvvurdering. Ved start 

skulle løberen oplyse sin anslåe-

de/beregnede/gættede tid for banen, når den 

valgte banes længde var kendt. Banen skulle 

løbes uden ur og Sport-Ident-tiden i mål skulle 

så sammenlignes med den oplyste tid. 

Mindste tidsforskel >>>>>> Klubmester. 

Der var en vis forvirring ved start, da jeg ar-

bejdede med en lidt anderledes tidsplan end 

den officielle; men som sædvanlig havde de 

rutinerede søllerødder taget initiativ, så de 

første sølle rødder allerede var sendt i skoven, 

inden jeg ankom til starten med deltagerlisten 

og noteapparatet.  

Da det blev ”min tur”, regnede jeg lidt løst ud 

fra 10 minutter pr. km og kom frem til 57 mi-

nutter. Med en hurtig beslutning om at vinde 5 

sekunder ved at spurte kraftigt i mål, blev min 

anslåede tid 56 minutter 55 sekunder. Alt 

gik planmæssigt – lidt hjælp til ”Ulrik den 

hurtige” ved post 2 ødelagde ikke min tidsplan 

– så selv et par lidt svagere vejvalg, som blev 

udlignet af andre vejvalgsgenialiteter, kunne 

ikke sætte mig i tidsnød.  

Nu lyder det måske som om, at jeg havde et ur 

til rådighed – ja, det indre ur ! Da jeg har en 

hel del års erfaring – også med knirkende knæ 

i nordsjællandske terræner - har jeg efterhån-

den en fornemmelse af, om jeg holder mine 10 

minutter pr. km. Jeg spurtede lidt hårdere end 

”normalt” og krydsede målstregen med en 

ganske god fornemmelse af at have løst opga-

ven ganske planmæssigt.  

Tiden blev aflæst og udskriften fortalte 56 

minutter 47 sekunder, hvilket netop giver de 

1-2-3-4-5-6-7-8 sekunder !!! – så havde jeg 

gået de sidste 25 meter til mål ….. 

Resultatlisten er for længe side blevet lagt på 

hjemmesiden, så alle kender resultaterne, men 

der skal lige knyttes yderligere denne kom-

mentar: 

 

Der er virkelig mange søllerødder, som er ved 

at have godt kendskab til egen formåen, hvil-

ket kommer til udtryk i følgende lille regne-

stykke: 

De 15 bedste tider = afvigelser mellem "egen 

tid" og "løbet tid" har jeg udregnet til: 

Samlet afvigelse: 00:16:25  

Gennemsnitsafvigelse: 00:01:06  

 

Efter løbet samledes vi på Rudegård, hvor der 

var overrækkelse af en af dagens præmier – 

nemlig den eftertragtede SKILDPADDE. 

Årets nummer næstsidst, Nikoline Andersen 

modtog en vietnamesisk skildpadde med ind-

bygget kompas – et fund for enhver O-løber ! 

Klub-pilekoggeret har jeg senere fået overrakt 

og lovet at forsyne det med klubmesterpladen 

inden det vandrer videre i 2014, hvor det bli-

ver DIN TUR til at vinde. 
Gert Bøgevig 
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Vinderen af årets Bom, blev Susanne Thra-

ne, hvis historie gengives her: 

 

Jeg deltog i publikumsløb for seniorer i for-

bindelse med U-tiomila 2012. Jeg var med 

som chauffør for de unge fra Copenhagen O. 

 

Løbet var i midt-Sverige omkring Tidaholm, 

et område med masser af skov, og en stor pro-

duktion af trævarer og tændstikker. 

Man bor i store militærtelte lige ved siden af 

stævnepladsen, og vi voksne chauffører sov 

sammen i det ene af de tre telte, som var lejet 

til os. 

De unge mennesker startede midt om natten 

med natløb, og de klarede sig rigtig godt, selv 

om de var lidt skuffede over en 8.plads, da de 

7 bedste hold kom på podiet. 

 

Om eftermiddagen startede publikumsløbene, 

hvor jeg skulle løbe en åben svær bane. Jeg 

var en af de sidst startede. Det var et meget 

svært terræn uden stier, og med mange kurver. 

Jeg startede ud med at bomme såvel første 

som anden posten, så jeg havde derfor allerede 

brugt mere end fem kvarter, da jeg satte kur-

sen mod post 3. Den skulle til gengæld være 

nem at finde, da jeg kunne gå lige ind fra en 

sti, hvor der var en stor klippe ud til stien. Jeg 

fandt sti og klippe, og fulgte en kompas kurs 

mod posten, der skulle ligge ved en mose. 

Desværre var posten der ikke. Jeg gik frem og 

tilbage langs mosen, og nu var der gået ca. 1½ 

time, fra jeg startede. Nå, så måtte jeg jo finde 

post 4, der skulle være ved en nærliggende 

mose. Jeg fandt hurtigt mosen, og ledte her 

igen forgæves efter post 4. Jeg kunne ikke 

forstå, hvor den var. Jeg løb tilbage til, hvor 

jeg mente post 3 skulle være, men den var sta-

dig ikke til at finde.  

Til sidst måtte jeg opgive, da klokken også var 

blevet mange tænkte jeg, at jeg måtte gå mod 

mål. Jeg tog så ud mod den nærmeste sti, og 

gæt hvem, jeg mødte der: Postindsamleren. 

Han sagde til mig, at max tiden jo var 90 mi-

nutter, hvilket jeg slet ikke havde sat mig ind 

i, og at han havde 10 mil hjem, så derfor skul-

le posterne samles ind. Jeg fik nu lov til at 

klippe post 3 og post 4, og så løb jeg mod sid-

ste posten. De var glade for at se mig i mål, da 

jeg har den sidste løber, der kom ind.  

Husk det er altid fantastisk at komme i mål, 

når man har bommet. 
 

Susanne modtog chokolade og gavekort til 

Løberen/O-butikken 
 

 

Der var desværre ikke så mange bomhistorier 

i år (- er vi blevet for gode?!), men her følger 

endnu en, som vi alle kan tage ved lære af. 

 

 
Kirsten Olsen skriver: 
Kan man bomme en kasse? 
 

Ja, det kan man godt! 

Det er til DM på Fyn, Brahetrolleborg. Vejret 

er rigtigt søllerødvejr, og forventningerne om 

et godt løb i en fremmed skov er store.  

Af sted til start, ind i første bås, tage løse 

postdefinitioner, tage kort i sidste bås, vente 

på bippet og så i skoven. 

Jeg finder første post uden problemer, men 

nummeret passer ikke. Mærkeligt, jeg er da 

det rigtige sted.  

Finder et sikkert udgangspunkt og prøver igen. 

Samme post! Undrer mig.  

Løber lidt rundt på må og få, indtil jeg af en 

eller anden grund folder kortet ud og ser, at 

det er et forkert kort, jeg har taget. 
 

Kan man bomme en kasse? Ja, det kan man 

godt, men det kan ikke anbefales. 

 

 
 

Bomkanonoverdommer, Kirsten Møller, havde 

medbragt ”levende” bom i form af Track-

Track-film fra den store o-verden.  

I to eksempler var løberne uden for kortet  
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EYOC 2013 i Portugal 
Europæiske ungdoms-orienterings-mesterskaber 

 

Eyoc sprinten 
Af Martin Illum 

Vi var kommet godt frem til vores hotel i 

”Portugalen”, alt havde bare fungeret, og det 

var bare super lækkert at komme ned i var-

men.  

Hotellet lå ud til en lagune, med udsigt udover 

havet. Vi havde gennemført 1 træning og mo-

del eventet op til sprinten. Selve model-

eventet for sprinten lå samme dag, i byen hvor 

vores hotel var. 

Byen mindede på ingen måde om sprint-

terrænet, men det var samme korttegner, så 

man kunne se hvilken stil, og hvad han syntes, 

der var vigtigt at få med på kortet som f.eks. 

kantstenen i vores tilfælde.  

 

Sprinten skulle foregå i byen Obidos.  

 

 
 

Obidos var en gammel middelalderby, som 

havde en enorm ringmur omkring. Byen, mu-

ren, og borgen lå oven på en kæmpe bakke, 

som gjorde det til en enormt kuperet sprint.  
 

Der har været meget diskussion omkring 

sprinten, da den ikke så teknisk ud på det 

gamle kort, vi havde fået, med mindre man fik 

lov at løbe oppe på bymuren. Dagen før fik vi 

så at vide, at muren ikke måtte løbes på, da det 

ville blive for farligt, hvilket vi absolut for-

stod, da vi kom ud i karantæneområdet. Muren 

varierede mellem at være 5 og 12 meter høj, 

og på kun cirka halvdelen af den, var der ræk-

værk, så man ikke kunne falde ned. Desuden 

var det stykke, man ville kunne løbe på ikke 

bredere end 1-1½ meter.  

 
 

Selve sprinten var absolut en positiv overra-

skelse, den svære kupering gjorde det vildt 

svært teknisk, sammen med de smalle gader. 

På nær det, så mindede det ellers om en nor-

mal bysprint. Det var en meget intens sprint, 

og uhyggeligt fedt, at vi fik lov at løbe på su-

per sprint-terræn! 

Martin blev nr. 14 af de 85 startende H-16-

løbere! FLOT! (Vibe) 
 

Astrid Maag fortsætter: 
 

Jeg har fået 

æren af at for-

tælle jer om, 

hvordan det 

var at løbe i et 

super lækkert, 

ultra hurtigt 

terræn med 

fine detaljer.  

 

Jeg kan jo starte med at sige, at det var super 

fedt!  
 

Vi løb langdistance og stafet i samme skov, 

stafet i norddelen og langdistance i syddelen. 

Jeg havde brugt en del tid på at forberede mig 

til lige netop disse to dage, det var vigtigt for 

mig at få nogle gode løb og gode oplevelser 
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med fra EYOC, mine erfaringer fra sidste år 

var, at jeg hurtigt blev stresset og at jeg ikke 

var god til at håndtere pres. 

I år var jeg rolig, brugte tid på at fokusere på 

løbene i stedet for at spilde min tid på at være 

nervøs og lave fejl. Det resulterede i en fin 21. 

plads, dog med nogle dumme fejl der skyldtes, 

at jeg ikke fik sat farten ned, lyskurvsprincip-

pet som alle sut' erne vil kunne nikke genken-

dende til. Man kunne som sagt løbe rigtig 

stærkt, når man grovorienterede og det fange-

de mig lidt på langstrækket og det næstlængste 

stræk, da jeg ikke fik sat farten ned til finori-

enteringen. Det kostede mig nogle minutter og 

måske en top ti placering, men det kan man jo 

altid sige.  

Desuden var det super fedt at heppe Josefine 

Lind fra Ok Gorm i mål til en super flot 1. 

plads i W16. 
 

Så stod den på søndagens stafet, jeg skulle 

løbe anden tur med to stærke løbere før og 

efter, nemlig Nikoline og Josefine. Inden start 

skulle vi lige have malet alles kinder med det 

smukke dannebrogsflag og med flag på negle-

ne og landsholdstøj, og med en bonus på et 

vejr der sagde 25 grader og fuld sol, var vi helt 

klar til dagens stafet. Igen tog jeg på erfarin-

gerne fra sidste år og var opmærksom på, at 

jeg skulle holde fokus hele vejen, da et stafet-

hold, der alle løber fejlfrit er ti gange hurtigere 

end ét, hvor de alle lige laver et lille bom eller 

to, det løber hurtigt op.  

 
Astrid afslutter en fin andentur. 

 

Vi snakkede med vores fantastiske trænere 

Gry Christensen og Emil Thorsen, som også 

lagde vægt på, at vi skulle løbe sikkert og fejl-

frit, det kommer man længst med, og så var 

det jo ikke helt skidt at have gårsdagens vin-

der på sidste tur til lige at samle op på et super 

fint holdarbejde. Alt i alt havde vi en super 

dejlig tur, og en fed holdånd, vi havde det su-

per sjovt og det lækre vejr var en ekstra bonus 

oveni, når man kommer fra et koldt oktober-

vådt Danmark.  

 

Som de fleste ved (klubbens hjemmeside), blev 

det til bronze for de tre piger, Nikoline, Astrid 

og Josefine, Tillykke! 

Danmark var udelukkende repræsenteret i 

klasserne H og D -16 (Vibe) 

 

 

 

Dansk mester i H-16 
Johan Lindbjerg Skovbæk 

 

Johan, H-16-løber, har i år 

vundet 2 DM’ er og er efter-

følgende udtaget til EYOC, 

som Martin og Astrid har for-

talt om oven for. 

Jeg har valgt at stille Johan 

nogle spørgsmål, som han her svarer på: 

 

Dit fulde navn: Johan Lindbjerg Skovbæk 

Fødselsdato: 20.10.97  

Skole: HNIE (Himmelbjergegnens Natur-og 

Idræts-Efterskole) 
 
 

Hvornår begyndte du at løbe 

orienteringsløb? 

Ca. som 6 årig blev jeg taget 

med til Skovcup af mine genbo-

er familien Sehested Sie, som 

løb for OK øst og havde nogle 

jævnaldrende børn. 
 

Hvor længe har du deltaget i SUT-træningen? 

Ca. tre år tror jeg. Jeg har tidligere løbet i OK Øst, 

da det var naturligt fordi, at jeg kom ind i sporten 

via familien Sehested Sie. 

Hvad giver det dig at deltage der? 
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Helt klart fællesskabet… Og saunaen, og så er det 

naturligvis også rigtig fedt med nogle lækre træ-

ninger. 
 

Betyder det noget, at dine forældre også er orien-

terere? 

Altså deltager de ikke så aktivt, så udover at jeg 

nogle gange kan få et lift til løb, betyder det ikke 

sønderligt meget. 
 

Har du andre gode resultater end dine DM ´er i 

år? 

Jeg er lige blevet nr. 7 til EYOC (Ungdoms Euro-

pa mesterskaberne) sammen med Martin Illum 

(Søllerød OK) og Laurits Bidstrup (Silkeborg OK) 
 

Hvor tror du dine styrker ligger?  

Til sidst på langdistancerne plejer jeg at være god 

til at holde hovedet koldt og fokusere, selvom jeg 

er træt. 
 

Er du hurtigløber?/ Er du en god orienterer? 

Det er meget forskelligt fra løb til løb alt efter 

sværhedsgraden og længden. Jeg har oplevet, at 

jeg har vundet og tabt på begge dele, så ærligt talt 

ved jeg det ikke.. 
 

Har du tænkt over, om der er områder, hvor du 

virkelig kan forbedre dig? 

Mine indløb kan godt forbedres, og det har jeg 

også arbejdet en del på... 
 

Hvilken type terræn kan du bedst lide? 

Jeg synes at åbne klippeområder omkring Göte-

borg, er mega fede at løbe i… De er virkelig tek-

niske, og man farer vild lyn hurtigt, hvis man ikke 

er med HELE vejen. 
 

Har du deltaget i flerdagesløb, f.eks. O-Ringen? 

Ja… O-ringen, Schweizisk femdages, påskeløbe-

ne, Hallands tre-dagars, og sikkert også nogle fle-

re… 

Hvad synes du om flerdagesløb? 

Det er rigtig hyggeligt og sjovt, at bo sammen 

med alle dem, som man løber med. 
 

Hvad synes du om jagtstart? 

Rigtigt fedt! Man kommer ud og løbe med nogle 

på næsten samme niveau, så det er bare at kæmpe, 

alt hvad man kan mod nogle som er jævnbyrdige. 
 

Du har lige deltaget i EYOC. Hvad giver det at 

deltage i sådan et arrangement?  

Man lærer at håndtere nerverne, der er omkring 

store stævner… 
 

Og hvordan er det pludselig at optræde i lands-

holddragt? 

Det er rigtig fedt at gå sammen med holdet og 

vide at man repræsenterer Danmark, men man kan 

også mærke, at der er mere pres på en normalt. 
 

Kunne du tænke dig at satse på at blive deltager i 

kommende landsholdsopgaver?/ Hvad vil det kræ-

ve? 

Lige pt. ved jeg det ikke… Det er jo super fedt at 

deltage i internationale stævner, men det kræver 

også virkelig meget arbejde. Og jeg synes i forve-

jen, at den store mængde o-løb kan trække mig en 

smule væk fra fællesskabet udenfor sporten... Så 

lige nu tager jeg den lidt med ro, og slapper af 

efter al den træning, jeg havde op mod EYOC. 
 

 
Martin, Laurits, Johan

_______________________________________________________________________________________ 
Lidt resultater samlet af Silas 
 

Natløb 23/10 

Herre lang           (17)     7,4 km    

2. Ulrik Nielsen 

Herre kort          (23)     3,5 km 

3. Jørgen Münster-Swendsen 

Dame mellem     (15)     5,2 km 

3. Agnes Jonsson 

Dame kort           (14)     3,5 km 

2. Astrid Skytte Kirkegaard 

 

Natcup 30/10 

D3  (17)                  3,9 km 

5: Astrid Skytte Kirkegaard     

H1  (28)                  8,2 km   

1: Ulrik Nielsen                        

2: Magnus Maag                       

H2   (53)                 5,6 km 

1. Rune Østergaard 

2. Aske Tandrup Nyengaard 

4. Anders Huus Pedersen 

DH4  (16)                 3,8 km 

3. Carsten O. Sveding 

Natcup 13/11  

H1   (27)              

1. Ulrik Nielsen 

4. Magnus Maag 

H2    (58) 

2. Rune Østergaard  

D2     (16) 

3. Astrid Maag 

D3      (19) 

3. Astrid Skytte Kirkegaard 
 

(tallene i parentes= antal tilmeldte)
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Tilbage til fremtiden 
- Et fortidslevn kommer til kort 

Af Mogens Hagedorn 
 

 
 

Kl. 9.42, 18 minutter til start.  

Alt er drivvådt i Hareskoven, der vælter store 

tunge dråber ned fra oven, og jeg skal løbe 

Jættemil. Langdistance o-løb med fællesstart 

og det hele. Det er mit første store løb, efter 

jeg i foråret meldte mig ind i klubben i forbin-

delse med find-vej dagen. Indtil nu er det kun 

blevet til et par divisionsmatcher og kredsløb. 

Det føles godt, jeg glæder mig helt vildt. Jeg 

småløber lidt rundt på stævnepladsen for at få 

varmet kroppen op. Jeg beholder min regnjak-

ke på indtil sidste øjeblik. I min ungdom løb 

jeg o-løb i nogle år. Jeg var meget seriøs, og 

det fyldte alt i mit liv i en kort intens periode. 

På stævnepladsen møder jeg Tim Falck, han 

løb dengang for OK Nord og jeg for Kilde-

holm. Vi var konkurrenter, men også venner 

og delte bl.a. telt på østkredsens sommerlejr i 

Borlänge i 1983. Han har en tynd plasticpose 

ud over løbetøjet på samme måde, som man 

ser det inden starten til et maratonløb. Godt 

trick, det skal jeg huske. Jeg har også lige 

snakket med en hel masse fra min nye klub 

henne i klubteltet, Ulrik, Morten, Kim, Gert, 

Heidi, Marianne, Henrik, Vibe, Niels, Phillip 

og endnu flere rare mennesker, hvor jeg kun 

kender ansigterne. Det er en god klub, jeg er 

blevet medlem af.  

 

 

 

 

Kl. 9.50  

Er tilbage ved teltet for at lægge regnjakken. 

Snakker lidt med Magnus, som løber H45 li-

gesom mig. Jeg er glad for at se ham, han var 

ikke sikker på, at han ville komme. Han er 

både forrygende dygtig til at orientere og en 

hurtig løber. Hvis jeg løber op til mit allerbed-

ste, kan jeg måske ligge i hans slipstrøm noget 

af vejen i dag.  For så vidt jeg husker, så er 

Jættemilen et løb, hvor det gælder om at 

komme med det rigtige tog, og hvor det er ok 

at kroge lidt. Det burde ligge godt til mig. Jeg 

er i rimelig form min alder taget i betragtning, 

men min o-teknik er pivrusten efter 30 år på 

bunden af glemslens hav. Det kan godt være, 

at jeg går død på et tidspunkt på vores 16 km 

bane i dag, men jeg vil falde med skoene på.             

 

Kl. 9.53 

Jeg følges hen til starten med Magnus. Jeg 

lægger mærke til, hvad for noget tøj han har 

på, hvis nu jeg skulle se ham i skoven. Det 

kan selvfølgelig være, at vi har forskellige 

sommerfugle undervejs. Hedder det egentlig 

sommerfugle? I sin tid hed det gaflinger, og 

der var også noget med stjerneposter. Magnus 

stopper pludselig op. Han har glemt noget vig-

tigt. Jeg hører ikke, hvad det er. Var det hans 

SI-dims? Han skynder sig tilbage for at hente 

det. Jeg ser hans ryg forsvinde tilbage mod 

stævnepladsen. Nå, han er jo super rutineret, 

han skal nok klare den.  

 

Kl. 9.56  

Ser Steen Olsen fra klubben stå og vente på at 

komme ind i startområdet. Hilser på ham. Pga. 

en skade har han valgt at skåne sig selv og 

løber kun 10 km i dag. Det joker vi lidt med. 

Vi er samme årgang og løb også mod hinan-

den for 30 år siden, han løb for SNIK. Han 

ligner sig selv på en prik fra dengang. Udover 

at løbe stærkt i skoven, var han også skarp på 

et atletikstadion. Husker han slog mig til et 

skolestævne, hvor han løb 1500 m på 4.30, da 

vi gik i 9.klasse. Pludselig synes jeg, at jeg 

skal tisse. Det gælder jo om at komme af med 
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overflødige gram, så Steen og jeg ønsker hin-

anden et godt løb, og jeg skynder mig hen til 

et træ. 

 

Kl. 9.58 

Mens jeg tisser, kan jeg høre, at folk bliver 

kaldt ind til start. Det er helt ok, jeg er klar. 

Jeg bliver færdig og skynder mig ind under 

snitzlingen, finder skiltet med H45, men hvor 

er mit kort? Der er masser af mennesker over-

alt, skulder ved skulder står de langs med kor-

tene, der ligger på jorden. Jeg prøver at mase 

mig ind mellem nogle af dem for at se navne-

ne. De bliver lidt sure, men hvad skal jeg gø-

re? Og hvordan har de fundet deres kort så 

hurtigt? Nu forstår jeg pludselig, hvorfor der 

var en startliste på nettet. Syntes egentlig det 

var overflødigt, når der er fællesstart. Men de 

der startnumre har alligevel en mening, det er 

åbenbart dem, kortene er ordnet efter. Var der 

også startlister i gamle dage? Det husker jeg 

absolut intet om. Shit, jeg kan ikke finde mit 

kort, det er simpelthen løgn. Så ser jeg 3 pa-

pegøjefarvede søllerødbluser og suser derover, 

det kan jo være, kortene er ordnet klubvis. Og 

heldigvis, der ligger et kort med mit navn på, 

super, jeg er klar. Jeg kan ikke se Magnus, han 

løber på en eftertilmelding, så han står nok et 

andet sted. Men hvis jeg giver den gas ud af 

boksen, så ser jeg ham nok. Søllerødbluserne 

er dejligt tydelige i skoven. 

 

Kl. 9.59.30  

Jeg er bøjet over mit kort og tjekker nord på 

kompasset. Jeg er klar til kamp. Helt klar. Det 

kan godt være, jeg ikke længere er en udødelig 

16-årig på 68 kg, der løber for at vinde, men 

lige nu føles det sådan. Jeg er spændt som en 

flitsbue. Kom så, fuld gas, følg med på kortet 

og husk at tjekke kontrolnumrene, altid tjek-

ke... apropos tjekke..shit, shit, shit. Det sker 

ikke, det her, for satan da. Jeg har ikke clearet 

og tjekket mit SI-kort, eller hvad den der USB-

nøgle, der stritter mærkeligt på min finger, nu 

hedder. Gør det noget?? Hvad sker der, hvis 

man ikke gør det? Starten går jo nu, hvad fan-

den gør jeg? Okay, det er så langt et løb, det 

vil være rimeligt dumt at blive disket. Jeg kig-

ger mig omkring og kan se nogle enheder lige 

udenfor startområdet. Jeg farer derud, propper 

min stempelfidus ned i Clear, og den blinker 

lystigt. De andre står stadig bøjet over kortene 

derinde i startboksen, ned i Check med fidu-

sen, men den lyser ikke.  

 

Kl. 10.00.00  

Nu starter de andre, der bliver vist ringet med 

en klokke derinde, men jeg hører ikke så godt 

lige nu. Fornemmer bare at jorden ryster, og 

efterårsbladene flyver rundt i regnen, mens 

alle løberne sætter i gang og forsvinder. Det 

føles som en dårlig drøm, det her. Jeg prøver 

desperat igen. Clear lyser, Check reagerer ik-

ke. Fuck det, det må være godt nok nu, jeg er 

allerede bagefter. Ind under snitzlingen og 

finde mit kort. Hvor der før var fyldt med lø-

bere, ligger der kun et kort under en elastik-

snor. Det er mit. Jeg flår det op. Har lyst til 

bare at løbe efter flokken i det fjerne, men der 

er et hav af vuggende rygge, der forsvinder i 

alle mulige retninger. Jeg kan ikke se, hvem 

der er min klasse, og hvem der ikke er. Der er 

kun nogle enkelte løbere tilbage, der står stille 

og kigger på deres kort. Mit kort hopper og 

danser for mine øjne. Der er sløjfer og som-

merfugle og svalereder og musehaler overalt 

på det gigantiske kort, men hvor er den skide 

trekant? Jeg kan bare ikke finde den. Farvel 

og tak til den udødelige 16-årige, nu er jeg på 

nul-komma-fem igen en 47-årig med nedsat 

syn og halvhøjt BMI. Det gik stærkt, det skal 

jeg edderhyleme love for. Hold nu kæft altså, 

hvor er du bare en talentløs fortidsamatør. 

 

Kl. 10.00.25  

Jeg begynder at løbe op over bakken uden at 

have læst mig ind på kortet. Ser en flok i det 

fjerne, der løber langt til venstre. Begynder at 

løbe i den retning. Men der er også nogle, der 

løber den anden vej. Kigger på kortet, mens 

jeg løber, og snubler over nogle grene, hvor 

hylen er vi henne, altså? Efter nogle sekunder, 

der føles så lange, at man kunne nå at se Ma-

tador blive genudsendt for 8. gang, finder jeg 

endelig post 1 på kortet og derfra bagud til 

starttrekanten. Øv, jeg skal højre om mosen, 

de andre må løbe en helt anden bane.  Afsted, 

afsted, rundt til højre om vandet, forbi et dige 

og over en ny mose. Der er kø ved passagen 

igennem vandet, jeg føler, jeg er allerbagest. 

Det er umuligt at overhale. Hvad laver de, er 

der stavgængere i feltet, eller hvad? Kan man 
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tillade sig at råbe til folk, at de skal skynde 

sig?  

Kommer over stien og ud på et åbent område, 

hvor 1. posten skal ligge. Der er nu lange fine 

linjer af løbere, der bugter sig i terrænet, så 

langt øjet rækker, meget smukt hvis man hav-

de tid til at gå op i det.   

 
Starten og slutningen på den 16 km lange bane. 

 

Kl. 10.03.06  

Stempler (eller siger man stadig klipper?) post 

1. Er meget langt efter de førende, og det er 

altså snotdumt at være sat grundigt af allerede 

efter 300 m. Men hvor er det dog alligevel 

fedt at være afsted.  

 

Kl. 10.05.06 

Stempler post 2. Er ved at finde tilbage i det 

gamle race-gear. Ned ad hugningen og så bare 

fortsæt på grovkompas mod sydvest, til du en-

der i en sti og så ned til den store mose ved 

jernbanen. Det er jo nemt nok det her. Tjekker 

lige postdefinitionen på vejen, bare sådan for 

en ordens skyld - og der er selvfølgelig noget 

galt. Jeg er på vej mod post 7. Får dog hurtigt 

rettet op, det er ikke en katastrofe. Jeg møder 

nogle af de førende inklusiv Magnus i mod-

løb, da jeg er på vej mod post 3. Jeg skønner, 

at jeg er lidt over 1 minut efter ham her. Jeg 

presser på over de næste poster, men det er 

slet ikke muligt at hente ham eller nogle af de 

andre frontgrupper. Jeg slingrer hele tiden lidt, 

og de løber alt for stærkt og alt for sikkert. 

Toget er kørt. So much for alle mine planer 

om at falde med skoene på. Jeg endte nok 

nærmere med at blive taget med bukserne ne-

de.  
 

Kl. 11.55.52 

I mål 1.55.52 efter start. Endelig, dejligt. Er 

våd og kold, men synes alligevel, at det var 

fedt, og det gik egentlig meget godt, selvom 

jeg endte med at løbe det meste af vejen alene. 

Der var dog en langsom men præcis svensker, 

der med usvigelig sikkerhed indhentede mig, 

hver eneste gang jeg svajede, som løb jeg i en 

3. dags brandert. Det er med nogen ængstelse 

jeg putter min SI-brik ind til aflæsning. Hel-

digvis er alle 42 poster korrekt registreret. 

Næsten 2 timer om de 16,1 km. Ikke ligefrem 

en tid den 16-årige fra fortiden ville være stolt 

af. Men den 47-årige fra nutiden er tilfreds, 

selvom ingenting gik som planlagt. 

Jeg lærte utroligt meget, både om o-løb anno 

2013 og om hvor vigtigt det er, at man er 

100% klar, især når der er fællesstart. Kigger 

mig omkring i regnen. Minder mig selv om, at 

jeg skal have en snak med Mogens J. om, 

hvordan de der sportident'er egentlig virker. 

Drikker et par glas saft, den er tynd, sikkert 

fortyndet af regnvandet, men det gør godt. Jeg 

har en lykkelig fornemmelse i maven og be-

gynder fuldstændig uprovokeret at smile, helt 

glad står jeg der fuldstændig gennemblødt og 

træt. Tror simpelthen det skyldes, at jeg glæ-

der mig over at være tilbage i o-sporten, som 

er den mest fantastiske sport i hele verden. 

Også selv om man ikke er i nærheden af at 

vinde og bare er med. 

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

61 søllerødder gennemførte årets Jættemil og af 

dem klarede Magnus Maag H17-20 sig allerbedst, 

idet han efter 20 km spurtbesejrede Tisvildes Emil 

Øbro med 5 sek. Ca. ½ min efter kom klubkam-

meraten Simon Thrane Hansen, der blev nr.4 

Astrid Maag løb sig til en tredjeplads, kun 5 min. 

efter Josefine Lind og 2 min. efter træningskam-

meraten Nikoline Tillingsøe. 

Flot løb også af Martin Illum, der blev nr.2 i H-16. 

Superungdom!  Vibe 
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Mini-Sutter i Ronneby 
 Sverige 

 
Af Mette Bæk Christiansen: 

Det var første gang, vi skulle deltage hele fa-

milien (2 voksne og 3 børn, med yngste på 3 

år) i en træningsweekend. Vi ankom for sent 

fredag og gik glip af en sjov nat-orientering. 

Til gengæld var det et herligt syn, der mødte 

os lørdag morgen med skov og sø lige uden 

for vinduet. Vi havde 2 skønne træningspas 

lørdag.  

Emilie på 9 år, der skulle løbe selv for første 

gang til stævnet søndag, trænede med ny 

skygge på første tur lørdag. Det var en super 

bane for store og små, omend en svensk skov-

sti lader noget tilbage at ønske, når man kom-

mer med en terrængående løbevogn. Sten i 

Sverige er bare større end i Danmark . 

 

 

Træningerne lørdag forberedte hele holdet 

godt til stævnet søndag, og det var en stor suc-

ces for både Emilie, der løb alene for første 

gang, samt Oscar, der skulle prøve kræfter 

med et rigtigt løb. Det var meget inspirerende 

for de to at se, hvor hurtigt SUT´erne løb, når 

de kom sprintende mod målet.  
   
Både Emilie og Oscar (6 år) fandt nye gode 

venner, og det var en fornøjelse at se, hvordan 

de løb sammen i skoven og sammenlignede 

ruter og kort.  

Når de store SUT´er skulle have teori, slappe-

de de små af med fangeleg med pandelamper 

eller IPAD´s, hvilket var velfortjent efter de 

mange timer ude.  

Turen var yderst veltilrettelagt. Rigtig meget 

ros til planlægningsholdet. Det er første gang, 

vi deltager hele familien, og alt klappede bare. 

Om det så var de skønne solbeskinnede træ-

ningsture, den lækre mad, teorien eller de 

planlagte udflugter.  Det var meget nemt og 

hyggeligt at være med, også selv om vi var 

lidt uden for målgruppen  
 

 
Anton og Oscar studerer kortet fra dagens træning 
 

Øvrige familiemedlemmer: far Philip og lillesøster 

Hanna. 

                                  Emilie 

 
 
På min første tur med orienteringsklubben. 
Jeg havde glædet mig længe og endelig blev 

det fredag, og vi skulle afsted. Det var en lang 

tur i bil, men vi kørte med Kim og familie, så 

det var meget hyggeligt. 

 

 

Endelig fremme fik vi tildelt sovepladser og 

jeg var så heldig at sove med verdens bedste 

træner Magnus. Min mor fik også lov til at 

være der. 
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Natløbet skulle jeg selvfølgelig på, men det 

var svært, da en af posterne var flyttet, og det 

var kul sort i de svenske skove. Det bedste var 

nu natmaden. 

Lørdag var Oskar kommet, og vi løb sammen 

på træningsløbet, og hvis bare min mor ikke 

havde hjulpet, var vi kommet meget hurtigere 

i mål. 

Heldigvis var der også tid til at lege og spille 

på IPad i løbet af dagen. 

Om aftenen, inden aftensmaden, var der sam-

ling og de forskellige baner blev gennemgået, 

men jeg var nu mest sulten og kunne lugte den 

gode aftensmad fra køkkenet, uhmn! 

Så var det på hovedet i seng, så jeg kunne væ-

re klar til konkurrencen om søndagen. Jeg var 

noget spændt og lidt nervøs, da det kun var 

min anden konkurrence. 

Heldigvis har man smilies i Sverige, så hvis 

man er kommet på en forkert vej, så så man en 

sur smily. På min tur løb jeg på en sur smily 

først, men resten af ruten var lutter smilende  

smilies  og super solskin. 

 

 
Anton på rette vej. 

 

Så gik turen hjemad, men først skulle vi alle 

en lille tur rundt et sjovt sted med masser af 

sten og klipper, så det var næsten umuligt at 

finde rundt med kortet, og så var der også tid 

til en is. 

På bilturen mod Danmark var jeg lidt træt, 

men vi hørte Gummi-Tarzan og det var også 

super hyggeligt. 

Jeg glæder mig til næste tur   

Mange hilsner Anton (7 år) 

(Anton deltog sammen med sin mor Lene 

Karlsson) 

_____________________________________ 

 

Lidt billeder fra mini-SUT-træninger: 

 
Magnus instruerer 

 
Ellen og Sara diskuterer dagens bane. 

 
Georg og Lukas er blevet gode venner. 
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WOC – august 2013 
 Mountainbike-orientering 

 

Af Caroline Konring: 

Mit første år som senior.  

Søndag blev det endelig tid til at tage til Estland, 

nærmere bestemt Rakvere, for at køre VM i MTB-

O. Mandag og tirsdag kørte vi modelevent og en 

anden træning ude i et fedt område, et typisk 

Estisk terræn med mange moser og nogle lang-

rendsløjper, med små hidsige bakker.  

Tirsdag var der sprint, som foregik i byen Tapa. 

Det var den distance jeg nok havde flest forvent-

ninger til, og derfor havde jeg også brugt en del 

tid på at nørde google streetview, for at danne mig 

et overblik over byen, og se hvordan vejene så ud 

ift. gradueringerne på det kort, de havde lagt op. 

Da jeg startede dannede jeg mig et hurtigt overblik 

over banen for at vide, hvor jeg skulle være ekstra 

opmærksom. De første to poster lå inde i et ind-

viklet stinet, der var blevet lavet på et stykke åbent 

område med højt græs, så der vidste jeg, at jeg 

virkelig skulle passe på. Det gik meget godt. Der-

næst skulle vi hen og have nogle poster i et områ-

de med langrendsløjper.  

På post 4 får jeg lavet en tanketorsk, og kører den 

helt forkerte vej i udløbet, og bliver indhentet. Jeg 

har russeren lige bagved nogle poster inde i det 

område, og fra 7’eren opdager jeg, at hun kører 

ind ad en anden vej, men tænker selvfølgelig, at 

jeg ikke skal lade mig distrahere og i stedet tro på 

mit eget vejvalg. De sidste poster går udmærket, 

den sidste del af banen var en masse hurtige poster 

rundt i byen. 

 
Caroline Konring på stafetten, publikumspost 

 

Da jeg kommer i mål, finder jeg ud af, at jeg er 

disket, hvilket jeg slet ikke forstår. Da vi får kortet 

går det op for mig at 8’eren lå lige på stregen mel-

lem 7’eren og 9’eren, og jeg så var kørt direkte til 

8’eren. Argh, lige når jeg for en gang skyld ikke 

lader mig distrahere af de andre, så burde jeg nok 

have brugt den som en alarmklokke, øv! 

Camilla Søgaard gjorde dog præcis det samme, og 

det var generelt en sprint med mange diskvalifice-

ringer, blandt andet pga. et forbudt område som 

nogle kørte ind i. Det var virkelig en skuffelse, 

men mit bom ved post 4 gjorde dog, at jeg allige-

vel ikke havde fået en god placering under alle 

omstændigheder.  

 
Udsnit fra sprinten 
 

Men så måtte det være på mellemdistancen, der 

virkelig skulle gives gas! Jeg var fuldt fokuseret 

på løbet, og det gik også meget godt de første par 

poster. Så kom vi over på den anden side af vejen, 

der deler skoven op i en kuperet og flad del. Her 

skulle vi have en sløjfe rundt, for dernæst at have 

nogle lange tonse-poster. Af en eller anden grund 

kører jeg 4-7-6-5 og finder ud af det lige inden 

post 5! Jeg skynder mig at klippe post 5 og tonser 

den samme vej tilbage til de forrige to poster, for 

at få sløjfen den rigtige vej rundt.  Jeg krydser 

vejen igen, og kommer ind i den kuperede del af 

skoven, hvor der er et indviklet langrendsspor med 

mange veje, der ligger tæt. Den sidste del går dog 

meget fint, selv om bakkerne godt kunne mærkes 

lidt til sidst. Efter løbet var jeg virkelig frustreret 

og skuffet, jeg har aldrig før prøvet at springe en 

post over, og jeg har aldrig prøvet at køre den for-

kerte vej rundt i sløjfen, og så gør jeg begge dele 

til VM!  

Det blev en lidt bedre dag for danskerne generelt 

med en 7. plads til Camilla Søgaard og en 10. 

plads til Nina Hofmann. 
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På Stafetten var jeg på 2. holdet sammen med Cæ-

cilie og Caroline Ryge. Jeg skulle køre første tur, 

hvilket jeg havde det ret godt med, da det havde 

været vildt fedt at køre første tur til DM. Der var 

en del forventninger til førsteholdet, men ikke 

særlig høje forventninger til os, bl.a. fordi Caroli-

ne R. var med til sit første mesterskab, og derud-

over var junior.  

Jeg kom helt vildt godt fra start, og var måske 

også lidt heldig med nogle korte gaflinger, men 

jeg var nr. 4 ved første radiopost, lige inden Ann – 

Dorthe Lisbygd fra vores førstehold, hvilket jeg 

var lidt overrasket over, at jeg var helt fremme 

med de gode. Så havde vi en gafling mere, og så 

lavede jeg desværre en fejl ved den fælles post, 

der kom efterfølgende, der gjorde, at der kom et 

tog og overhalede mig. Jeg lå i et stykke tid sam-

men med de samme, og lå lige mellem en slovak 

og en svensker. På strækket til publikumsposten 

valgte slovakken at stå af og løbe ned ad en trap-

pe, men jeg tænker, at det var meget smartere at 

køre lidt videre for at tage en nedkørsel, jeg kunne 

køre ned ad. Det fandt jeg også, men så kom jeg 

til at køre alt for langt ud ad en vej, fordi det var 

meget svært at se, om det var indkørsler eller stier 

man kørte forbi, og det gjorde, at de andre fik et 

stort hul – øv!  

Den sidste del var i et super fedt område oppe 

omkring en borg, med nogle stejle stigninger, in-

den man igen nåede til mål. Jeg kom ind som nr. 

11, hvilket jeg ærgrede mig en del over. Jeg ville 

gerne lige have haft svenskeren. Men det var alli-

gevel et fedt løb at køre, og det var en mega fed 

følelse at køre den første del, hvor der var en mas-

se pres, men hvor jeg bevarede roen og flowet. Jeg 

kunne så også glæde mig over, at førsteholdet fik 

en rigtig flot 2 plads, efter de næsten urørlige fin-

ner. 

Der var blevet lavet lidt om på programmet, da der 

ikke længere skulle køres lang kval, men antallet 

af ryttere fra hvert land afhang bl.a. af, hvilket nr. 

man lå på verdensranglisten, og hvordan man 

havde kørt sidste år. På damesiden fik vi 4 med, 

og jeg var så heldig at være en af dem, ud af de 5 

piger på holdet. Skoven var meget langstrakt, med 

nogle virkelig lange tonsestræk og nogle små om-

råder, igen bl.a. nogle langrendsspor, hvor man 

skulle holde tungen lige i munden. Det gik ikke 

synderligt godt for mig, og den var også meget 

fysisk krævende, hvilket gjorde at jeg var helt flad 

til sidst.  

Alt i alt har det jo som altid været en fed tur, med 

nogle fede terræner, fedt sammenhold og nogle 

løb der har givet en masse erfaring. Sprint og mel-

lem var dog virkelig en skuffelse, men stafetten, 

selv om jeg lavede den åndssvage fejl, var virkelig 

fed at køre og gav lidt tro på mig selv igen. Jeg 

glæder mig rigtig meget til næste sæson, hvor der 

bl.a. skal køres World Cup i Danmark og Sverige 

og VM i Polen. 

 

 
Caroline (til højre) sender Cæcilie af sted. 

 

 
Cæcilie Christoffersen ved publikumsposten, 

- endnu en af de dygtige unge rødder. 
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Et svært klubskifte 
Af Rune Monrad. 

For mig startede det hele onsdag d. 6. maj 

1992... Jeg var så heldig at have Gert Bøgevig 

som lærer i idræt i folkeskolen, og da Søllerød 

OK dette år afholdt en serie af introløb i Rude 

Skov om onsdagen, (med Gert og Vibe som arran-

gører, red.) fik han lokket tre af sine elever fra 

Ny Holte Skole med til begynder-orienterings-

løb (Anders Søndergaard, Henrik Lassen og 

jeg selv).  

Jeg havde tidligere forsøgt mig med både fod-

bold, badminton og svømning uden at jeg følte 

mig rigtig hjemme, så introduktionen til o-

sporten var helt perfekt.  

Allerede ugen efter var min ’o-karriere’ dog i 

fare, idet min mormor fyldte 70 år på samme 

dag som det andet orienteringsløb i serien og 

der skulle holdes reception for hende samtidig 

med introløbet. Men her trådte min mor, der 

havde set potentialet i o-løb, i karakter og sør-

gede for, at jeg kunne deltage, selvom jeg kom 

en hel del senere til min mormors runde dag 

(Det var også denne dag, at jeg lavede mit før-

ste rigtig store bom – heldigvis sammen med 

to gode venner, og uden at have været ’ude af 

den’ blev vi fundet igen af Martin Munch).  
 

Året efter vi var startet, stoppede Henrik mere 

eller mindre og i stedet startede Peter Horst-

mann, der gik i samme klasse som jeg. Det 

blev starten på et langt venskab og en fælles 

interesse for orienteringsløb. Det blev også 

igennem orienteringsløb, at jeg mødte min 

kone, Rikke, som jeg nu bor sammen med i 

Hillerød og har pigerne Emma og Ida med. 

Det er netop på grund af både børnene og at vi 

bor i Hillerød, at jeg fra 2014 har valgt at skif-

te den papegøjefarvede Søllerødbluse ud med 

FIF Hillerøds model.  

Jeg har været rigtig glad for at være i Søllerød, 

og det har derfor ikke været nogen nem be-

slutning. 

Igennem årene er det blevet til masser af sjove 

oplevelser og ture med mange fantastiske 

mennesker. Af gamle anekdoter kan eksem-

pelvis nævnes ’de gode gamle dage’ med 

klubkrimikrøniken, STG sprint-træninger og 

gennemførelse af Tiomila med et rent Sølle-

rødhold bestående af kun 7 mand, hvoraf den 

ene var kun 15-årige Michael Aasøe med be-

grænset erfaring i svensk terræn og den anden 

en halvskadet Klaus Gotthjælp (vi endte flot 

lige inden for Top200).  

Jeg har især nydt samværet i SET gruppen, 

hvor det i flere år blev til fast spisning og 

hygge i klubhuset på Rudegaard hver tirsdag 

efter intervaller samt racerbane, bordtennis, 

’Parnas’-sang, Plugghäst og meget mere.  

Det blev også til 9 år i bestyrelsen med mange 

rigtig gode og hyggelige diskussioner om 

klubbens aktiviteter. Men højdepunktet for 

mig vil nok altid være i 1999 da Peter, Anders 

og jeg vandt DM Stafet i H20 i Svanninge 

bakker – noget som vi sammen havde drømt 

og snakket om siden 1995, hvor vi ikke deltog 

i H16, fordi Peter og jeg var på studietur med 

folkeskoleklassen.  

Det blev til mere end 20 gode år i Søllerød - 

noget som jeg fejrede på dagen d. 6. maj 2012 

ved at løbe den 20 km lange sidstetur på Co-

penhagenO’s Tiomilahold. 

Jeg kunne fortsætte med mange flere historier 

og gode minder, men vil afslutte med at kon-

statere, at det har været fantastisk at have væ-

ret i en klub som Søllerød, hvor jeg har fået så 

mange gode kammerater og oplevelser. 

Tak, Gert, for at du åbnede døren til o-

verdenen for os og tak til alle jer andre! 

Vi ses i skoven, selvom min klubtrøje frem-

over vil have ’forkert’ farve. 

Mange o-hilsner 

Rune 
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For 50 år siden, 
løb jeg mit første orienteringsløb 

 

Den 19. januar 1964 prøvede jeg o-løb for første gang. Det var det år, jeg fyldte 18. Løbet foregik fra Sel-

skov Savværk, der ejedes af o-løberen Hans Andersen. 

Når jeg i dag ser kortet, kan jeg godt undre mig over, at jeg syntes det var sjovt. 

Kortets målestok er 1:40 000 

Jeg var spejder den gang. Efter spej-

dernes Nytårsparade, som jeg deltog i, 

som fanebærer, fulgtes jeg med en 

drengespejder hjemad. Han fortalte 

om orienteringsløb og syntes, at jeg 

skulle prøve.  

Her mødte jeg en pige fra min spej-

dertrop og hun fulgtes med mig og 

viste mig, at man bare skulle følge 

skovvejene, så langt man kunne og så 

tage en kompaskurs frem til posten.  

Sådan lærte jeg at finde vej  , og jeg 

så ikke Annelise til o-løb mere. 

At jeg blev ved, skyldtes også Karin 

og hendes far Emil. Han var meget 

opsat på at få mig til at blive. Han 

cyklede ud til mig med informationer 

om træning og konkurrenceløb. Og 

han tog mig med på løbeture sammen 

med Karin, der var dansk mester og 6 

år ældre end mig. Der blev taget hånd 

om mig, så jeg følte mig meget vel-

kommen. 

 

Den gang startede man i C-klassen, og 

ved at deltage i 3 løb kunne man sam-

le point til at rykke op i B-klassen og 

så videre op i A-klassen. Man skulle 

have 240 point i tre løb.(100 for at 

vinde og så minus et point for hvert 

minut, man var efter vinderen).  

Så hurtigt det lod sig gøre, blev jeg A-

løber. Det skete den 4.oktober 1964 

ved et løb i Sverige, hvor det var godt 

at kunne gå/løbe lange kompaskurser 

ret præcist. Ret meget andet kunne jeg 

ikke.  
 

Kortets målestok: 1:25 000 
 

Det skal ikke være en lang beretning 

om gamle dage, men det er sjovt for 

mig at markere dagen, da o-sporten 

har fyldt rigtig MEGET i mit liv. 

Lørdag den 18. januar har vi træning 

nr. 408 på Femsølyng, så er det tæt på. 

  

                                                                    Vibe Bøgevig 
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  På vej mod 5000 poster 
Del 10 af Fredes Danmarksturne 

 

Vejret i august og september er som skabt til gode 

o-løbsoplevelser - sol og dejligt vejr. Tisvilde har 

frigivet to nye baner. Vi har løbet i den nordlige 

ende meget ofte, så det er kendt terræn, men den 

sydlige del er helt ukendt for mig. 

Jeg beslutter at dele banen ud på to dage, da de er 

ret lange 13- 15 km hver. Herlige baner med mas-

ser af natur - og enkelte poster kræver meget nøj-

agtig kompasføring. På den sydlige del er alle 

poster med skilte, men den nordlige del mangler 

to pæle skilte. Dan fra Tisvilde hævder, at der er 

sat skilte på den ene pæl to gange, men jeg er lidt 

skeptisk - jeg så nemlig ingen synlige skruehuller, 

men jeg kan selvfølgelig havde overset dem. 

Den sydlige del er rimelig kuperet og med diffuse 

områder, hvor man skal holde godt fast på kom-

passet. Pælene er svære at se. Nedenunder er jeg 

løbet lige forbi posten uden at se den. Den lå i et 

hul bag et væltet træ. Jeg var ude på stien igen for 

at få sikker information omkring indgang til po-

sten. Både nord og syd er dejlige baner, som kun 

kan anbefales til en rask løbetur. 

 
 

Der er i øvrigt også frigivet en bybane tæt ved 

Sankt Helene Centret i Tisvilde, som Helle og jeg 

vovede os ud i, i lidt skummelt vejr. Det regnede 

pænt, men posterne blev indsamlet. 

 

Gødel Bjerge og Hvide Sande 

En herlig vindstille septemberdag med masser af 

sol, ville jeg forkæle mig selv med to herlige ba-

ner i det Vestjyske.  

Først Gødel bjerge i sydenden af Ringkøbing 

fjord. En herlig granskovsbane med de smalleste 

pæle, jeg endnu har set - og med meget små skilte. 

Her skal man være med på kortet. Posterne er 

svære at finde i granskoven. Man skal meget tæt 

på for at finde posterne.  

Væk igen fra posterne er der skabt helt små stier, 

så man hurtig kan se løsningen - den nemmeste 

måde - at komme hen til posten, men de meget 

små stier er ikke nemme at finde, når posten skal 

findes - kan ikke ses på kortet.  Masser af lyng og 

herligt vejr. Kan anbefales. 

 

 
Meget små skilte 

 

 
Udsigten fra en mindre bakke ved post 29 

 

Der ligger en hjemmeværnsskole i området, så det 

er nok dem, som ofte løber på banen.  
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Post 26 var en udfordring. Jeg kom fra post 28 

mod posten - ingen naturlig adgang - graner over-

alt og helt ufremkommeligt.  

Jeg blev enig med mig selv om, at den nok skulle 

angribes nord fra, men det var et klart kiks fra min 

side. Jeg troede det var nemmere at passere den 

vej, men jeg måtte sno mig igennem en masse 

granbuskads. Der var flere lysninger, men sluttelig 

blev posten fundet. Jeg skulle have holdt mig i 

lavningen ude fra stien. Der var en bitte lille sti i 

bunden, hvor man måtte kravle på alle fire lidt af 

vejen for at komme ud til vejen. Herlig øvelse. 

Det blev til 35 poster og ca. 12 km løb.  

 

Så af sted til Hvide Sande og 70 poster. Jeg havde 

længe haft øje på denne bane, men længden og 

antal poster havde flere gange fået mig på anden 

kurs. Det herlige vejr gjorde, det blev en fantastisk 

tur - posterne langs vandet i klitterne var ikke spe-

cielt vanskelige, men udsigten var guddommelig.  

Det blev til en kombineret orienterings-og foto tur. 

I alt blev det til ca. 24 km, så bilen - og væskede-

pot - blev stillet, så banen blev delt op i en nord-

del og en syd-del.  

Jeg fik taget en del fotos af en stæreflok, som 

brugte en telemast til kommunikation og sidde-

plads på en anden måde end teleselskaberne havde 

tiltænkt. En stor stæreflok laver en masse "pip" - 

Hvorfor mon de alle sammen pipper samtidigt?  

"Jeg glæder mig enormt til en laber larve ved 

Hamborg!" De kan jo ikke selv høre, hvad de selv 

pipper - og er det kun pigerne som pipper? Den 

linje kommer jeg nok til at fortryde . Den bliver 

nok af gode redaktionelle grunde redigeret ud af 

Vibe! 

 

 
 

Der er fantastisk flot udsig ud over Vesterhavet på 

den ene side og Ringkøbing Fjord på den anden  

side. Der er placeret tre store vindmøller tæt ved 

indløbet til Ringkøbing fjord. De understreger 

kystlinjen og skæmmer ikke udsigten - synes jeg. 

 

Der var en del poster i selve byen, men jeg havde 

aldrig været rundt i Hvide Sande, så det blev taget 

med godt humør. Flere poster lå med rigtig flot 

udsigt ud over Ringkøbing Fjord, så der var hele 

tiden noget at nyde/beundre.  
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Mit favoritfoto - stor moderne vindmølle, et tremastet sejlskib og de store klitter beklædt med marehalm for 

at undgå sandflugt - alle har en primær relation til vinden.  

 

Der manglede to poster i alt, men det kunne ikke 

ødelægge humøret på sådan en herlig tur. Lars 

Bukkehave havde nævnt, at det var en fin bane, og 

jeg kan kun give ham ret. Man behøver ikke løbe 

banen, men den kan sagtens gås i stedet. Husk dog 

lige en god vejrudsigt med sol og stille vejr, så  

kan det ikke gå galt.  

 

       
Post 84 var blevet spist af den onde sandklitspiser.           Man forstår hvorfor det hedder Hvide Sande - det  

        er helt hvidt sand. 

 

Fortsættelse følger på netsiderne 25 og 26. 

.
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Resultater 
 
Silas Schytte Olsen har fremsendt disse fine resultater: (+ dem på side 10) 
  

Bornholm Höst-Open 26-27/10 

Herre 65           (47)               

7 Ronnie McGrail     

Herre 60           (25)   

4 Jørgen Münster-Swendsen     

    
Farum Sprinten 9/11   

H16  (33)                     2,5 km   

2 Julius Molsen     

5 Anders Huus Pedersen     

H20 Elite  (33)           2,5 km   

1 Simon Thrane Hansen     

    
Jættemilen 10/11    Top 10   

D14   (19)                    6,3 km   

8 Astrid Skytte Kierkegaard   00:49:41 

12 Alberte Kaae-Nielsen   00:59:35 

D16   (21)                    9,4 km   

3 Astrid Maag   01:07:17 

8 Agnes Jonsson   01:16:16 

D20   (20)                   14,1 km   

10 Nikoline Andersen   02:13:19 

D45   (21)                   11,1 km   

4 Iben Maag   01:36:34 

DH Turist (87)            6,2 km   

9 Steen Knuhtsen   00:58:11 

H14   (30)                      6,3 km 

4 Anders Huus Pedersen   00:37:49 

H16   (24)                      12,9 km 

2 Martin Illum   01:17:48 

10 Rune Østergaard   01:33:25 

H20   (37)                       19.9 km 

1 Magnus Maag   01:40:44 

4 Simon Thrane Hansen   01:41:19 

H21  (44)                         19,9 km 

7 Ulrik Nielsen 01:45:17 

H40   (17)                        19,9 km 

6 Mikkel Buckgreitz   02:31:35 

9 Bo Rasmussen   02:46:14 

H45   (48)                        16,0 km 

9 Magnus Oscarsson   1:46;27 

H60   (29)                         12,9 km 

6 Anders Jonsson 01:49:26 

7 Christian Strandgaard   01:54:24 

H70   (34)                             6,9 km 

2 Arne Grøndahl   01:03:02 

7 Gert Bøgevig   01:15:32 

 

FJERDE 505 EM-TITEL TIL BRDR. BOJSEN-MØLLER 

Jørgen og Jacob Bojsen-Møller 

vandt søndag den 2. september deres 

fjerde Europamesterskab i 505-jollen 

i Medemblik, Holland. Brødrene 

Jørgen og Jacob Bojsen-Møller skrev 

sejlsportshistorie med endnu en EM-

titel i den internationale 505-jolle.  

 

Deres første Europamesterskab i 

klassen vandt parret tilbage i 1979 

og her 34 år senere gjorde de det 

igen - og sågar overbevisende. 

 

 

De mellemliggende titler blev vundet i 2006 og 2007. 89 både stillede op til EM, heraf 4 danske.  

Kilde:www.sejlsport.dk 

 

TILLYKKE til vores sejlende klubkammerater  
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Træningssiden 
 

Breddetræning 1. halvår 2014 

 04 01 14 406 Ravneholm 

11 01 14 407 Geel Skov 

18 01 14 408 Rude Skov, Femsølyng 

25 01 14 409 Kirkeskoven 

01 02 14 410 Geel Skov 

08 02 14 411 Trørød Hegn 

15 02 14 412 Geel Skov 

22 02 14 413 Ravneholm 

01 03 14 414 Trørød Hegn 

08 03 14 415 Rude Skov, Landsebakken 

15 03 14 416 Gæsteskov 

22 03 14  - Spring Cup – Ingen træning. 

29 03 14 417 Rude Skov, Agersø 

03 04 14 418 Kirkeskoven 

10 04 14 419 Geel Skov 

17 04 14 - Egen træning – Skærtorsdag 

24 04 14 420 DTU  

01 05 14 421 Rude Skov, Femsølyng 

08 05 14 422 Trørød Hegn 

15 05 14 423 Rude Skov, Birkerød Kongevej 

22 05 14 424 Gæsteskov – Ravnsholt 

29 05 14 - Egen træning – Kr. 

Himmelfartsdag 

05 06 14 425 DTU Scion 

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

20 06 14 427 Tisvilde Hegn 

OBS: ændringer kan forekomme! 

Træningsbandeåret 2013 nærmer sig hastigt sin 

afslutning efter endnu en sæson med et helt utro-

ligt flot fremmøde. Deltagerrekord for 2013 er – 

indtil videre – træning nr. 400 med næsten 90 søl-

lerødder. 

Kun mangler decembers fire træninger at blive 

afviklet sluttende med det allerede traditionsrige 

Julemavefræs. Det er endnu engang en flok 

SUT’er, der 2. juledag vil sørge for, at vi alle kan 

samles til fælles fotografering ved vor egen ka-

nonfotograf og en efterfølgende endnu lidt hem-

melig tur i skoven, for til sidst måske at nyde lidt 

julerestemad i hyggeligt selskab i Rønnebærhuset. 

 

Andet sted i blandet kan du læse Mikkels indby-

delse, som han har lovet at følge op med en præci-

serende instruktion. 

I 2014 fortsætter Træningsbanden ufortrødent at 

tilbyde ugentlige træninger til søllerødderne. Ban-

deleder Gert valgte i 2013 at slippe rorpinden, 

men heldigvis har Gert ikke mistet lysten til at 

udfordre, så allerede 4/1 2014 har Gert lagt baner-

ne i Ravneholm. 

Vi ses til træning, hvor o-udfordringer, motion og 

hygge forenes. 

 

Henrik Kleffel

_______________________________________________________________________________________ 

 

Danske mesterskaber i 2014 
29/3 DM-nat i Jægerspris Nordskov.  

26/4 DM-sprint i Lemvig  

27/4 DM-ultralang i Nørlund Plantage.  

23/8 DM-mellem i Nørreskoven 

13/9 DM-stafet, Fovslet (Kolding arrangerer) 

14/9 DM-lang i Munkebjerg. 

28/9 DM-hold/divisionsfinale (kun for nr.1 og 2 i 1. div.) 

Grethe Tetens 

fejrede sin 80-års 

fødselsdag samti-

dig med, at klub-

ben fejrede træ-

ning 400. 

Tillykke! 

Her ses Grethe 

med sin 2013-DM-

bronzemedalje.

 

Weekenden 23-24/8 er der DM-mellem i Nørreskoven ved Farum og Midgårdsormen i Rude Skov. Søllerød 

og Ok Øst samarbejder om disse to arrangementer. 

Påskeløb: Ulrik Illum arrangerer påsketur til Wales for SUT´erne, deres forældre m.fl. Han har før efterårs-

ferien udsendt information om turen, og mange har tilmeldt sig. I skrivende stund er der 4 ledige pladser. 

 

Påskeløbene er nærmest en institution. I de 50 år, jeg har løbet o-løb, har der været afholdt påskeløb hvert år, 

oftest i Jylland. I 2014 rykker løbene til Fyn, og der løbes i Svanninge Bjerge, Krengerup og Holstenshus. 
Det er et tredages-løb, hvor der løbes torsdag, fredag og lørdag og har du lyst til at prøve kræfter med et 

flerdagesløb, er det et godt sted at starte. Alle klasser tilbydes. Se O-service, april måned! 

       Vibe 
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Find vej - fortsat 
på vej mod de 5000 poster  

 

Ilskov, Vildbjerg og sidste del af Løvbakkerne 

Primo oktober er det ved at være ganske få baner 

som pt ikke er løbet i Jylland - 5-6 baner. Ilskov 

banen er ikke særlig spændende orienteringsmæs-

sigt, hvilket også står på hjemmesiden - men lang 

og flad i landbrugsland og en lille by - Ilskov. Og 

alligevel kan der anes drama på heden. Mere om 

det lidt senere. 

Jeg lagde ud med selve byen. En del poster ligger 

langs en nedlagt jernbane som er lavet om til cy-

kelsti. Selve den lille stationsbygning og perronen 

er der endnu, så hvis man lige bruger sin fantasi, 

så kan man hurtigt fornemme et tog komme ind i 

byen.  

Posterne lå hvor de skulle og det gik på raske ben 

af sted. Ved post 25 kommer så selve o-problemet.  

En enkel lodsejer er anti o-løb og har fået sit om-

råde markeret med rød skravering. Allerede da jeg 

løb over mod post 25, så tænkte jeg, at den post 

var nok lidt en rød klud i ansigtet på ejeren - og 

ganske rigtig, posten var væk. Jeg gik noget rundt 

og ledte - også lige på kanten af skellet ind mod 

ejendommen. Nå - den er nok brændt på bålet, 

tænkte jeg. Men så alligevel - hvis jeg var sur - 

hvad havde jeg så gjort. Selvfølgelig smidt den 

lidt længere oppe i hegnet - så godt gemt som mu-

ligt. Og efter lidt søgen - ganske rigtig - der lå den 

på jorden midt inde i hegnet. Man kan næsten se 

det for sig - satans post!! 

 

 
 

Post 25 placeret kritisk i forhold til lodsejer            

Post 30 med lukket skilt. 

 

 
 

Posterne 31, 32, 33 og 34 måtte efterlades grundet 

riffeljagt. Jeg var ikke frisk på en ekstra hurtig 

løbetur med nye momenter. Turen på ca. 15 km 

gav 46 poster til samlingen.  

Det er nu blevet lidt sent, men sidste del af løv-

bakkerne kan nok lige nås inden mørket falder på. 

Det er en Herningbane, så der skal beregnes ekstra 

tid til at lede efter manglende poster og ganske 

rigtig - anden post på turen mangler. Næsten alle 

Hernings baner burde udgå af findveji.dk, indtil 

kvaliteten af banerne er på højde med resten af 

landet. Jeg har regnet lidt på det hele - generelt i 

gennemsnit mangler 1-2 poster på banerne ved 30 

poster. Så jeg ville have haft ca. 300 poster mere, 

hvis alle poster var, hvor de burde i følge kortene.  

Der var som sædvanligt flere mangler, men jeg 

nåede lige bilen inden det var helt mørkt. Ca. 25 

poster mere i posen. Banen kan i øvrigt anbefales 

til boligarkitekt interesserede.  

I området er der mange flotte og enorme villaer i 

mange forskellige stilarter godt og grundigt blan-

det. Der er ingen almindelige små villaer. Om de 

er kønne er vel op til enhver selv at vurdere og 

beslutte. 
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Næste dag gik turen til en anden bane, som jeg 

også en del gange havde hoppet over, grundet den 

er rigtig lang - gæt ca. 25 km. Vildbjerg med to 

baner i byen - viklet ind i hinanden - igen en Her-

ning bane. Den ene en ny bane - alle poster var på 

plads endnu, selvom hærværksfolk havde løsnet 

flere poster/pæle, som stod løse i hullerne, så det 

er kun et spørgsmål om tid før ...  

Den gamle bane Vildbjerg Søpark derimod, var 

der mange mangler på. Ca. 10 poster ud af 50 

manglede. Den gamle bane havde poster med to 

bogstaver, mens den nye havde tre bogstaver. For 

lige yderligere at komplicere tingene, så var der 

flere poster med f.eks. 32. Om man så har glemt at 

fjerne de gamle poster eller hvordan det hænger 

sammen - det må guderne vide.  

Men jeg stødte på et helt nyt problem - efter snart 

to hundrede baner, så havde man vel snart set det 

meste, men en episode ville det anderledes. Om-

klædning er jo nødvendig - det ved vi alle. Jeg har 

så tit benyttet skolernes parkeringsplads til lige at 

hoppe i løbetøjet, når der vel og mærke ikke er 

nogen i nærheden. Jeg drejede som vanligt ind på 

Vildbjerg skole - det var i efterårsferien, så der var 

ingen børn at se i miles omkreds. Der holdt et par 

biler foran skolen, så jeg parkerede helt ude ved 

vejen og begyndte omklædning. Så ud af øjenkro-

gen så jeg godt en person komme gående i rask 

tempo. Han var fuldt udvokset og lidt til. "Hvad 

foregår der her" spurgte han. "Jeg klæder lige om 

inden jeg skal løbe jeres orienteringsbane". Han 

svarede "Det er et anstændigt sted". Jeg svarede 

"Det var ikke min mening at gøre nogen for-

skrækket". Han svarede "Det har du heller ikke, 

men der kommer jo børn her". Jeg svarede "Jeg 

skal nok køre et andet sted hen og skifte - intet 

problem". Så gik han igen - tak spids. Jeg må vist 

ændre bilplaceringstaktik - skoler er no go for 

omklædning - men alligevel - er det så slemt? Det 

vil jeg lade være op dig - kære læser. 

Vejret var lidt gråt og diset men uden regn, så 

indsamlingen gik fint. Efter ca. 25 km, så var alle 

synlige poster fundet og noteret. Tempoet var mo-

derat og en del blev gået. Det ene knæ smertede 

lidt fra gårsdagens strabadser, så jeg undlod at 

provokere det for meget. Ellers ingen større skader 

efter ca. 50 km på to herlige dage lige nord for 

Herning. 

 
 

Efter indtastning ser stillingen komfortabel ud. 

Der er ikke langt til de 5000 poster. Der er næsten 

900 poster ned til nummer to, som er gået helt i 

stå. Umiddelbart gætter jeg på et væddemål om at 

hente 4000 poster og så ikke mere. Ellers virker 

det besynderligt at finde 4000 poster og så ikke 

finde flere. Jeg kender ikke vedkommende og hos 

Findveji.dk kender man heller ikke vedkommen-

de.  

Læg i øvrigt mærke til KRpæle, hvis alias dækker 

over vores Kaj Rostvad 100%, som har proklame-

ret, at han lige napper 1000 poster bare lige for at 

være med og så stoppe. Jeg er skeptisk overfor 

den forklaring, for jeg sagde nemlig det samme, 

og se hvordan det er gået.  

Der er fin fremdrift hos Kaj, så det varer ikke 

længe før jeg har ham i bakspejlet råbende " Hov - 

vent lige. Jeg har lige et spørgsmål" og vupti så er 

han forbi ;-). 

Siden Frede indsendte disse sider, har han passe-

ret de 5000 poster! Vildt! 

 

 


