
             

 
 

  K O M P O S T E N  
  

23. årgang  •  nr.3  juni 2013 
 

Søllerød Orienteringsklub

 
         

    Glæde        Fællesskab        Sundhed        Konkurrencer        Udfordringer  

 
Rasmus Thrane Hansen efter sin sejr i Pinse-sprinten på sommerdagen den 18. maj 2013 

 
I dette nummer kan du bl.a. læse mere om Fredes pælejagt, om 10-mila, KUM, DM-lang, orientering 

m.m. i USA, og hvordan det gik i den første divisionsmatch  
 

 



Søllerød Orienteringsklub                                                     Komposten – 23. årgang nr.3 – juni 2013 

2 

 

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 
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 Tore Linde lindetore@gmail.com  26174347 

 Mogens Jørgensen      oz6mk1@gmail.com  40564496 

 Anne Kaae-Nielsen     anne.kaae-nielsen@herlev.dk 
 

   24833896 

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   

 Mogens Jørgensen for at få en ny.   

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

      

Funktion:     

Klubtræning Gert Bøgevig gert.bogevig@gmail.com   60106506 

Klubhus vicevært Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Kortsalg Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Materiel Klubhus Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

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 

Elite Rune Monrad runemonster@hotmail.com  32128606 

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 Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

 26. august 2013. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 27. september 2013. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

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

Husorden: Næste gang du kommer i Rønnebærhuset, så sæt dig ind i husordenen – se opslag på 1. salen! 

 

OBS!!! 
 

Med dette nummer af Komposten udsendes et kontokort. På forsiden af det er der en kontooversigt.  

På bagsiden finder du en forklarende tekst. Bemærk at det er tid at betale kontingent.  
Skyldige beløb bedes indbetalt hurtigst muligt. 

Kassereren 
 

 
I Kompostens apriludgave blev du spurgt: 

 

 Vil du være med til at arrangere DM i Klinteskoven?  
 
Weekenden 14.-15. september arrangerer Søllerød OK sammen med O-63 Vordingborg danmarksmester-

skaber i Klinteskoven på Møn. Om lørdagen DM i Stafet og om søndagen DM Lang. 

Det er ikke for sent at melde sig: 
 

Send en mail til niels@bentzon.net hvis du er interesseret i at være med - også 

hvis du kun kan deltage en af dagene. Skriv gerne, hvad du helst vil være med til. 
Selvom du ikke har den store arrangørerfaring, så meld dig alligevel - det bliver 

drøn hyggeligt og en stor oplevelse! 
 

Se også stævnets egen hjemmeside http://www.sollerod-ok.dk/dm2013/  
 

Hilsen fra Niels Bentzon og Troels Christiansen 
 
 

Dette nummers fotografer: Bo Konring, Kirsten Møller og Vibe Bøgevig.  

mailto:mj@byg.dtu.dk
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Kære Søllerødder og O-63’ere! 
I inviteres hermed til fælles klubweekend – med arbejde - på Møn 

 

 
Fredag d. 13/9 til søndag d. 15/9 har O-63 og Søllerød OK fælles klubtur til Hjertebjergskolen i Hjertebjerg 

nær Stege – med hjælp til DM stævnet i Klinteskoven ved Møns Klint. 
 
Vi byder på mad (+ drikkevarer, begrænset omfang og udvalg). Medbring selv luftmadras og andet sove-

grej + evt. hjemmesko. Vi råder over en del klasselokaler, som hver kan huse 10-20 personer.  Hvis I ønsker 
mere privatliv, så medbring telt eller campingvogn - der er plads på skolens område efter nærmere anvisnin-

ger. 
Medbring gerne legeredskaber som bolde, kongespil, bordtennisbat, kort, musik osv. 
 

Håber I har meldt jer under fanerne hos Niels Bentzon (niels@bentzon.net), Torben Hviid (tohvi@hotmail 
.com) eller en anden funktionsleder, til at hjælpe med nogle af de mange stævne-opgaver lørdag og/eller 

søndag. Ellers er det på tide at gøre det nu. Hjælpere kan gratis løbe en åben bane lørdag eller søndag, når 
det passer i fht. opgaven. Dem, der vil løbe en DM bane, skal forhåndstilmelde sig i O-service og betale selv 
på normal vis. Giv besked til Niels B. eller funktionslederen om, hvorvidt og hvornår I gerne vil løbe. 

Hvis I overnatter og er tilmeldt morgenmad, regner vi også med, at I gerne vil smøre madpakke på skolen. 
Alternativt tag madbakke med hjemmefra. Kaffe og kage kan fås i klubteltet ved stævne-kiosken i løbet af 

dagen. 
 

Program for klubweekenden: 

 Fredag kl. 15-19: Ankomst og indlogering 

 Ca. kl. 19.30: Aftensmad 
 Kl. 7.30-8.30: Morgenmad. Smør selv madpakke og husk at tage vand/sodavand med 

 Oprydning (alle) og afgang til stævneplads 

 Kl. 19: Aftensmad 
 Kl. 7.00-8.30: Morgenmad. Smør selv madpakke og husk at tage vand/sodavand med 

 Generel oprydning og rømning - desuden rengøring af soveområder (alle). Afgang til stævneplads 

Se stævnehjemmesiden: http://www.sollerod-ok.dk/dm2013/  hvor der bl.a. står om rundvisning på Møns 

Klint GEOcenter til favørpris. 
 
Send venligst senest 1. september en mail til Per Steen (kap.steen@post.tele.dk) eller Iben Maag 

(iben.maag@gmail.com) med besked om, hvor mange I kommer og hvornår I kommer, så vi er klar over, 
hvilke måltider I er med til, og så vi kan disponere pladsen. Klubmiddagen lørdag aften er ”obligatorisk” for 

alle hjælpere, så vi kan have en dejlig aften sammen. 
 
 
 
Vel mødt til en hyggelig weekend! 
 
Mange hilsner fra klubfest-funktionslederne Per og Iben 

 
 

mailto:niels@bentzon.net
http://www.sollerod-ok.dk/dm2013/
mailto:kap.steen@post.tele.dk
mailto:iben.maag@gmail.com
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Formanden har ordet 
 
Søllerød OK har ved flere lejligheder vist flaget 

over for omverdenen i løbet af foråret. På ’Find 
vej i Danmark’-dagen i april inviterede oriente-
ringsklubber over hele landet til åbne, gratis o-

arrangementer med flere end 3000 deltagere. Vi 
havde i SOK den glæde, at omkring 175 deltagere 

fandt vej til vores arrangement på Rudegård Sta-
dion, hvor de blev mødt med tilbud om baner i 
alle sværhedsgrader efter de kendte røde pæle i 

Rude Skov og en sprintbane med SI-enheder på 
stadion.  Sidstnævnte var som altid et hit i de yng-

re aldersklasser. Rigtig mange søllerødder var 
mødt op for at hjælpe til med arrangementet, til-
byde kyndig instruktion i kort og kompas og give 

deltagerne en god oplevelse, og vi har efterfølgen-
de haft den store glæde at kunne byde flere nye 

medlemmer velkommen i klubben! Til lejligheden 
var der udskrevet en konkurrence blandt SUT om, 
hvem der kunne lave den bedste bane med de for-

håndenværende pæle, hvor Rune Østergaard løb af 
med sejren efter at have kringlet en ganske udfor-

drende bane, som nu er tilgængelig på vores ’Find 
Vej’-hjemmeside. 
 

Sidst i maj måned havde SOK en særdeles aktiv 
rolle i Rudersdal Kommunes udgave af familielø-

bet ”Jagten gennem Historien”, hvor deltagerne 
skulle løse ”mysteriet om uroen på Gl. Holte-
gaard”. Simon Thrane Hansen havde til lejlighe-

den tegnet et sprintkort over området, som var 
grundlaget for det ”skattekort” deltagerne fik, og 

flere søllerødder deltog som medhjælpere ved 
arrangementet. Også til dette arrangement var der 
rigtig mange deltagere, og måske finder nogle af 

dem vej til nogle af vores ”rigtige” o-træninger 
eller ’Find Vej’-baner. Som en bonus kan vi se 

frem til at prøve at løbe på den o-rigtige version af 
Simons kort over Gl. Holtegaard og omgivelser 
ved en senere lejlighed. 

 
Endelig havde Søllerød OK en lille stand på cy-

kel- og løbefestivalen i Birkerød Idrætscenter i 
begyndelsen af juni, hvor vi meget fint præsente-
rede o-sporten og vores klub. 

 
Tak til alle de mange frivillige, som gjorde oven-

stående muligt! Det kan ikke gentages for ofte, at 
aktivitetsniveauet og engagementet blandt klub-
bens medlemmer er imponerende. 

 
I pinsen var FIF Hillerød arrangør af DOFs elite-

testløb, som omfattede en sprint i Hillerød Vest 

samt en mellemdistance og lang i Gribskov og 

Søskoven. Testløbene er en de lejligheder, som 
landsholdstrænerne benytter til at vurdere dags-
formen hos eliteløberne med henblik på udtagelse 

til VM-holdene, og efterfølgende har DOF udtaget 
Simon Thrane Hansen og Magnus Maag til junior-

VM-holdet og Rasmus Thrane Hansen til senior-
VM-holdet. Stort, stort tillykke til Simon, Magnus 
og Rasmus; vi ønsker jer al mulig held og lykke!  

Dette års junior-VM afholdes 1.-6. juli i Hradec 
Kralové i Tjekkiet og senior-VM afholdes 6.-14. 

juli i Vuokatti i Finland. Rasmus har dog allerede 
været i ilden ved Nordic Orientering Tour, som 
omfatter 5 løb plus kvalifikationsløb i 3 lande 

(Norge, Sverige, Finland) på 8 dage, hvor han har 
fået 2 podiepladser, hvilket lover rigtig godt for 

hans VM. 
 
Rekord mange søllerødder havde tilmeldt sig til 

divisionsmatchen i Danstrup Hegn. 105 for at væ-
re helt præcis. Det er ovenud fantastisk, og super 

dejligt var det at se de mange papegøjetrøjer i 
skoven, som kæmpede for klubbens placering i 
østkredsens 1. division. FIF Hillerød fik hurtigt en 

komfortabel føring, men blandt Tisvilde Hegn, 
OK Øst og Søllerød blev kampen om de næste 

pladser uhyggelig tæt og spændende, og stillingen 
skiftede hele tiden. Ved stævnets afslutning måtte 
vi dog konstatere, at vi var blevet slået med gan-

ske få kompaslængder af de to andre klubber. Si-
den sidste år er reglerne for pointberegningen ble-

vet lavet om, og der er nye ting, vi fremover skal 
være opmærksomme på ved fordeling af løbere på 
banerne. Vi får en chance til i slutningen af august 

i Klosterris Hegn, og jeg håber på et lige så impo-
nerende fremmøde ved anden runde. Tilmelding i 

O-service er åben. 
 
Som bekendt har vi slået os sammen med Tisvilde 

Hegn OK og Farum OK i et forsøg på at få vete-
ranverdensmesterskaberne (for D/H 35 og ældre) 

til Danmark i 2016. Der er kun to lande, Estland 
og Danmark, tilbage blandt kandidatlandene efter 
den indledende sortering, og IOF vil nu grundigt 

vurdere de to landes ansøgninger. Som et led i 
dette får vi besøg af David May fra IOF Foot-O 

Committee fra den 19. – 22. juni, hvor han vil 
besigtige terræner, stævnepladser, parkeringsom-
råder, stævnecenter og mødes med stævneorgani-

sation, repræsentanter fra berørte kommuner, 
DOF, Sport Event Denmark m.fl. IOF tager ende-
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lig beslutning om tildeling af WMOC 2016 under 
VM i Finland i anden uge af juli. 

 
Skolesommerferien nærmer sig hastigt, hvor tors-

dagstræningerne holder en pause, men inden vi 
når dertil, mødes vi til den efterhånden traditionel-
le sommerafslutning med træningsløb i Tisvilde 

Hegn og grillhygge hos Ellen og Jens Aaris.  
Mange af vores ungdomsløbere vil som vanligt 

deltage i kredsens U-sommerlejre, og mange søl-
lerødder har i det hele taget inkluderet o-stævner 
nær og fjern i deres sommerferieplaner. I år står 

O-Ringen i Boden i Nordsverige og 5-dages i Ap-
penninerne i Italien højt på hitlisten, og vi ser frem 

til spændende beretninger i de næste numre af 

Komposten. Husk også lige at lave notater til 
Bom-kanonen, hvis det usandsynlige skulle ske, at 

I løber ind i et præmiebom.  
Jeg vil også nævne, at efter en pause i 2012 tilby-

der SOK igen i år sommerferie o-løb for skoleele-
ver i uge 32 som en del af Rudersdal Kommunes 
sommerferietilbud. Det er de større SUT, som står 

for at afvikle aktiviteterne. Flere af dem fandt op-
rindeligt vej til klubben ad denne vej. 

 
Jeg ønsker jer alle og jeres familier en rigtig god 
sommer. 

 
Niels 

 
 

Top 3 resultater 
 

  
  

Ved Mads Lassen 

DM Nat 
1. pladser 

Arne Grøndahl: H 70- 
3. pladser 

Astrid Maag: D -16 

DM Sprint 
2. pladser 

Anders Huus Pedersen: H -14 
Ronnie McGrail: H 65- 

3. pladser 

Martin Illum: H -16 
 

DM Ultralang 
1. pladser 

Martin Illum: H -16 
Rasmus Thrane Hansen: Åben 

1 
2. pladser 

Alberte Kaae-Nielsen: D -12 

Astrid Maag: D -16 
Arne Grøndahl: H 70- 

3. pladser 

Anders Huus Pedersen: H -14 
Johan Lindbjerg Skovbæk: H -

16 
Toke Tillingsøe: Åben 5 

 
SM Stafet 
1. pladser 

Søllerød OK 1: D/H -43 
Søllerød OK 1: D 65- 

Søllerød OK 1: H 60- 

Søllerød OK 1: Åben Mix 
Mikkel Buchgreitz: Åben 2 

2. pladser 

Søllerød OK 1: D 60- 

Jørgen Luxhøj: Åben 4 
3. pladser 

Søllerød OK 1: H -20 

Arne Grøndahl: Åben 4 
 

SM Lang 
1. pladser 

Alberte Kaae-Nielsen: D -12 

Helle Piil: D 21-AK 
Vibeke Bøgevig: D 65- 

Kirsten Olsen: D 70- 
Magnus Maag: H -18 
Anders Jonsson: H 60- 

Kim Find Andersen: Åben 4 
2. pladser 

Ann-Birgitte Juul: D 35-B 
Anders Huus Pedersen: H -14 
Ronnie McGrail: H 65- 

3. pladser 

Julius Molsen: H -16 

Troels Christiansen: H 21- 
Arne Grøndahl: H 70- 
 

 

Divisionsmatch 
1. pladser 

Alberte Kaae-Nielsen: D8 + D 
-12 

Line Buchgreitz: D 21-C 
Jette Stepputat: D 65- 
Johan Lindbjerg Skovbæk: H3 

+ H -16 
Simon Thrane Hansen: H -20 

Philip Giødesen Lund: H7 + H 
21B 
Ib Konradsen: Åben 9 

2. pladser 

Vibeke Bøgevig: D 65- 

Magnus Maag: H -20 
Arne Grøndahl: H5 + H 70- 
Ellen K. Larsen: Beg 

3. pladser 

Nynne Parvang: D 21-B 

Dorthe Hansen: D 21-C 
Bettina Katy Andersen: D 35-
B 

Heidi Kristensen: D 40- 
Else Juul Hansen: D 65- 

Anders Huus Pedersen: H6 + 
H -14 
Rune Østergaard: H -16 

Rune Nygaard Monrad: H1 + 
H 21- 

Andreaz C. Poulsen: H 35-B 
Ronnie McGrail: H 65- 
Magne Tillingsøe: Beg 
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1.tur til10-mila 
 Stafetorientering ved Stockholm 4.-5. maj 2013 

 

Af Aske Jepsen. 

 
Jeg (red.) besøgte Copenhagen O ´ s spisetelt om 

eftermiddagen inden løbet. Aske ses i midten. 
 
10-mila er verdens næststørste stafet, kun overgået 

af den finske stafet Jukola. Herrernes stafet har 10 
ture fordelt over natten, hvor første hold kom i 

mål omring klokken 8:30 om morgenen.  
Starten gik i år klokken 22:15 så det var helt 
mørkt da starten skulle gå, og jeg havde fået lov til 

at løbe 1. turen. 13,5 km. 
Folk, der har prøvet at løbe en normal stafet i 

Danmark, kan garanteret huske den kaotiske følel-
se af andre løbere, der gerne vil først til startpunk-
tet, og det vilde tempo, som man næsten ikke kan 

nå at orientere i. Den følelse, bare sammen med 
330 andre mennesker, hvor alle vil være helt for-

rest i feltet, gav ikke bare et højt tempo i starten, 
nej det gav FULD SPURT ud mod startpunktet 
der lå omkring 500 meter længere fremme.  

Man kunne godt glemme det gode råd med at kig-
ge på kortet i starten, for man havde travlt nok 

med ikke at blive løbet ned, og følge skoene på 
manden, som løb foran en. Tempoet blev heldig-
vis lidt lavere da man begyndte at komme ind i 

terrænet, og jeg fokuserede nu på rådet, som jeg 
havde fået før start, ikke bom førsteposten!  

Vi kommer op over kanten af en bakke, og jeg får 
lige kigget nok på kortet til at se hvor vi er, og at 
jeg ville mene, at posten skulle ligge ned over 

udløberen til venstre for løbsretningen. Ingen be-
gyndte at løbe nedover og jeg bliver lidt usikker 

på, om det er mig, der har kigget forkert eller de 
andre har anden gaffling. Kommer ned over den 
næste mose, og har nu fået kigget nok på kortet til 

at se, at jeg har ret! Den burde ligge nede til ven-

stre og heldigvis er der også en anden løber, som 
løber derned ad og finder posten sammen med 

mig, med alle de andre som kom ind til posten på 
samme tid som mig.  
Puha, stort bom på førsteposten blev afværget, og 

det blev kun 30 sekunder, som jeg mistede. Tem-
poet var heldigvis blevet lidt mere roligt, og til 

anden-posten var der et langstræk, vælg dit vej-
valg, minimum 20 andre som ligger med omkring 
samme fart som mig på vejen rundt, farten er ikke 

noget, som der bliver tænkt på i forhold til hvor 
lang banen er, nej det var farten i forhold til hvor 

mange kræfter, man havde tilbage.  
Da man kom ind i terrænet igen, kunne man så 
langt øjet rakte se pandelamper, og avanceringer i 

slangen af folk kunne nemt foretages… hvis man 
bare havde kræfter til dette. Det var derfor de næ-

ste 30 min af løbet to ting som var utroligt vigtige. 
Den første var, at holde sig i den gruppe man var 
i, da løbere hele tiden røg af, da tempoet var for 

højt for deres fysiske formåen og hvis man lå som 
sidstemanden let ville kunne ryge af, hvis man 

ikke var opmærksom. Den anden var, at have truf-
fet sit vejvalg og styr på udløbsretning til næste-
posten inden posten blev klippet, da man ellers let 

kunne følge efter til den forkerte gaffling. 
Jeg har heldigvis godt styr på det, og har ikke for-

nemmelsen af at vide hvor de andre gafflinger er, 
da der hele tiden er nogen som skal i samme ret-
ning som mig.  

Efter post 11 kan jeg ud fra kortet se, at der ligger 
en væskepost på en stor sti ved vejen og synes 

også den var tiltrængt. Fra post 11 var der dog en 
stejl skrænt ned mod væsken og jeg vrikker des-
værre uheldigt på min ankel, og laver en lille for-

stuvning. Var nødt til at gå et stykke på vejen, 
mens strømmen af løbere, og ikke mindst tanker 

omkring hvor slemt det var og hvad jeg skulle 
gøre gik gennem hovedet.  
Men fandme nej, jeg skal ikke diske holdet pga. at 

jeg ikke gennemfører, så jeg kæmpede mig gen-
nem de sidste 5 km af banen med ondt i anklen. 

 
Fedt, vildt og spændende var det at tage udfor-
dringen op med 1. turen på 10mila, som nok var 

den mest intense orienteringstur, jeg nogensinde 
har prøvet. 
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DM Sprint og Ultralang på Fanø 
 
I efteråret interviewede Vibe mig om O-kanonen. 

Det fik mig til at blive opmærksom på, at det ene-
ste punkt i O-kanonen jeg manglede, var ”Den 
store styrkeprøve”.  

 

 
Signe ved træning 25. april 2013 

 
Kort efter fik jeg et tilbud fra Heidi om overnat-
ningsmulighed i hendes forældres sommerhus på 

Fanø i den weekend, hvor der var DM i Ultralang 
– en styrkeprøve jeg altid før har holdt mig langt 

fra.  
Jeg har i mange år haft lyst til at prøve O-løb på 
Fanø, som jeg ofte har hørt historier om, hvor 

svært det er. Jeg fik altså serveret en oplagt mu-
lighed for dels at udfordre mig selv i Fanøs klitter 

og samtid få det sidste ”kryds” i O-kanonen. Det 
kunne jeg bare ikke sige nej til. 
Betænkeligheden ved at udfordre mig selv på to 

punkter på samme tid, fik mig til i meget lang tid 
at overveje, om jeg skulle melde mig til en åben 

bane til DM Ultralang. Jeg endte dog med at tage 
den store udfordring og meldte mig til min egen 
bane, som er D50-. Og forsøgte at overbevise mig 

selv om, at jeg ville være tilfreds med bare at gen-
nemføre.  

Da tiden nærmede sig, og instruktionen kom, viste 
det sig, at min bane kun var på 6,6 km. Men nu 
har jeg altid hørt, at det er svært på Fanø, og vin-

dertiden var sat til 80 minutter. Jeg er typisk dob-
belt så lang tid om det som vindertiden, så min 

forventning var at gennemføre på ca. 160 minut-
ter, dvs. godt og vel 2½ time. 
Weekenden oprandt, og lørdag eftermiddag var 

der Sprint i Nordby. Min bane var på 1,7 km, som 
jeg løb på 16:15; en tid, jeg absolut var tilfreds 

med, og som gav mig en placering som nr. 14 ud 
af 18. Jeg syntes ikke, at min bane var specielt 

udfordrende. Der var fx praktisk talt ingen steder, 

hvor man risikerede at løbe ind i en blindgyde. 
 
Søndag kom så den rigtige udfordring – ultralang 

og klitter. Planen var at lægge langsomt ud, da jeg 
vidste på forhånd, at konditionen alligevel ikke 

var til at løbe hele vejen. Så kunne jeg jo lige så 
godt spare på kræfterne, indtil jeg havde vænnet 
mig til kort og terræn. Den plan blev dog hurtigt 

droppet igen, da det viste sig, at der var et oplagt 
nemt vejvalg ad stier hele vejen til post 1. Til post 

2 synes jeg også, at det gik helt OK, og posten 
blev fundet relativt nemt ude i klitterne.  
Fra post 2 til post 3 gik det så helt galt! Ret hurtigt 

anede jeg ikke, hvor jeg var, og det lykkedes mig 
ikke på noget tidspunkt at læse mig ind på kortet 

igen. Til sidst fik jeg hjælp til, hvor jeg befandt 
mig – hvilket var tæt på min post 4, så det var bare 
om at løbe tilbage til post 3. Alt i alt tog det 45 

minutter (et tidstab på 35 minutter) at finde fra 
post 2 til post 3. Historien om, hvad der gik galt, 

kommer måske i Bom-kanonen en dag. 
 

 
Udsnit af mit kort med strækningen fra post 2 til 7. 

Vejvalg er indtegnet (ikke fra post 2 til 3, da jeg ikke 
vidste, hvor jeg havde været) og senere er GPS-track 

lagt på. 

 
Det gik relativt hurtigt fra post 3 til post 4, da det 

bare var tilbage, hvor jeg kom fra. Post 5 og 6 
blev klaret uden de store problemer. Til post 7 
startede det godt. Tog et – synes jeg i hvert fald 
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selv – godt vejvalg. Jeg havde god kontakt til kor-
tet hele vejen, og ramte lige ind i den lille mose, 

hvor posten skulle ligge. Posten var der bare ikke.  
Jeg var (mindst) tre gange rundt om mosen uden 

at finde posten. Igen måtte jeg bede en anden lø-
ber om hjælp – øv. Jeg var kommet på den forker-
te side af en klit. Tidstab 15 minutter. Fra post 7 

til 8 lavede jeg et mindre bom, men mistede ikke 
kontakten til kortet, og jeg fik lidt oprejsning ved 

at kunne hjælpe en løber, der var kommet på afve-
je. Igen et mindre bom til post 9. Resten af vejen 
gik det OK med at finde vej, men jeg havde nu 

været i skoven i over 2 timer og var nok lidt træt, 
så tempoet var ikke særligt højt.  

Sluttiden lød på 2:27:26 og en absolut sidsteplads. 
I forhold til mit mål om at løbe på 2½ time, så var 
det jo overholdt. Men da vindertiden var ca. 70 

minutter, så var ambitionen om 2 x vindertiden 
ikke nået. Og en afstand mellem vinder og næst-

sidstepladsen på ca. 30 minutter og så endnu 45 
minutter ned til mig – det ville jeg gerne have 

gjort bedre. 
Til trods for de frustrerende bom var det en fanta-

stisk tur, hvor vejret var det bedst tænkelige, og 
hvor jeg virkelig kunne mærke, at jeg lærte noget. 
Det bliver forhåbentlig ikke sidste gang, jeg løber 

i Fanø Klitplantage – jeg vil gerne opleve, at jeg 
kan gøre det bedre næste gang.  

Endelig bliver jeg også lige nødt til at nævne, at 
det sociale var helt i top på turen. En meget stor 
tak til Heidis forældre for at stille deres dejlige 

sommerhus til rådighed og til Heidi for at invitere 
mig til at bo der. Det var som sædvanligt også 

fantastisk at have en masse andre søllerødder at 
diskutere vejvalg med på stævnepladsen.  
 

Signe Foverskov.

_______________________________________________________________________________________ 
 

  
Astrid Skytte Kirkegaard i Rude Skov den 13. april, hvor hun sørgede for, at Lars Bom kom fint igennem sin bane

 

KUM - KredsUngdomsMatch 
 

Af Astrid Skytte Kirkegaard 
 

Weekenden den 11-12maj 2013 afholdt Østkred-

sen KUM. 
Et 40 års jubilæum, som blev fejret i skovene om-

kring Roskilde og Kirke Hvalsø. Helt præcist i 
Bidstrupskovene, ved Ny Tolstrup, sydvest for 
Roskilde.  

Om Lørdagen var der første start kl. 13:30, ved 
savværket i Hvalsø. Inden da havde alle løbere 

iført sig kredsens løbetøj.  
Alle var kommet hjem fra skoven kl. 16:25, og 
herefter kørte busserne os til Trekroner skole. Der 

blev vi vist ind i nogle klasseværelser, klassevis. 
Så var der bad med koldt vand, og derefter var der 

mad og underholdning. 
Der var festmiddag kl. 19 og præmieoverrækkelse 
kl. 20:30. Østkredsen vandt selvfølgelig. Øst 

vandt stort over Nord med 98 point, og endnu 
større over Syd med 126 point foran.  

 

Underholdningen var, at en tilfældig fra hver 
kreds blev kaldt op til et bord, hvor de så fik en 
opgave. Det var desværre Syd der vandt. 
 

Så var der fest til kl. 2 med øl-stafet, sodavands-
stafet og…. fest.  

Næste morgen var der morgenmad kl. 6:45-7:45. 
Derefter kørte vi ud til den anden ende af skoven, 

hvor startnumrene blev uddelt. 
Efter en tilsyneladende god tur i skoven kommer 
Østes 6. og 17. hold ind, til en 1. og 2. plads. På 

de to hold var fra Søllerød Magnus Maag, Martin 
Illum, Agnes Jonsson og Johan Lindbjerg Skov-

bæk. Et minut efter 2. pladsen kommer Nord 20. 
hold ind. 
Man må sige, at det har været et godt KUM for 

Østkredsen.
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Glade stafetvindere fra Østkredsen med to søllerød-

drenge på holdet. 
 

 
 
Billedet er taget fra DOF ´s hjemmeside. 

 
Det er Magnus Maag helt til venstre, derefter følger 

Nicoline Friberg Klysner Frederik Holm Splittorff,   
Nikoline Tillingsøe og Martin Illum. 

 

 

JWOC – juniorverdensmesterskaber. 
 
Junior VM (JWOC) finder sted den 1.- 6. juli i Hradec Kralové i Tjekkiet. Arrangørerne lover et rigtig godt 

stævne med 4 forskellige terræntyper på knaldgode kort. Samtidig vil der være GPS tracking og TV på alle 
distancer.  
Der vil være publikumsløb i forbindelse med junior-VM. Junior-VM-holdet opfordrer alle til at tage til 

Tjekkiet og løbe god orientering samt bakke holdet op i den tjekkiske sommer.  
 

Blandt de udtagne til junior-VM-holdet er:  
 
Magnus Maag (Søllerød OK)  

Simon Thrane Hansen (Søllerød OK)   Tillykke med udtagelsen og rigtig god tur !! 
 
Der er udtaget 6 dame- og 6 herreløbere. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Brødrene Simon og Rasmus Thrane Hansen er begge udtaget til verdensmesterskaberne. 

Simon i Junior WM (JWOC) og Rasmus i seniorernes WM (WOC) 
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FindVeji 
SOK havde igen i år valgt at deltage i den lands-
dækkende FindVej dag d. 13. april sammen med 

40 andre klubber.  
Takket være en super indsats fra alle involverede 
fik 177 deltagere (det største antal blandt alle 

klubber) en rigtig fin tur på de røde pæle i skoven 
og på de ikke mindre end 6 forskellige baner, Juli-
us Molsen havde lavet. Alberte og Rune Ø havde 

lavet nogle fine baner på de eksisterende poster og 
vandt dermed SUT- banelægger-konkurrencen. 

Nyd Bo Konrings skjønne billeder på  
www.sollerod-ok.dk/findvej 
 

 
 

 
 

 
 

 

Som beskrevet i forrige kompost deltog SOK også 
i eventen "Jagten gennem Historien" der projekt-

ledes af Rudersdal Kommune sammen med Gl. 
Holtegård (og i øvrigt foregik 13 andre steder i 
hovedstadsområdet).  

Deltagermæssigt blev det en stor, stor succes med 
723 deltagere - der blev ført gennem diverse ud-
fordringer så som at tælle lindetræer, spille boule, 

finde rundt i labyrinten, og hvor de kunne møde 
damer med stor paryk, trolde, elver og andet godt-

folk. Vi stillede med Gitte & Niels Brühl, Susanne 
Thrane, Julius og Henrik Molsen, Signe Fover-
skov, undertegnede og den allestedsnærværende 

Kaj Rostvad. Alle, der tilnærmelsesvis så ud til at 
have en O-løber gemt i sig, fik en folder med 

hjem!  

 
År 1758, kvinde ved Gl. Holtegaard  

 

Orienteringselementet var desværre lidt svært at få 

øje på. Det kan diskuteres, om vores indsats skal 
bruges på denne type aktiviteter - efterfølgende 
gav projektlederen indtryk af at der var en åbning 

for at vi kunne få indflydelse på location og o-
løbs- indhold til næste år. Så er der nogen der har 

en historisk location i tankerne, der også sprint-
kortmæssigt ville være en lækkerbisken, hører vi 
gerne herom. 

Endelig deltog vi på cykel/løbefestival i Birkerød 
Idrætscenter i weekenden d. 1-2. juni. Kommunen 

havde lavet et meget flot PR-arbejde - og et meget 
tæt pakket eventprogram. Vejret var dog næsten 
for godt så antal besøgende var begrænset. Anton, 

Alberte og Claus K fik luftet sprintbanen og 
Svend Erik, Kaj og undertegnede - sammen med 

OK Øst, fik delt en mængde FindVej-kort og Søl-
lerødfoldere ud. 
Billederne: 
1. SUT ́ erne styrer. 
2. Lars Bom lytter til Kajs velkomst 
3. Astrid sørger for, at Lars kan finde vej. 

Heidi 
 

 

http://www.sollerod-ok.dk/findvej
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Fredes Find-Vej-i-Danmark-projekt 
 Tredje, fjerde, femte og sjette del. 

Som lovet i forrige nummer af Komposten følger 

her resten af Fredes beretning, nu også i den tryk-
te udgave. Frede har siden skrevet en fjerde, femte 

og sjette del: jagten på samtlige FindVeji – poster 
i Danmark – intet mindre!! 
 

Start del 3 
Der skal høstes poster - det kan kun gå for lang-

somt. De sidste baner på Sjælland løbes. Enø - 8 
poster og Rønnebæksholm ved Næstved - ca. 40 

poster. Formen er god, så det går tjept. Nogle lo-
kale løbere blev der lige hilst på. Men der er nu 
ingen tvivl om, at en topplacering kræver mange 

baner løbet i Jylland. Der er masser af baner og 
poster at høste. Lars Bukkehave havde fortalt om 

Herning, som er et rent mekka af baner og poster. 
Posterne står nærmest i folks haver på veje og 
stræder, hvilket ikke lige er min kop te. Jeg vil 

hellere i skoven! 
Jeg har planlagt efter et møde i Jylland en fredag, 

at den østlige del af Sønderjylland skulle renses 
for poster. Vejret er ikke særlig godt - planlæg 
kort og postnedskrivning, så det kan klare regn. 

Jeg starter ud i Gråsten - en rigtig o-løb bane. Dej-
ligt område, men det er meget fugtigt og mudret. 

Det har regnet meget, så man synker ned i skov-
bunden - nærmest et stort mudderhul. Der er langt 
mellem nogle af posterne, så der er løbet ca. 13 

km inden banen er klaret. Jeg havde planlagt 4 
baner den eftermiddag, men det ser noget sort ud. 

Træthed og regn - nå - indenbords med chokolade, 
frugt og vand, og så af sted til næste bane ved 
Åbenrå - Hjelm Skov. 

Banen er også lidt nem - ikke så lang - kun ca. 8 
km, så det går rimelig hurtigt. Fint med yderligere 

30 poster i posen. Lidt træthed, men ikke slemt, så 
det er bare af sted til næste bane ved Haderslev. 
Pamhule- Dyrehaven er lidt svær at finde. Jeg 

havde ikke fået skrevet et vejnavn ned, så jeg le-
der noget efter vejen ned til skoven, men finder 

den til sidst. Det er blevet sent, men satser på at 
klare banen inden det bliver mørkt. Jeg skal bruge 
pandelampen til den sidste bane, så den skal ikke 

brændes af nu. Men banen er igen meget lang ca. 
13 km og kuperet, så den trækker tænder ud.  

Desuden fjollede jeg rundt i det - træthed - og 
overser et kæmpe hegn, som holder nogle kæmpe 
hjorte inde ved post 10. Så jeg løber minimum 1 

km ekstra i mudder til knæene, da hjortene har 
trådt det hele op. Jeg møder i øvrigt en flok af dem 

og de er STORE. Jeg anede ikke der var så store 

hjorte i DK, så jeg trækker lidt rundt om dem - 

ingen grund til at skulle løbe om kap med dem. 
Der var udfaldet nok hurtigt givet. Det tog lidt på 

psyken, at jeg havde misset hegnet uden låger i 
miles omkreds, men det var næsten mørkt inden 
bilen var i syne igen.  

Status ca. 90 poster indsamlet - ca. 35 km løbet og 
var der kræfter til en bane til i mørke? Haderslev 

Vesterskov - havde jeg vidst på det tidspunkt, at 
det var den mest fugtige af de fire baner, så var jeg 
kørt udenom. Men det gik fint med at finde parke-

ringspladsen - på med lampen og lidt mad og så af 
sted. Man skifter ikke tøj mellem banerne. Plastik 

på sædet og fuld varme på varmeapparatet, så går 
det fint. Man er alligevel hurtig våd igen, når man 
kommer i skoven. Regnen var stoppet, men alt var 

vådt. Det gik hurtigt op for mig, at skoven nær-
mest var en stor sø med tung lerjord overalt.  

De første poster i sydenden gik fint, men så blev 
jeg uvenner med kortet. Post 16 var næsten umu-
lig at finde i mørket, da kortet ikke viste alle de 

nye bække m.m. i området. Jeg var nok bare for 
træt. Ved post 26 skulle en bæk passeres, men det 

var blevet til en sø - og den var stor. Jeg kunne 
ikke i lampens skær se nogen smutvej, så jeg va-
dede ud, men der var dybt - det gik til livet og 

koldt. Men der var kun en vej - fremad.  
Der var vist stier på kortet, men de var groet helt 

til og hjulspor med ca. 30 cm vand overalt. Så det 
var meget tungt selv at gå i nordenden af banen, så 
det tog en evig tid. Post 20 lå i et kæmpeområde 

uden særlige pejlemærker, så uglen tudede af mig, 
hvilket var rimeligt - det gik ikke særlig godt - alt 

for langsomt. Men til sidst blev den fundet og af 
sted mod syd til næste post. Igen utrolig tung jord 
- efter ca. 45 km, så var det ikke lige det ønskede 

terræn. Det var en glad o-løber som til sidst fik 
bilen i syne. Pandelampen holdt mirakuløst ud 

hele vejen. Men i alt 120 poster indsamlet - det 
blev fejret med ekstra chokolade - og ikke mindst 
tørt tøj inden køreturen hjem.  En helt igennem 

dejlig tur med mange poster og ikke mindst kam-
pen for at gennemføre den hårde tur. 

Det blev til en del ture og mange poster indsamlet 
og afslutningen den 30. november nærmede sig. 
Stillingen var nu tæt - vel at mærke på de poster, 

som var indtastet. Jeg havde gemt en del poster i 
skuffen for at konkurrenterne ikke skulle kende 

mit eksakte antal poster. Jo mere man indtastede - 
jo mere vil det anspore konkurrenterne til at ind-
samle flere poster. Lars ligger stadig i top og jeg 
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har den senere vinder lige i baghjulet. Han har 
med garanti mange flere poster i skuffen på dette 

tidspunkt - ca. 3 uger før afslutningen af konkur-
rencen. 

 
 

 Ca. 3 uger før afslutningen den 30. november 
havde jeg løbet alle baner på Sjælland og Fyn, og 
en god portion i Jylland, hvilket gav omkring 

2200 poster. Jeg var ret sikker på, at det ikke var 
nok til førstepladsen, men tid og penge til hotel- 

overnatninger havde sin begrænsning, så en plads 
på podiet var målet.  En enkelt tur til Jylland blev 
det dog til med banen ved Himmelbjerget, Ry, 

Vestre Plantage ved Holstebro, Husby og Femhø-
jesande ved Ringkøbing, så det blev til 2591 po-

ster. 
khl havde dog været langt mere aktiv - hatten af 
for det - med 3750 poster på 1. pladsen, mens Lars 

Bukkehave fik flotte 2828 poster og 2. pladsen i 
konkurrencen. Jeg fik den sidste podieplads, hvil-

ket langt oversteg mine forventninger fra starten.   
 

Slutstilling den 30. november. Klar første plads til 
Kim Lindahl. Han indtastede 1000 poster på en 

uge til slut. 
Efter løbet var der præmieoverrækkelse til Lars og 
mig på banen Sydhavnstippen tæt ved Sjællands-

broen. Der var en journalist fra Jyllandsposten, 
som skrev en artikel og vi blev filmet til en youtu-

be-video. Dejligt at se Lars igen. Jeg vandt et par 
sko i præmie, Lars Bukkehave en træningsdragt, 
og Kim Lindahl (khl) fik et rejsepræmie på kr. 

5.000,-.  
 

Det har været sjovt at deltage i en lidt underlig 
konkurrence - løbe ca. 600 km og kun se én kon-
kurrent. Løbe i al slags vejr og om natten helt ale-

ne i skoven. Presse sig selv til det yderste med 
hårdt løb over 40 km i mudder til knæene, passe 

på koncentrationen omkring nedskrivning af po-
sterne og huske alle poster. Og igen 2591 tak til 
alle de frivillige, som har sat poster op over hele 

landet. 
Nu skulle man tro, at det så var slut, men det er 

det ikke. Der er flere poster derude.  
 
Frede Lillelund 

 

 

Del 4 - efter afslutning af hoved-
konkurrencen 
 
Det var en kold tyrker (må man i øvrigt bruge det 

udtryk mere?). Konkurrencen er slut efter jeg har 
brugt rigtig megen tid på den - det føles lidt øv! 

Stillingen var meget klar – Kim nr.1 med 3750 
poster, Lars nr. 2 med 2828 poster og jeg - nr. tre 
med 2578 poster. Der er laaaangt op til første 

pladsen. Jeg har meget stor respekt for de mange 

poster, som Kim har indsamlet. Men skal jeg 
droppe at gå/løbe videre – der er stadig rigtig 

mange poster i Jylland, som jeg ikke har indsam-
let, men det kræver megen tid og til dels penge til 
transport osv. Men alligevel – der er ikke så langt 

igen - jeg har mulighed for at kombinere med mit 
arbejde - og Kim har udtalt – vel for at provokere 

Lars og mig – at han savnede lidt konkurrence. Så 
efter lidt betænkningstid, så er det op på hesten 
igen og ud efter poster - jubii. 
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Jeg er så også blevet tilskyndet af mange til at gå 
videre. Ikke mindst Kaj 100%, som højlydt pro-

klamerede "Jeg fatter ikke at du ikke bare får de 
sidste poster samlet ind.".  

Rart med lidt opbakning  ;-)  
  
Første større raid i Jylland bliver området ved Es-

bjerg. Der er to baner ved Oksbøl. Det er januar 
og frostvejr – ca. 2-3 graders frost, ikke så megen 

vind og dejligt løbevejr. Første bane Vrøgum Øst 
går fint om end der er lidt længere end beregnet, 
så det bliver lidt sent, inden jeg ankommer til ba-

nen Ål Øst, som er rimelig lang med mange dejli-
ge poster - super. Det er ved at blive mørkt, så på 

med pandelampen. Jeg har forventet, at al vand er 
frosset, men på denne bane er det slet ikke tilfæl-
det. Posterne er placeret, som på en ”rigtig” o-løb 

bane – så det er helt fint - nogle ganske svære at 
finde i rimelig tæt granskov. Der skal navigeres 

efter kompasset, ellers misser man posterne.  
  
Første større udfordring er ved en større sø - post 

45. En bæk er nærmest blevet til en å, så efter lidt 
overvejelse må ruten omlægges, da mine længde-

spring ikke overstiger ca. 10-12 meter. Det er ca. 
0,5m dybt vand. Våde sko og frost – argh – ikke 
lige ønske scenariet.  

 

 
 

Men lidt senere på banen bliver overvejelserne 
gjort til skamme – der er masser af våd jord uden 
bæreevne, så jeg synker i til knæene ved post 41 i 

et stort område. Jylland er ikke bare sand! Nå – 
der er kun en vej og det er fremad. Post 7 og 8 må 

tages den anden vej rundt. Lidt senere må pande-
lampen tændes – i skyndingen overses en højt 
hegn. Jeg søger langs hegnet, som virker endeløst 

og uden låger. Andre er kravlet over, hvilket kan 
ses på de nedtrådte tråde i hegnet. Jeg ender med 

at gøre det samme – bare for at ende i et større 
dilemma.  
 

Ved post 42 er et område blevet oversvømmet og 
er blevet til en sø.  Se nedenfor.  

 

 
 

 
- fra mit GPS løbeur. Jeg nåede vel halvvejs. Absolut 
ingen sø på kortet, men se luftfoto - ligner det ikke en 
sø! 
 

Nå - jeg er våd nu alligevel. Det starter - som alle 

søer - med kun lidt vand ca. lidt op på benet, men 
der er nu is på vandet, som skal trædes i stykker. 
Det sprøjter til alle sider og er flot i pandelampens 

skær. Vandet bliver dybere og dybere jo længere 
ud mod posten jeg går. Da vandet går ca. til livet 

holder jeg pause. Jeg kan ikke løfte benene højt 
nok til træde isen i stykker - og isen går ikke i 
stykker, fordi man skubber sig fremad i vandet. 

Det har mine skinneben meddelt meget bestemt 
uden opfordring.  

Jeg er rimelig varm efter løb på ca. 10 km, så det 
føles ikke rigtig koldt. Men jeg ender med at op-
give i første omgang - der kan være dybe huller, 

som jeg kan falde i - og så er det vel slut med 
pandelampen - , så tilbage til stien igen. Jeg kan 

måske komme rundt til posten den anden vej, men 
da jeg når åen - og ser den er oversvømmet - så 
meget mod min vilje, så må jeg opgive posten. Jeg 

samler nogle sidste poster sammen og lader en del 
tilbage. Jeg skal alligevel forbi igen. Det er som 
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med de amerikanske marineinfanterister - ingen 
lades tilbage. Men dagen er slut - skifte tøj og 

hjemad! 
En anden tur i vinteren er gået til Herning, hvor 

det meste af byen er plastret til med poster. Jeg 
formoder man i Herning er bange for at komme i 
skoven, så man holder sig i vante omgivelser. Man 

har også hørt om spøgelser, trolde m.m.;-)  
Der er mange poster at samle/skovle ind, men 

noget kedeligt set med o-briller. Så jeg kombine-
rer med lidt løb i byen og nogle almindelige skov-
baner. Det skal planlægges hjemmefra. Men i øv-

rigt stor ros til Herning for deres mange baner - 
som også er blevet præmieret behørigt. 
 

Jeg vil dog lige nævne banen i Knudmosen (tidli-
gere tørvegravningsmose, som under anden ver-

denskrig gjorde nogle rige), som ligger meget tæt 
på byen, men alligevel er en rimelig o-bane. Ikke 
svær men meget pæn en frostkold eftermiddag i 

februar - fuglefløjt og sol - det bliver man aldrig 
træt af! Enkelte poster mangler efter nogle af vej-

væsenets maskiner har onduleret dem - der lå kun 
stumper tilbage og ingen plade er at finde. Ofte 
kan man finde pælen eller dele heraf i nærheden af 

den oprindelige post, men ikke her. Der er mange 
poster, så benene er trætte. Jeg har så oveni fået en 

lille skade, så det bliver ikke til flere baner den 
dag. Skaden kom allerede i starten af banen, så 
benet brokker sig gevaldigt. Det tager også ca. 3 

uger at komme over det - løb var umuligt i den 
periode, så jeg burde nok være stoppet tidligere, 

men som sagt - ingen poster lades tilbage. 
 

Foråret er kommet og Vilsbøl ved Klitmøller er på 

programmet. Dejlig bane i solskin, men ligger 
meget afsides - der er næsten en times kørsel til 
den nærmeste bane. Og så er der nye baner på 

Sjælland - dejligt. Hvalsø bliver indsamlet en skøn 
vintermorgen med snebund, sol og fuglefløjt. Det 

er næsten synd bare og løbe uden at nyde skoven, 
så farten sættes ned. Udmærket O-bane med lidt 
mellemsvære 30 stk. poster.  
 

Den 13. april var der findveji.dk arrangement i 

hele Danmark. Jeg kikker efter Københavns Havn 
og super - der er også arrangement ved kajak - o-
løb i Københavns havn. Jeg havde kikket lidt efter 

både som man kunne leje, men ikke rigtig fundet 
nogen god løsning. Jeg viste godt, at en af mine 

værste konkurrenter Lars Bukkehave, som lå nr. 2, 
var fra den klub, så han var hurtigt på mailen, da 
han så min tilmelding. Sidste efterår havde jeg 

løbet rundt om havnen og - bevæbnet med en kik-
kert og løbesko og lidt akrobatik på kaj kanten 

(Kaj 100% var ikke indblandet i dette - til oriente-

ring) - havde jeg indsamlet ca. halvdelen af po-
sterne. Lars blev lidt overrasket over, at jeg havde 

kunnet indsamlet så mange - det havde han ikke 
lige set muligt.  
 

Men det blev til en herlig tur. Lars Bukkehave var 
en glimrende kajak-instruktør. Det var min første 

gang i kajak, så jeg var lidt spændt på, om jeg 
skulle en tur i baljen, men det gik rimelig godt. 
Min teknik lod dog noget tilbage at ønske, så jeg 

måtte hele tiden korrigere kursen (det er svært at 
holde kursen, synes jeg) og de almindelige turbåde 

i havnen levede livet meget farligt den dag. Det 
blev vel til ca. 7 km i kajak og ca. 20 nye poster, 
så helt igennem en rigtig god oplevelse.  
 

Jeg var dog glad for at sætte fødderne på landjor-

den igen. Det er også svært bare at komme op og 
ned i båden - skal jeg hilse og sige. Kæmpe stor 
tak til Lars for hjælp og støtte hele vejen rundt. 

Lars er desuden blevet lun på Søllerød Oriente-
ringsklub, så vi er nu blevet klubkammerater med 

ham. Velkommen til Lars i klubben. Lars og jeg 
havde i øvrigt en rigtig lang snak om baner, poster 
og konkurrencen i øvrigt. Super hyggeligt! 
 

Hvordan ser det så ud her primo maj. Lars har 
ikke skrevet ret mange poster ind - de ligger nok i 

skuffen ;-). Jeg kan nu skimte Kim på førsteplad-
sen - kun 500 poster - over halvvejs i forhold til 

resultatet ved afslutningen af konkurrencen. Kim 
har dog nok også nogle poster i skuffen, men nu 
må vi se.  

Konkurrencen er nu omdøbt til Hall of Fame. Der 
er på nuværende tidspunkt ikke så mange andre 

som sætter poster ind, men mon ikke det kommer, 
selvom det er skræmmende mange poster, som er 
opsat.  

Igen stor tak til de mange frivillige, som har bi-
draget med poster i det ganske land. 
 

Helle - min 
kære frue - 

er under 
pres for at 
holde lidt 

ferie i 
Midtjylland. 

Begejstrin-
gen er til at 
overse, for 

er der shop-
pemulighe-

der i Jyl-
land? 

Frede ved div. turneringen i Danstrup. 
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Del 5 - Sønderjylland Vest 
Det er nu maj måned og varmen er endelig kom-
met. En arbejdsopgave bringer mig til Sønderjyl-

land. Lidt tåget dag. Opvarmningen er en 200m 
sprint - ikke horisontalt - men vertikalt. Toppen er 
indhyllet i skyer, så det er lidt fugtigt og blæsende, 

da vi når toppen. Min form er ok, men min med-
klatrer puster noget. Der er en utrolig forskel i 

energi forbrug på bevægelse vandret og lodret - 
m*g*h. Men fin opvarmning. 
 

 
 

  

 
 
200 m mast Rangstrup - monteret i 1950'erne. 

Man kan lige ane terræn igennem skyen. Ingen 
flot udsigt denne dag.  

Og så af sted til Vestkysten - Rømø. Banen blev 
etableret lige efter jeg havde været på ferie på 
Rømø i sommeren 12, så det er lidt .... 

Jeg er ret vild med naturen langs vestkysten. Mas-
ser af lyng og vindblæste grantræer. Rømø- banen 

er med mellemsvære poster lagt inde i krattene, så 
en ok o-løb bane med flot natur.  
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En post på en lyngtop og meget lys mos i skoven 
– (rensdyrlav) - utrolig flot.  

Posterne er hurtigt fundet. Kun lidt større besvær 
med en enkelt post. Jeg har sjældent brug for 

kompas, så ofte lader jeg det ligge i bilen. Her 
kunne det være smart at have taget det med, når 
det er overskyet og jeg ikke har en af vikingernes 

solsten med. Til info - man mener at vikingerne 
havde fundet specielle gennemsigtige sten, hvor 

man kunne "finde" solen ved at holde den i hån-
den op imod skyerne og når den lyser op, så er 
solen bag ved skyen og i den retning. Ganske 

smart!   
Hørelsen kan også bruges, så bruset fra vest var 

lige så godt som solen, men til sidst blev posten 
fundet. Se nedenfor.  
 

 
 

 
 
Post 22 gav problemer. Jeg søger for langt mod 

øst - snydt af beplantningen.  
 

Men ellers ikke de store problemer. 30 poster i 
posen på lidt over en 1,5 time. Så af sted til Es-
bjerg.  

Benene er stadig fine. En del har spurgt "Hvordan 
holder din fysik - knæ m.m. til belastningen". Sva-

ret er, at jeg har været heldig med en god fysik - 
solide knæ og ankler. Jeg tager også en god pause 

efter et langt løb. Det er desværre gået noget ud 
over træningsindsatsen i klubben, hvilket er meget 
beklageligt. Men pauserne er vigtige for mig for at 

forblive skadefri. I foråret blev jeg lidt for ivrig, 
hvilket bevirkede skaden i venstre læg. Jeg ignore-

rede skaden ved løbet i Knudmosen ved Herning, 
men straffen var hård. Det tog vel i nærheden af 6 
uger inden skaden var nogenlunde kvit. Det er for 

lang tid, så skader skal respekteres - i hver fald 
hensigten her i skrivende stund, men står man i 

Jylland i starten af en bane, så tænker man måske 
anderledes, hvilket jeg også gjorde i Herning!  
 

Estbjerg Østskov er en rimelig ny bane, som er 
oprettet i en skov med eksempler på tidlige danske 

bebyggelser. Det vidste jeg intet om, før jeg star-
tede på banen. Det var meget nemme poster lagt 
på stier - velegnet til mountainbikes - Lars Bukke-

have havde snuppet den på cykel. Midt i løbet 
kommer jeg rundt om en hjørne og lige ind i et 

bistadeområde - jeg står næsten midt i klyngen 
inden det helt går op for mig, hvad det er. Der er 
masser af bier og en brummen af en anden verden. 

Heldigvis er bierne heller ikke helt vågne endnu - 
så uden at kikke på kompasset og kurs ud igen 

hurtigst muligt - og hold munden lukket! Til de 
nervøse læsere kan oplyses, at jeg undgik bistik. 
Burde der være et skilt med advarsel - nej - det er 

nok for meget! 
 

Men en enkelt post gav lidt besvær. Igen bevoks-
ning. 
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Jeg overser et fældet område, som ikke er rettet 

ind på kortet. Stor og lille - samme form. Se hvor 
jeg fjoller rundt - i guder! 
Længere fremme løber jeg forbi en model af et 

før-romersk hus fra 300-500 år før Kristus. Altså 
lige omkring hvor Kaj 100% er blevet født,  og jeg 

synes også næsten at kunne se en lille purk kaldet 
Kaj 100% suse rundt i en særk og lege pind! 
Af øvrige observationer var en hest lige blevet 

kørt ned, da jeg kom forbi  - den kom vist ikke 
slemt til skade. Og Esbjerg venskabsforening - 
etnisk danske kvinder og ikke etnisk danske kvin-

der - prisværdigt initiativ - er på skovtur for at se 
tomterne af de gamle huse. De kunne høres flere 

hundrede meter før de kunne ses ;-) 
Så af sted til Oksbøl og Ål Øst. En bane jeg måtte 
opgive i vinter grundet en oversvømmet post. 

Vandet havde nu trukket sig tilbage. Den kunne 
nok være besøgt fra syd, men det er imponerende 

at vandet kunne stå så højt. Jeg har givet op i bun-
den af søen, men hvem kunne vide det? Jeg burde 
bare være fortsat! 

 

 

Jeg burde være kommet imod posten fra den ret-
ning. Vandet har druknet bevoksningen, så den er 

gået ud. 
 Posterne i Oksbøl er kendetegnet ved, at mange af 

postpælene er ca. 1,5 høje. Om det skyldes be-
kymring omkring oversvømmelse eller generel 
dovenskab ved nedgravning - det må stå i det 

uvisse. De sidste poster bliver samlet sammen i 
bombernes brag fra det nærliggende skydeterræn. 

Det er ganske højt! 
I hundeskoven udspiller der sig et drama, da en 
tysk familie med en kæmpe hund - krydsning mel-

lem en mynde og en rughåret tysk kæmpehund - 
støder på en anden familie med en noget mindre 

hund. Skrig, skrål og hundehyl - den store har lige 
nappet den mindre i nakken. Den tyske familiefar 
på ca. 60 år - lidt duknakket og mørkt hår  - lidt 

korporalsagtig - og hans hund går jeg forbi, hvor 
jeg kan høre ham mumle "Verdammte Hund". Jeg 

prøver at lade være med at grine og trækker mig 
pænt ind i skoven, mens de passerer. Hunden er 
ikke i snor og den glor ondt på mig, så jeg kikker 

væk for at undgå at provokere den!  
Tilbage til bilen og af sted mod Lyngby! Hurtig 

indtastning - og nu er der kun ca. 450 poster. Han 
er i syne - den gode Kim nr.1 
 

 

 
 

 
 

Frede Lillelund  
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Del 6 - Herning, Horsens og Vejle 
Det er nu blevet sommer. Vejrudsigten lød ellers 

på skyer og måske lidt regn, men det er komplet 
skyfrit og nærmere 25 grader end 20 grader. Her-

ning - byen med de mange baner - og præmieret 
for det. Respekt for det. Jeg var ved at studere 
kortene for lige at planlægge ruten, men hvad er 

det? Pælene står allerede tæt på kortet, men de går 
ind over hinanden! Det vil sige dobbelt så mange 

poster på strækningen - mamma mia. Det vil lune 
godt i konkurrencen. Lars Bukkehave havde for-
talt om det forjættede pæleland Herning, men alli-

gevel! 
Men det skaber så et nyt problem. Det er besvær-

ligt at skulle holde øje med to kort, så efter lidt 
overvejelse blev en skillelinje i bunden af Fugl-
sang sø indført på begge kort, hvor det andet korts 

poster overføres fra det ene til det andet og vice 
versa. Nedenunder kan resultatet ses. Jeg var glad 

for, at jeg brugte lidt på at studere kortene. Det 
havde været et rent gedemarked at stå med begge 
kort. 

 
Flere af posterne lå i områder med får. De små får 
hoppede og dansede i det dejlige solskin, så det 

var en lyst. På vej ned af en lille bakke var jeg lige 

ved at træde i en - formoder jeg - moderkage fra 
en fødsel. Den så helt frisk ud og var egentlig gan-

ske stor og med masser af blodårer. Det sortnede 
lidt for øjnene, når man nu pludselig oplever natu-

ren og dens mange facetter helt tæt på. Man ople-
ver altid noget nyt på en tur. 
Fuglsang sø er Hernings svar på rivieraen. Selv-

følgelig skal Herning have byggeri helt ud i van-
det med kaj-kant (Kaj 100% er ikke indblandet 

mig bekendt) selvom byen ligger midt på heden 
og der absolut ingen både er i søen. En smule søgt 
i mine øjne. Arkitekturen er flot og lidt bar - som 

Ørestad - og formodentlig dyr. Ellers er Herning 
præget af en del boligblokke og tæt-lav, hvilket 

man også kommer igennem. Alt i alt blev turen på 
28 km og jeg manglede stadig en del poster. Men 
varmen, solen og et ben, som ikke skulle overbe-

lastes gjorde, at det blev holdt efter ca. 100 poster. 
For at undgå overbelastet ben, var taktikken mere 

at gå end at løbe, hvilket blev en succes.     
Jeg har tidligere været ramt af hovedpine dagen 
efter lange løb. Saltbalancen i uorden kunne må-

ske være skyld i det, så efter sidste tur havde jeg 
snuppet en teskefuld salt og opløst det i vand - og 

ned med det. Men en kollega på arbejdet havde 
bare taget en knivspids salt!!  Meget stor forskel 
må man sige. Efter denne tur tog jeg kun ca. 1/3 

teske og jeg havde ingen kvaler dagen efter, så det 
er måske nok selv efter 5-6 timers anstrengelser. 

Indtastning af de tre koder giver som sædvanligt 
lidt bøvl. Jeg forundres til stadighed over den 
manglende omtanke forbundet med uddeling af 

koder og printning af plader til at skrue på poster-
ne. I konkurrencen ved indtastning skelnes ikke 

mellem store og små bogstaver til info. På Her-
nings plader det en ren gættekonkurrence om l 
betyder stort i eller lille L. Der er dog et system 

med store og små bogstaver, men jeg har ingen 
erkendelse af, at det er konsekvent. Den mest ab-

surde post var printet lld - direkte afskrift. d er jo 
rimelig klar, men resten ll? Jeg forsøgte først med 
LLd - negativt. Så iid - negativt. Så iLd - negativt 

og til slut Lid - positiv. Lidt ærgerligt, at de som 
har planlagt konkurrencen har været fraværende i 

skolen den dag man lærte om i/I og l/L;-) 
Jeg forventede, at jeg manglede ca. 600 poster 
inden alle baner er besøgt, men en nærmere optæl-

ling her midt i maj viste ca. 1000 poster tilbage. 
Så der er lang vej igen. Det giver også nogle over-

vejelser omkring sommerferien. Jeg havde håbet 
en uge kunne gøre det, men 1000 poster på en uge 
i Jylland - det er ca. 130 om dagen - eller ca. 40 

km om dagen. Det er nok i overkanten af det mu-
lige, hvis fysikken skal kunne klare det. Så det 

skal overvejes igen! 
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Horsens (Tønballe) og Vejle 
Nu er det sommer og dejlig varmt - sidst i maj. Et 

lille kort program med kun to baner på ca. 7 km 
hver - og dog - Vejle er berømt for det kuperede 

terræn ved Vejle ådal, så det er nok ganske hårdt 
med poster oppe og nede hele tiden. Tønballe ved 
Horsens er en rimelig ny bane. Flot natur ved 

strand og skov - og nu med myg (en klar fordel for 
vinter!). Jeg har aldrig været på disse kanter før, 

så det var nyt terræn for mig. 

 

 
 
Lidt hjælp fra de lokale til at finde posten - og flot 

placering af post med øen Hjarnø i baggrunden.  
Ikke de store udfordringer i øvrigt indtil en løs 

hund gav noget besvær.  
 

 
 

Der var ingen ejer at se i nærheden og hunden stod 
som i Monty Python - come and fight - og bevog-

tede et vejkryds. Den var ganske stor - meget ag-
gressiv. Posten var selvfølgelig lige op af krydset, 

og hunden gøede og løb lidt frem og tilbage. Efter 
lidt overvejelse, så gik jeg lidt ind i skoven ved 
siden af vejen og gik op mod krydset, hvilket 

hunden blev forvirret over og trak sig lidt tilbage. 
Ved fotoet står jeg ved posten og hunden holder 

skarpt udkik og gør. Stadig ingen ejer! - og der var 
ingen gård eller lignende i nærheden. Ejeren kun-
ne måske være faldet om - og hunden holdt så 

vagt - men jeg kunne ikke se nogen og havde ikke 
lyst til at løbe om kap med den, så jeg trak mig 

tilbage - og løb en anden vej.   
Ellers var alle poster på plads og efter lidt over en 
time, så var alle poster noteret - og af sted til Vej-

le. Ganske kuperet terræn uden de store problemer 
med posterne, som var mountainbike- venlige. 

Igen lidt over en time og så var den klaret. Ingen 
større problemer med benene, så alt i alt en god 
tur. 

 
 
På vejen hjem i bilen blev det fejret, at 3500 nu er 

passeret - ekstra guf. Der er ikke langt op til khl, 
men se nu gst, som har overhalet Lars Bukkehave. 
gst har i perioden indtastet over 100 point om da-

gen, så det er ikke svært at udregne, at så er 500 
point ikke meget. Men det må være en fuldtids-

prof af en art - det bliver nok opklaret en dag. Der 
er også Ann-Mari Andersen, som igen jagter po-
ster, så der er lidt liv i placeringerne.  

Frede Lillelund 
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Bjørne og korttegning i regnskoven 

Der var nu kun én bjørn, men mere herom senere. 

Under alle omstændigheder, så havde Bo K og jeg 
booket en tur til den lille by Port Gamble i staten 
Washington for at besøge min læge-kollega fra 

Himalaya og fejre 10-årsjubilæum for dette even-
tyr. Vi forsøgte at komme af sted allerede for snart 

to år siden, men dengang blev flyet stående i luft-
havnen i timevis for derefter aldrig siden at kom-
me ud af pletten ved egen kraft – og vores tur blev 

aflyst. Denne gang havde vi gjort et grundigt ar-
bejde for at identificere evt. interessante O-løb, 

som en sådan tur kunne garneres med i passende 
omfang – I må selv vurdere ud fra beretningen, 
om omfanget var ”passende” for jeres smag. 

 

Dag 1-3: West Point Meet 
Vi startede med at flyve af sted på Store Bededag 
og ankom i god ro og orden til Newark Liberty-

lufthavnen i New Jersey, hvor vi hentede vores 
lejebil i en noget afsides beliggende og lettere 
skummel biludlejnings-facilitet. Herfra skulle vi 

ca. 100 km nordud i staten New York, til militær-
området West Point, hvor vi skulle deltage i ”The 

West Point Meet 2013”. Af ren forsigtighed havde 
vi booket en GPS sammen med bilen. Heldigvis 
holdt den i den time, som vi brugte på at navigere 

rundt i motorvejs-garnnøglet omkring New York. 
Så meldte den ”Out of battery” og døde. På det 
tidspunkt befandt vi os i et mere landligt område, 

hvor der var tilstrækkelig langt mellem og ind til 
husene til, at det ikke var rigtig attraktivt at finde 

et sted at banke på og spørge om vej. Heldigvis 
havde Bo af endnu mere forsigtighed downloadet 
kortdata til sin mobiltelefon før afrejsen, og ved 

hjælp af den lykkedes det at finde frem til vores 
motel. Vi kom sent i seng. 

 
Til gengæld skulle vi tilsvarende tidligt op, og 
efter en morgenmad af tvivlsom kvalitet rent er-

næringsmæssigt (Choco Pops og Frost Flakes, 
men ingen havregryn), men hvor vi trods alt hilste 

på nogle andre O-løbere, drog vi af mod West 
Point. Bortset fra mine pacifistiske tendenser har 
jeg set min del af militærfilm med Jack Nicholson, 

Tom Cruise, Jodie Foster, John Travolta og Den-
zel Washington – nå, den sidste foregik vist i en 

U-båd, men I forstår vel hvad jeg mener. I hvert 
fald har jeg altid ment, at jeg ville have været en 
fremragende G.I. Jane, og glædede mig meget til 

at opleve området, hvor hun havde sit berømte 
opgør med Viggo Mortensen. Hér må I tillade mig 

et vist mål af kunstnerisk frihed; jeg tvivler egent-

lig stærkt på at Navys SEALS trænes på West 
Point, og desuden har jeg aldrig kunnet lave arms-
trækninger med kun én arm. Det jeg gerne vil sige 

med dette er, at vi med vores samlede filmkund- 
og kendskab godt vidste, at West Point er et be-

rømt amerikansk officersakademi, hvis historie 
strækker sig tilbage til Uafhængighedskampen. Vi 
vidste derimod ikke, at der er tale om et landom-

råde på ca. 65 km2 blandt andet med rigeligt, O-
egnet skovterræn.  

 
The West Point Meet er et todages stævne, med et 
formiddags-mellemdistance- og et eftermiddags-

sprintløb hver dag. Løbet arrangeres af kadetter, 
som har orienteringsløb som deres valgte sports-

gren; de stod for alt fra korttegning og banelæg-
ning til praktisk gennemførelse, og lad det være 
sagt straks: det var et flot stykke arbejde!  

Kortene var velrekognoscerede og korrekte (også i 
følge Bo), banelægningen var stort set i orden, 

selv om det måske kunne have været gjort sværere 
især på førstedagen (gælder kun for Bos bane, se 
nedenfor). 

 
 WestPoint Meet-Sprint2 - Green 

Se kortene i stor udgave på nettet. 

 
Der var ca. 200 deltagere, og stemningen var som 
ved et kredsløb, hyggelig og præget af at de fleste 

kender de fleste i O-familien, uanset at denne O-
familie bestod af løbere fra et område på ca. 25 

millioner (Nordamerika) og ikke bare de stan-
dardmæssige 43000 kvadratkilometer…  
 

Vi startede fra Camp Buckner den første dag og 
fik allerede ved at gå ud eller rettere op til starten 

en god fornemmelse af de højdekurver, som om-
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rådet byder på. Hér blev vi ud over de andre star-
tende mødt af kadetter i camouflageuniform, som 

fungerede som startpersonale. Vi blev kaldt ind af 
en pige som næppe har været over 20 år, men som 

havde stort potentiale som befalingsmand, hvis 
man skal dømme ud fra stemmen. Da hun fandt ud 
af, at vi var udlændinge, spurgte hun interesseret 

til, om hun sagde vores navne rigtigt. Herefter 
blev vi som vanligt ledt igennem et antal startbåse, 

indtil vi blev sendt af sted – med det lidt usædvan-
lige træk, at vi skulle stemple ud ved start efter 
startbippet – som heller ikke var noget startbip, 

men en megafon med en øresønderrivende aku-
stisk tilbagekobling. 

 
Bo ved siden af indkalder ved starten af Sprinten.  

Stien hedder i øvrigt Flirtation Walk. 

 

Terrænet er storkuperet, stenet og relativt letgen-
nemløbeligt bortset fra det stenede. Det mest 

usædvanlige var, at jeg på vej fra post 3 til post 4 
passerede et område med ægte barbed wire – stål-
tråd med påmonterede og (formoder jeg) kniv-

skarpe barberblade. Heldigvis var det snitzlet. 
Mod slutningen af banen løb vi desuden igennem 

et område med forskellige opstillinger og redska-
ber til forhindringsbane, som jeg dog ikke følte 
videre trang til at afprøve på det tidspunkt. Den 

ene af os havde vist en lettere bane end den anden 
 - I hvert fald kom Bo ganske meget hurtigere 

igennem sin H 50 (Green-X)-bane end jeg, som på 
den anden side fik en masse tid i skoven og erfa-
ring for pengene på D 45 (Green-Y)-banen… I 

mål var der saft, vand og snacks og masser af vej-
valgssnak. Vi benyttede lejligheden til at finde den 

mand, som bestyrede de elektroniske O-kort over 
Harriman State Park, og lave en aftale med ham. 
Forklaring følger – Harriman er nemlig et ganske 

særligt sted, set med danske øjne. 
Pludselig var det tid til sprinten, og i mellemtiden 

var det fra at være passende varmt blevet rigtig 
dejligt sommervejr med højt solskin. Det var rig-
tig fristende at løbe i rigtigt sprint-outfit – desvær-

re var der tilstrækkelig meget skovterræn på banen 
til, at O-skoene kunne skiftes ud med almindelige 

løbesko. Der var ganske kort til starten og denne 
gang næsten ingen højdemeter – hér blev vi mødt 

af den samme opråber, og pludselig gav det me-
ning, at hun havde spurgt om udtalen af vores 
navne. Hun fungerede nemlig som opråber ved 

alle fire løb. Endnu engang blev vi sendt af sted af 
den akustiske tilbagekobling. Banen, der indeholdt 

ganske mange højdemeter i betragtning af den 
korte distance, gik først ud i terrænet, derefter ind 
igennem selve campen og stævneområdet, og til 

sidst ud i terrænet igen. Efter en passende mængde 
bom, herunder nogle enkelte ret lærerige, som dog 

på ingen måde var ligeligt fordelt mellem de to 
danskere, var vi pludselig hjemme igen og kunne 
sammenligne noter – denne gang havde vi løbet 

samme bane (Green), men alligevel er jeg ret sik-
ker på, at Bo havde fået en lettere, bomfri versi-

on… Da vi havde talt nok med andre løbere, der 
spurgte interesseret til vores oprindelsesland og 
årsagen til at vi var hér, drog vi hjem til motellet 

med en enkelt afstikker undervejs for at sikre os 
havregryn til resten af turen! 

Søndag morgen pakkede vi vores habengut, 
checkede ud og kørte igen de ca. 30 km til West 
Point. I løbet af lørdagen havde vi kunnet se, 

hvordan skovene som vi kørte eller løb igennem, 
blev mere og mere grønne næsten fra time til time 

– og nu har alt spædt lysegrønt, og blomsterne i 
byområderne strålede i morgensolen. Stævneplad-
sen var denne gang inden for den indhegnede del 

af West Point. Vi passerede igennem en kontrol-
post, hvor vi skulle vise vores pas, og ankom til en 

idrætsplads, der var stævneplads for mellemdi-
stancen. Igen skulle vi gå en del højdemeter, den-
ne gang op til starten af en skipist, hvor der gan-

ske vist ikke var noget sne, men hvor liftanlægget 
snurrede glad af sted. Heldigvis blev vi ikke sendt 

ud på skipisten, men derimod ud over endnu en 
stor knold med diverse krøller, der atter gav et fint 
antal højdemeter. Banen var god, underholdende 

og udfordrende, og terrænet var igen meget stenet 
men sine steder ganske gennemløbeligt. Jeg havde 

to grimme bom på slutningen af banen, som ko-
stede en del tid, og de stenede stræk tog lang tid 
for mig, men ellers havde jeg en fornemmelse af 

at klare mig lidt bedre teknisk end dagen før. Igen 
tabte jeg stort til Bo, som vist havde smidt to-tre 

sekunder et sted… 
Nu var vi ved at være mætte og glade af O-løb, 
men vi manglede lige rosinen i pølseenden: sprint-

løbet omkring West Point Trophy Point. Fra mel-
lemdistanceområdet kørte vi et par kilometer til en 

P-plads neden for Trophy Point. Hér er man helt 
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nede ved Hudson River og ser over floden mod 
store skovklædte bjergstrøg, som i dagens anled-

ning var klædt i lysegrønt og stærkt solbeskinnet – 
en ganske enkelt umådelig smuk udsigt! 

Opråberen gjorde sin sidste pligt, og jeg blev 
sendt af sted som én af de sidste på ”Green” ba-
nen. Igen startede vi med en udfordrende gang 

terræn på skrænten ned mod Hudson River, over 
og rundt om små, mellemstore eller gigantiske 

klippeformationer – og pludselig var jeg oppe på 
plateauet, hvor selve Trophy Point ligger i et 
kæmpestort, parklignende område. Herfra var der 

tale om en ”traditionel” sprint med rigtig gode, 
lange og snydagtige vejvalgsstræk, hvor det gjaldt 

om at opdage de småbitte trapper og passager, 
hvis man da ikke ville forenkle og løbe kæmpe-
langt udenom, og små luskede stræk, hvor man 

risikerede at fræse forbi posten, før man anede 
uråd. Nok weekendens teknisk sjoveste løb. Igen 

fik jeg stryg – det begyndte at føles anstrengende, 
men heldigvis medvirkede det smukke vejr, den 
gode atmosfære og den fine bane mere end så ri-

geligt ethvert tilløb til ”bad vibes”! 

 
 

Fra Trophy Point kørte vi retur til Newark, afleve-
rede bilen, fandt det motel vi havde booket værel-
se på og spiste en historisk afsvedet pizza på den 

lokale restaurant, inden vi kom for sent i seng. 
 

Dag 4-11 – Staten Washington 
Mandag morgen stod vi nemlig op kl. 3.30 for at 
flyve vestover til Seattle. Nu skal dette indlæg jo 

helst og mest handle om O-løb, og den næste uge 
tilbragte vi uden et eneste af slagsen – men allige-
vel: Washington er USAs nordvestligste stat, som 

grænser op til Vancouver Island i Canada. Efter et 
hjerteligt gensyn med min lægekollega Martin, 

som bor i Port Gamble ca. 150 km nordvest for 
Seattle, og et par dage med lokal sightseeing (og 
ja – vi så (og var senere oppe i) The Space Needle 

– og ja, da Martin er pensioneret flådekirurg, så vi 
også det område, hvor man filmede ”An Officer 

And A Gentleman”), lånte Martin os generøst sin 

bil, så vi kunne køre ud på egen hånd på The 
Olympic Peninsula, som rummer en stor national-

park. Hér oplevede vi USA’s nordvestligste punkt 
(Cape Flattery, en klippefyldt kyststrækning, hvor 

J.K. Rowling må have fået inspiration til Harrys 
og Professor Dumbledores tur til en stor klippehu-
le for at finde én af Voldemorts horcruxer), india-

nerreservater og -museum, bjergkæder med sne på 
og byen Forks, som dels har historisk status som 

tømmer-byen over alle tømmer-byer, dels er kendt 
af alle teenagepiger i den vestlige verden som det 
sted, hvor Twilight-historierne foregår. Men især 

og fremfor alt oplevede vi en fuldstændig beta-
gende tempereret regnskov (Hoh), hvis store fro-

dighed skyldes, at nedbørsmængden er 3½ gange 
så høj som i Danmark. Der er kun én ting at sige: 
Det skal opleves – kommer du inden for 500 kms 

radius, bør du drage dertil for at opleve en verden, 
der ville have gjort Tolkien grøn af misundelse! 

(Og har du en teenagedatter, der synes, at intet 
kunne være mindre interessant end en ekstra tæt 
bevokset udgave af baghaven, så kan hun passen-

de sættes af til en af de utallige udbudte guidede 
Twilight-ture rundt i Forks, der ligger ca. 50 km 

væk). Alt er grønt, laver og mos draperer træerne 
som kåber og kapper, og træerne (sitkagran, ahorn 
og Douglasgran) bliver rekordhøje. Når / hvis de 

endelig falder omkuld, fungerer de som støttesta-
tiver for ivrige små aspirant-træer; efterhånden 

nedbrydes de gamle stammer, mens de små træer 
vokser sig store, og det kommer til at se ud, som 
om de står på tæer i deres himmelstræben. Bio-

massen i området er rekordhøj. Undervejs diskute-
rede vi, om det kunne lade sig gøre at tegne et 

meningsfuldt kort – det ville i givet fald nok blive 
fyldt af grønne krydser, punkthøje og underskovs-
symboler, selv i sprint-skala (1:4000), men vi nå-

ede nu ikke at gøre et forsøg. Tæt ved bilvejen ind 
i området var der skiltet ved en ca. 300 feet høj 

(90 meter – altså 2½ gange Rundetårn) og 12 feet 
bred sitkagran, hvis top man ikke kunne få øje på 
– til gengæld fik man hold i nakken og var tæt på 

at gå pladask bagover under forsøget… Vi udså os 
en ca. 20 km lang vandretur i området. Det første 

vi mødte, da vi med et nyindkøbt, relativt detalje-
ret specialkort med kurver  forlod Visitor Infor-
mation-centeret, var et skilt der opfordrede til at 

holde respektfuld afstand (mindst 100 feet), hvis 
man mødte elk, da de godt kunne blive aggressive. 

Halvtreds meter senere mødte vi den første gruppe 
elk, hvoraf én af de større hanner havde besluttet 
sig for at luge stien for ukrudt. Elk (wapiti) er den 

lokale hjorteart, som minder meget om kronhjor-
ten; elk er større end kronhjorten, men mindre end 

elgen.  
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Det gav således god mening at holde afstand – 
valget stod mellem at gå uden for stien (forbudt og 

desuden temmelig svært givet ophobning af un-
dervegetation, væltede træer osv osv), gå tilbage 

eller vente indtil elk’en syntes, at den var færdig 
med sit job.  Vi besluttede os for det sidste. På den 
anden side – efter et kvarter, hvor vi havde fortalt 

den, at vi syntes den var vældig smuk, havde taget 
et mylder af fotos af den, og forsikret den om, at 

vi overhovedet ikke var ude på andet end baaaare 
lige at passere forbi den, så vi vores snit til at liste 
rundt om den…  

 
 
Vi så flere elk på den videre færd ind i området. 
Det var også herinde, ved Five Mile Island, at vi 

mødte den tidligere nævnte bjørn – en sort bjørn, 
der luntede over et floddelta ca. 30 meter væk. 

Den var ikke videre interesseret i os, nærmere 
temmelig sky. Det lykkedes at få vores nye og til 
tider drilagtige kamera til at tage et enkelt billede 

af den – hvilket vi først opdagede nogen tid sene-
re. 

 
 

Til gengæld så vi ikke noget til hverken den puma, 
som skulle findes i området, eller dens spor, som 

burde have været relativt lette at genkende… 
 

Efter denne tur havde vi i den grad fået fyldt op på 

nethinden af både smukt, grønt og kuperet terræn, 
og vi tog glade afsked med Martin og hans kone 

for at flyve tilbage til Newark. Hér kørte vi i en ny 
lejebil – nu med fungerende GPS – atter nordpå i 
staten New York, til en lille by ved West Point, 

hvor vi atter slog lejr. 

Dag 12-14: Harriman State Park 
Harriman State Park er den næststørste national-
park i New York, med et areal på knap 190 kva-

dratkilometer og vandrestier på samlet 480 km. 
Det var nu ikke dem, vi havde tænkt os at se mest 
til. Harriman har national-O-historisk værdi for 

danskere, for det var hér, at Allan Mogensen i 
1993 blev verdensmester. Nogle har måske set 

kortet ”Surebridge Mountain” på World of O – Bo 
havde printet nogle gode kopier hjemmefra, og 
tirsdag formiddag drog vi spændt af sted for at 

følge i Allans fodspor. Lad det være sagt straks: 
Vi udfordrede på ingen måde verdensmesterens 

stræktider. Vi nøjedes med at tage post 8 til post 
16 i et mildt sagt behersket tempo, så der var tid til 
at rekognoscere, analysere og diskutere. Nå ja, og 

så nød vi også udsigten undervejs på den ca. fire 
timer (!) lange rundtur. Det var en strålende sol-

skinsdag og en fantastisk oplevelse. Det mest im-
ponerende var måske, at det gamle kort fra 1993 
stadig stemte vældig godt – ikke blot med kurver 

og ”det sorte”, men også mht. tætheder… Der 
bliver åbenbart ikke udført så meget skovbrug, og 
når tingene får lov til at passe sig selv, finder de et 

”steady state” og vedligeholder sig selv. 
Om aftenen drog vi ud til Bernard Breton, som er 

medlem af Hudson Valley Orienteering Club og i 
kraft af sin bopæl lige ved siden af Harriman har 
alle kortene over området liggende elektronisk. 

Han printede en mindre svensk skov af kort med 
forskellige baneforslag og i forskellige målestokke 

ud til os. Vi kunne have klaret os i et par måneder 
med alle de baner! Hans to tvillingedøtre på 16 år 
er hhv. udtaget og reserve til JWOC for USA – 

hvem sagde Klysner?… Vi skyndte os at sige 
mange tak og invitere hele familien til prøvetræ-

ning i Søllerød OK, hvis de skulle komme på de 
kanter – hvad der ikke er helt usandsynligt, idet 
hans kone er fra Finland. 

Nu glædede vi os til at komme i Harriman igen 
med de fine nye kort. Desværre øsede det ned næ-

ste morgen, og det tog lige et par timer at få så 
meget opholdsvejr at man overhovedet kunne gå 
udenfor. Vi kørte ud til et nyt sted (med 190 kva-
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dratkilometer behøver man ikke overrende det 
samme sted!) og parkerede på en stor P-plads nær 

en sø. Banen var tegnet ind, og det regnede ikke 
ret meget da vi startede… Det gjorde det til gen-

gæld mod slutningen, så det var to druknede mus, 
der returnerede til bilen (hvis forsæder skulle bru-
ge et par dage på at tørre trods avancerede plastic-

pose-eksperimenter) nogle timer senere uden pla-
ner om at gentage successen om eftermiddagen. 

Alligevel var det en super-oplevelse at løbe rundt i 
det storkuperede område og læse sig ind via kur-
ver, sten, stup og brusende bække. Vi vendte til-

bage om torsdagen for at træne på en lille mel-
lemdistancebane i nærheden – det lå oppe på et 

klippeplateau, og når man først var kommet derop 
med fare for liv og lemmer, var det et fint område 
til at træne finorientering, og også yderst velegnet 

til en ”kompas- og nordfri” træning (hvor man 
fjerner meridianer, roterer andre nordvendte sym-

boler på kortet i en tilfældig retning, og til sidst 
klipper det cirkelrundt – nogle af jer har prøvet det 
til breddetræning i Rude Skov nord og i Trørød 

Hegn).  
Derefter kørte vi ca. 200 km mod nord til Lake 

George for at bruge de sidste to dage i USA på at 
deltage i de nordamerikanske mesterskaber og 
udtagelsesløb til WOC og JWOC. Lake George 

ligger øst for Adirondack Mountains, som måske 
er bedst kendt for Lake Placid, som et par gange 

har været vært for vinter-OL. Helt så højprofileret 
var denne begivenhed nu ikke, selv om den blev 
markedsført som ”Adirondack Adventures”, og 

det samme kan nok siges om Lake George, som 
ellers kaldes ”The Queen of Lakes” og omkranses 

af et naturskønt område. Det er vældig populært 
som turistfælde i sommersæsonen – vi ankom lige 
to uger før denne startede, og der var ikke så man-

ge gæster endnu, men til gengæld en hamren og 
banken op og ned ad flere kilometer lange hoved-

gade, hvor hoteller, restauranter, souvenirbutikker 
og forlystelsessteder gnubbede skuldre med hin-
anden… 

 

Dag 15-16: Nordamerikanske mesterska-

ber og WOC / JWOC Team Trials 
Fredag var afsat til sprintløbet. Fra P-pladsen ca. 
30 km fra hotellet blev vi kørt i en ægte ameri-

kansk skolebus op til spejderlejren ”Camp Wak-
pominee”, som udgjorde stævnepladsen og løbs-

området. Vi var i vældig god tid, nød solen og fik 
talt en del med nogle af de andre deltagere. De 
kom fra hele USA og Canada – der er ikke så 

mange store stævner som i Danmark, men når de 
er der, valfarter folk dertil. Sidste store begiven-

hed havde ligget i North Carolina et par måneder 
tidligere. 

Selve løbet var en udpræget skovsprint, hvad der 
måske kan undre, givet at løbet fungerede som 

iagttagelsesløb for både amerikanske og canadiske 
løbere, og at den sprint de ville komme til at løbe 
ved junior- og senior-VM helt sikkert ville blive 

meget anderledes. Terrænet var relativt kuperet, 
men ikke kompliceret, heller ikke den del der fo-

regik imellem spejderlejrens bygninger, og baner-
ne var derfor ikke så teknisk svære. Til stor glæde 
for de to ældre danskere deltog der også to yngre 

landsmænd, der placerede sig fint: Vores klub-
kammerat Ulrik Nielsen vandt H 21- med 43 se-

kunder foran nr. 2, og Bjarke Refslund blev nr. 13 
af 38 gennemførende løbere, selv om han angive-
lig følte sig noget rusten i fod-O. 

Lørdag pakkede vi for sidste gang bagagen sam-
men og stuvede den ind i bilen. Så kørte vi til Mo-

reau Lake State Park, hvor mellemdistancen skulle 
løbes. Vi havde fået lov at se det nytegnede kort 
dagen før, og vi skulle løbe på et højt beliggende 

og meget detaljerigt plateau, som bortset fra bjerg-
siderne mindede mest om noget af det Göteborg-

terræn, som vi prøvede på voksentræningslejren 
sidste sommer – småkuperet terræn med mange 
moser og næsten intet grønt. Det var regnvejr, og 

selv om det virkede uskyldigt fra starten, blev det 
vådere og vådere op ad formiddagen… Endnu 

engang blev vi kørt fra parkeringen i skolebus – 
op og op og op… indtil vi blev sat af. 
 

 
 
Så vandrede vi i den silende regn de sidste 1600 
meter og 160 højdemeter op ad bjergsiden. Det 

var ikke koldt, men hold da op, hvor var det vådt. 
Jeg havde god glæde af min nyindkøbte kasket, 

men alligevel måtte jeg undervejs tørre brillerne af 
i klubblusen for at kunne læse kortet – ikke videre 
virksomt, eftersom blusen jo også var våd… 

Trods disse udfordringer var dette suverænt det 
bedste løb vi deltog i. Kortet var præcist, banerne 

og strækkene var udfordrende og underholdende, 
og så var det også det løb, hvor jeg havde bedst 
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flyd, måske fordi jeg kunne trække på erfaringerne 
fra voksentræningslejren! Endnu engang vandt 

Ulrik H 21- og blev dermed nordamerikansk me-
ster, og den tekniske udfordring blev måske illu-

streret bedst ved, at Bo blev højt placeret i H 50- 
trods store problemer med at læse kortet i den 
øsende regn. Vinderen i den klasse hed i øvrigt Bo 

Nielsen – mon ikke der er skandinavisk blod dér? 
Nu var vi efterhånden blevet gode bekendte af en 

del af løberne, så ud over, at det var ærgerligt ud 
fra et O-teknisk synspunkt, var det også lidt ve-
modigt at skulle undvære langdistancen dagen 

efter – vi skulle nemlig flyve hjem lørdag aften og 
starte på arbejde mandag morgen. Vi spiste en 

velsmagende pandekage på stævnepladsen, snak-
kede lidt mere, og så kørte bilen sydpå… Vi lan-
dede planmæssigt i Kastrup sidst på eftermidda-

gen søndag, ventede den sædvanlige evighed på 
bagagen og kom hjem glade, mætte af indtryk og 

rige på O-erfaringer, hvoraf mange i hvert fald for 
mit vedkommende var ret dyrekøbte! Konklusion: 
Amerikanske O-stævner kan varmt anbefales, i al 

fald på nationalt niveau. Terrænerne er udfordren-
de, kortene er fine, og arrangementerne forløb 

uden mislyde. Der var ca. 400 deltagende ved det 
sidste stævne, og det er jo ikke imponerende i be-

tragtning af, at det danske tilsvarende stævne trak 
300 løbere ud af et befolkningstal, der svarer til 

under 2% af den samlede amerikanske og canadi-
ske befolkning. Men det skal altså ikke afholde én 

fra at deltage, hvis man alligevel er på de kanter. 
Det næste drejer sig ikke kun om USA – men vi 
har undervejs talt om, at når man drager ud og 

møder andre O-løbere, kunne det undertiden være 
rart at kunne udlevere et O-klub-visitkort – et lille 

kort med klubbens logo, webside og måske plads 
til at skrive egen e-mail-adresse på. Vi har mødt 
en del løbere, som har nævnt at de har venner og 

bekendte i og i nærheden af Danmark, og vi synes, 
at det ville være sjovt at kunne invitere udenland-

ske løbere eller klubber til at besøge os, deltage i 
vores klubtræning eller lignende. Det kunne føre 
til værdifulde kontakter, som også kunne bruges 

den anden vej – og måske kunne det også medfø-
re, at ungdoms- / eliteløbere fra udlandet, der skal 

til Danmark for at studere, tænker først på Sølle-
rød OK. Nå, det var bare en tanke… 
 

Kirsten Møller og Bo Konring. 
 

 

 
 

Moreau Lake State Park-Adk Middle- H50 
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Skovcup 2013 
  

Onsdag den 1. maj gik starten på forårets første 

Skovcup med Søllerød OK som arrangør. 
Susanne skriver: 
En herlig dag at starte Skovcup ved Rudeskov 

(stævneplads i trekant bag grusbanen), og der 
mødte da også næsten 200 børn op, og de fordelte 

sig på følgende baner: 
Bane 1    71 
Bane 2    54 

Bane 3    40 
Bane 4    28 

Det var forårets første løb, så der var nok at gøre i 
registreringsteltet. 
De spiste rugbrød med chokolade eller leverpo-

stej, toast med chokopålæg, samt gulerødder, æb-
ler, agurk og masser af meloner. Så der blev smurt 

masser af madder, og lavet saftevand til alle delta-

gerne. 
 
Der var rigtig mange gode hjælpere fra klubben, 

så det hele forløb som det skulle. Mogens kunne 
bagefter se, at sprint banen var blevet benyttet ca. 

160 gange. 
Efter løbet fik klubben en indmeldelse fra en fami-
lie, der skrev følgende: 

 
"Vi havde hørt om Skovcup fra en kollega. Super 

arrangement og engagement..!" 
 
  

O-hilsner 
Susanne 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Nogle af Søllerøds unge løbere deltog Grundlovs-

dag i Skovcup-finalen, hvor flere af dem impone-
rede ved at løbe rigtig stærkt. 

 
 

 
Ellen K. Larsen, her på FindVeji-dagen den 13. april. 

 

De hurtigste var otteårige Ellen K. Nielsen, der 

blev nr. 10 i D-10 i tiden 13.37 og Toke Tilling-
søe, der blev nr.4 i H-10 i tiden 12:43.  

Begge løb 1.9 km med 13 poster. Meget flot! 
Endnu tre søllerødder klarede sig fint igennem 
dagens baner: 

Mary Lindberg Skovbæk blev nr. 15 i D-10 i tiden 
15.04 og Astrid Skytte Kirkegaard blev nr. 5 i 

tiden 34:22 i D-14 og i klassen H-12 blev Thomas 
Jersild Olsen nr. 4 i tiden 21:39 
Dejligt at se de unge klare nye baner i fremmede 

skove. 
 

Desuden deltog følgende på åbne baner: 
 

Åben 2 (1,9 km med 13 poster) 

Magne Tillingsøe  15:45 nr.11 
Selma Schytte Olsen 23:27 nr.39 
 

Åben 3 (3 km og 17 poster) 
 

Maja Schytte Olsen 28:27 nr. 4 
Daniel Thrane  58:01 nr. 7 
Linus Worsøe  58:07 nr. 8 
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Træning 
 En forsommer, hvor der virkelig er blevet trænet – og hygget  

 

Stor træningsflid efter en lang vinter. 

Se lige på billedet nedenfor. Her er vi på stævne-

pladsen ved træning nr. 381. 
Torben Bøttcher havde fundet frem til denne hyg-
gelige bålplads ved Naturskolen i nordvesthjørnet 

af Rude Skov. Den aften var der 53 søllerødder i 
skoven for at træne på Torbens baner. Billedet 

røber, at mange stadig er i skoven; men det viser 
også noget om de hyggelige rammer, der mange 
gange bliver skabt omkring ”en ganske almindelig 

træningsaften”. 
 

 
 

I det hele taget har denne forsommer været kende-
tegnet ved en meget stor træningsiver, hvilket be-

vises af, at der i gennemsnit har været 51 deltagere 
i hver af de 9 indtil nu afviklede træninger.  
 

Søllerød OK stillede med 105 løbere. 

Ved årets første match i 1. division viste klubben 
sin store bredde med hele 105 løbere tilmeldt til 

løbet. Superflot, at så mange medlemmer vil være 
med til at opleve ”en kampdag” i skoven. Mange 

af de nye matchdeltagere tog point, medens nogle 
af de rutinerede sølle rødder præsterede usædvan-
lige bom! Det var de berømte ”små marginaler”, 

som bevirkede, at Søllerød manglede 2 og 4 point 
i to matcher. At baner og kort ikke helt levede op 

til normal søllerød-standard forbliver uskrevet. 
 
En ekstra træning dette år. 

Der er i Søllerød OK efterhånden skabt en traditi-
on for, at forsommerens træningsløbsserie slutter 

med ”Tisvildetræningen” (i år nr. 383); men i år 
er der en ekstra omgang, idet Heidi K. har lovet at 
lægge baner fra Femsølyng i Rude Skov den sid-

ste torsdag i juni.  Dermed sættes ny rekord med 

23 træninger på et halvt år. 

Sommertræning – selvfølgelig. 
Selv om der ikke er egentlig klubtræning i juli, 

kan der sagtens trænes og konkurreres, idet der er 
PÆLEPOSTER, 14-dagesbane og sommerløb 
som gode alternativer til den ugentlige tur i sko-

ven. Selvfølgelig kan der også opsøges vilde og 
store udfordringer i det store udland – næste 

nummer af Komposten vil nok fortælle om nogle 
af de oplevelser, som hentes ”derude”. 
 

Forsnak, eftersnak og flidsliste. 

Træningsbanden har igennem de seneste år opar-

bejdet en mailliste, som skaber direkte kontakt til 
medlemmer, som ønsker informationer om de 
ugentlige træninger – information, som plumper 

direkte i mailboxen dagen før træningen. Yderli-
gere kommer der en lille eftersnak og en flidsliste 

rundt i dagene efter hver træning, så man kan få et 
indtryk af ”hvad man er gået glip af ” og om egen 
og de andres flid. 

Vil du gerne modtage disse mails, kan du komme 

på listen ved blot at sende en mail til listebestyre-

ren, Kim Find Andersen (olob@kim.fiand.dk). 

Her kan du også blive frameldt listen. 
 

Træningsplanen. 

Selvfølgelig vil der være træningstilbud, når sølle-
rødderne vender hjem igen fra sommeroplevelser-

ne. Her er den første del af næste halvårs plan: 
 

Nr. Dato og Tid Skov/Mødested 

385 
Torsdag, 08-08 
kl. 17.30-19.00 

Rude Skov syddel            
Rudegård Stadion 

386 
Torsdag, 15-08 
kl. 17.30-19.00 

Geel Skov                         
Teknikerbyen/Skodsborgvej 

387 
Torsdag, 22-08 
kl. 17.30-19.00 

Kirkeskoven, Kaj 100%             
Mødested senere 

388 
Torsdag, 29-08 
kl. 17.30-19.00 

Raadvad                             
Naturskolen 

389 
Torsdag, 05-09 
kl. 17.30-19.00 

Rude Skov/Agersø          
Hørsholm Kongevej, 19,0 km 

390 
Torsdag, 12-09 
kl. 17.30-19.00 

Ravneholm                       
Vangeboskolen 

391 
Torsdag, 19-09 
kl. 17.30-19.00 

Rude Skov Nordvest          
Birkerød Kongevej, 18,0 km 

392 
Torsdag, 26-09 
kl. 17.30-19.00 

Trørød Hegn                      
Trørødvej, P-plads 

 

Vi ses her og der !!!                                     GERT 

mailto:olob@kim.fiand.dk

