
             
 

 

  K O M P O S T E N  
  

20. årgang  •  nr. 6  december 2010 
 

Søllerød Orienteringsklub
 

 
         

    Glæde        Fællesskab        Sundhed        Konkurrencer        Udfordringer 
 

 
Ravneholm i november 2010 

 
Læs i dette nummer bl.a. om klubmesterskaberne, den store jubilæumsfest og beretninger fra Jættemilen. 

 
 

 
 



Søllerød Orienteringsklub   Komposten – 20. årgang nr. 6 – december 2010 

2 

 Praktiske Oplysninger  
     
Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20961190
    
     
Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  45505168
  thranehansen.oloeb@gmail.com   
  Danske Bank 3325-4450341800   
Bestyrelsesmedlemmer Ellen Frier ellen.frier@velux.com  60751133
 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756
 Iben Maag Iben.maag@gmail.com  51536460
 Tore Linde lindetore@gmail.com  26174347
 Mogens Jørgensen    oz6mk1@gmail.com  40564496
 Niels Raagaard          nraagaard@hotmail.com  45424204
O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
     
Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506
  vibegert@get2net.dk   
 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
     
Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm   
  kirsten.olsen@lic-mail.dk   
 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 vibegert@get2net.dk  49146506
Klubhus vicevært Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496
Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  45424204
Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396
Kort Troels Christiansen troelschristiansen@gmail.com  51848393
Kortsalg Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com   
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
Spring Cup OK Ulrik Nielsen ulriknielsen@gmail.com  51903883
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 Mail: sollerod@sollerod-ok.dk     
Hjemmesideredaktør Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  45424204
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 468 1´, 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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Deadline for de næste numre af Komposten: 
• 25. januar 2011. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
•   9. april    2011. Bladet skal helst ud inden påske! Præcision med indlæg vigtig!!! 

 

Indkaldelse til generalforsamling. 
 
Der indkaldes til Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub tirsdag d. 22. feb. 2011 kl. 18:45. 
Generalforsamlingen holdes samme sted som sidst, dvs. i mødelokalet ved Holtehal 1!  
Dagsorden i henhold til vedtægterne.  
Forslag til beslutning skal være formanden i hænde 14 dage før. 
 
 
Kom godt i gang – introduktions-
brev til nye medlemmer 
 

For at byde vores nye medlemmer velkom-
men og for at hjælpe dem til at komme godt i 
gang har bestyrelsen samlet en række infor-
mationer i et introduktionsbrev på 9 sider. 
Allerførst står der lidt om Søllerød Oriente-
ringsklub generelt og herefter nogle informa-
tioner om SOK’s træningstilbud. Dernæst 
følger lidt information om orienteringsløb 
generelt, herunder O-Service, og så er der 
selvfølgelig også information om konkurren-
celøb, om MTB-O, klubture, klubtøj samt 

kontingent og medlemmernes individuelle 
løbskonti. 
Ind imellem de forskellige afsnit er der bille-
der af aktive Søllerødder fra forskellige ar-
rangementer.  
Bestyrelsen håber, at dette introduktionsbrev 
vil være med til at sikre, at nye medlemmer 
hurtigt vil finde sig til rette i vores klub og få 
mange gode oplevelser i skoven med kort og 
kompas. 
 
”Vi ses derude, hvor en ægte søllerod ikke 
viger tilbage for hverken brændenælder, 
brombærkrat, dybe grøfter eller meterhøje 
snedriver…” 

Ellen Frier 
 
 

Tillykke      Tillykke      Tillykke       Tillykke 
 

Rasmus Thrane Hansen har modtaget Jørgen Mårtensons legat på 7000 svenske kroner.  
De øvrige modtagere var Ida Bobach, Tove Alexanderson (Sverige) og Gaute Hallan Steiwer (Nor-
ge). Læs om legatet på side 21, der kun findes i netudgaven. 
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Formanden har ordet. 
 
Danske orienteringsløbere klarer sig godt in-
ternationalt, hvilket Søllerød har fremvist flot-
te eksempler på. Ikke desto mindre er oriente-
ring en lille sport i Danmark sammenlignet 
med flere af vores broderlande og betragtes 
måske af mange som en smule elitær og nør-
det. Men i betragtning af den generelle 
”sundhedsbølge”, der skyller over os, og i 
betragtning af hvor mange motionister, der 
løber rundt på gader og stræder, burde orien-
tering kunne tiltrække mange flere løbere. 
 
På repræsentantskabsmødet i marts blev 
DOFs Vision 2015 præsenteret og debatteret. 
Et af de grundlæggende elementer er en mas-
siv satsning på ”bredden” med det formål at 
synliggøre sporten, tiltrække flere medlemmer 
og udvide samarbejdet med lokale myndighe-
der. Under overskrifterne, at orientering skal 
være ”let at GÅ til” og ”let at gå TIL” iværk-
sætter DOF i perioden 2010 – 13 en række 
initiativer, som vi skal tage stilling til om Søl-
lerød skal deltage i. Et af disse initiativer er 
”Find vej …”, som nu har fået en ny hjemme-
side (http://www.findveji.dk/), hvor man frit 
kan downloade o-kort med faste poster i sko-
ve i det meste af landet. Et andet initiativ er 
Naturløbet, som er blevet en del af Aktiv 
rundt i Danmark kampagnen 
(http://www.aktivrundti.dk/om-
kampagnen/naturloebet) og har til formål at få 
børn til at bevæge sig mere, komme mere ud i 
naturen og spise sundere. 
 
Søllerød OK er både en elite- og en bredde-
klub. På elitesiden har vi et par juniorlands-
holdsstjerner, som er på vej til at blive senio-
rer, og det igangværende ATK projekt (Al-
dersrelateret Trænings-Koncept) har allerede 
resulteret i flere yngre boblere og et par plad-
ser i bruttogruppen til U16 landsholdet. En 
tilsvarende satsning på senioreliten har vi dog 
ikke foretaget i modsætning til flere af vores 
nordsjællandske naboklubber, og der er heller 
ikke p.t. nogle seriøse tanker i den retning. 
Det er dog efter min mening et af de emner, vi 
kommer til at diskutere i forbindelse med vo-
res overvejelser om klubbens fremtid. 
 

På breddesiden satser vi – ja bredt. Ved mid-
sommer i 2011 runder vi 300 torsdags- / lør-
dagstræninger, og som skrevet og fortalt 
mange gange, er der overhovedet ingen tvivl 
om, at dette kontinuerte træningstilbud har 
æren for, at vi i dag er en efter danske forhold 
stor klub med rigtigt mange aktive medlem-
mer. Det tiltrækker dog især klasserne 35- og 
ældre.   
 

 
Vinterens første lørdagstræning bød på makker-
løb. Her fungerer Magnus som instruktør for Val-
demar. Magnus løb efter kurvekort og Valdemar 
efter et kort med det hele. 
 
SUT-træningerne derimod tiltrækker og fast-
holder de unge op til -20. Men vi står snart i 
den situation, at en del af de unge løbere når 
en alder, hvor de ikke længere naturligt hører 
hjemme i SUT-gruppen. Der er en stor risiko 
for, at vi mister flere af dem, hvis vi ikke har 
tilbud, der er målrettet deres aldersgruppe, 
hvilket vil være ærgerligt både for løberne og 
klubben. Det er i denne gruppe, at vores frem-
tidige ledere, trænere og tovholdere skal fin-
des, og bestyrelsen hører meget gerne om 
jeres ideer og forslag til, hvordan vi fastholder 
og tiltrækker løbere i denne aldersgruppe. 
Potentialet burde være der. Tænk på, hvor 
mange unge der hvert år flytter til hoved-
stadsområdet for at studere. 
 
I tråd med DOFs vision har vi flere andre 
breddeinitiativer i gang eller på vej. Den 52. 
molbosæson er lige om hjørnet, og netop 
molboløbene er et fabelagtig godt breddear-
rangement, som nogle visionære hoveder satte 
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i søen for mange år siden. De skaber glæde 
hos mange ikke-o-løbere, som kommer igen 
år efter år, og for klubben giver de et væsent-
ligt økonomisk bidrag. Mange nye medlem-
mer kaster de dog ikke af sig, hvilket sådan 
set godt kan undre. 
 
I september arrangerede vi et mellemdistance-
stævne for at fejre det nye Rude Skov kort. 
Stævnet levede på mange måder op til ”Let at 
GÅ til” og ”let at gå TIL”-principperne. Let at 
GÅ til for deltagerne, fordi der var fri start på 
alle baner - deltagerne kunne møde og starte 
som det passede i dagens program; man kun-
ne tilmelde sig på dagen – også i konkurren-
ceklasserne; og stævnepladsen lå lige ved P 
og bad. Let at gå TIL for arrangørerne, fordi 
stævnepladsen lå på Rudegård Stadion og var 
simpel at etablere, fordi der ikke skulle etab-
leres toiletter, fordi der ikke skulle foretages 
lodtrækning, og kortpakning dermed var en 
simpel sag. Vigtigst var det dog, at vi ikke 
satte kvaliteten over styr; både kort og baner 
var forrygende, og vi fik megen ros og opfor-
dringer til at gentage arrangementet. Der er 
ingen tvivl om, at vi vil se flere af den slags 
”light” arrangementer fremover som alterna-
tiv til de traditionelle kredsløb. 
 

Vi har endnu et initiativ på bedding, idet vi 
har givet tilsagn om, at etablere et par ”Find 
vej i ….” projekter. I samarbejde med DOFs 
projektleder, Rudersdal Kommune, Natursko-
len og SNS (Skov- og Naturstyrelsen) har vi 
planer, der endnu er løse, om at kaste os ud i 
et fotoorienteringsprojekt i det gamle Søllerød 
og faste poster i Kirkeskoven eller omkring 
Rådvad. Den forventede effekt er at gøre os 
mere synlige over for borgere og kommune 
og måske ad den vej også at tiltrække nye 
medlemmer. 
 
Lad mig afslutte med at konstatere, at jeg ikke 
er blevet mindre imponeret over søllerødder-
nes løbeiver siden sidst. Det er ganske enkelt 
utroligt at over 60 søllerødder deltager i den 
traditionelle sæsonafslutning, Jættemilen, som 
ikke er for tøsedrenge og –piger. Det forlyder, 
at vi er den klub, der stillede med flest delta-
gere! 
 
Og hermed God Jul til jer alle og tak for jeres 
indsats i det forløbne år. Vi ses derude blandt 
de orange/hvide til flere træninger, Vinter-
Cup’er og NatCup’er og ikke at forglemme til 
Julemaveløbet, der som sædvanligt finder sted 
den 26. december kl. 10:00 i Rude Skov. 
 
Niels  

________________________________________________________________________________ 
 

Tørtræning for voksne. 
 
Voksentørtræningen har været en succes. Der har været afviklet 5 tørtræningsaftener med disse pro-
grampunkter: 
 

• Kort og signaturer 
• Kurver og banepåtryk 
• Postbeskrivelser 
• Strækplanlægning – opbygning – løbshastighed – forenkling mm 
• Strækplanlægning – gentagelse og forlængning samt flere eksempler 

 
Og i det nye år er følgende planlagt: 
 

MTB-O kort, signaturer og strækplanlæg-
ning 

13. januar 2011 (v/Andreas Konring) 
kl. 19 – 21 i klublokalet 

Retningsløb og BOM-teknik 27. januar 2011 (v/Bo Konring) 
kl. 19 – 21 i klublokalet 

Sprintkort, signaturer og strækplanlægning 17. marts 2011 (v/Troels Christiansen) 
kl. 19 – 21 i klublokalet 

Heidi Kristensen 
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20 år    -    Jubilæumsløb    -    20 år 
 i Kirkeskoven 

Ingrid Sørensen skriver: 
Som ny i klubben, 
har jeg ikke løbet 
så mange løb, så 
det var med lidt 
mus i maven, at 
jeg mødte op i 
Kirkeskoven.  
 
Det var også lidt 

spændende/skræmmende at jeg skulle løbe 
med 2 andre, for så var jeg jo nødt til at løbe 
godt. 
Vejret var ikke lige det bedste, men så var det 
jo heldigt, at vi skulle mødes under et vand-
tårn, så kunne man da stå i læ inden starten. 
Løbet gik ud på, at man var 3 personer på et 
hold, man fik et kort til de første 9 poster, 
hvor hver person mindst skulle finde 2 poster, 
og så skulle alle 3 mødes på post 9, hvor man 
fik et nyt kort og 9 nye poster o.s.v., i alt fik 
man tre kort. På mit hold delte vi posterne 
efter vores styrke, dvs. da jeg var ny og eneste 
kvinde, så tog jeg de poster der var kortest til. 
Det passede mig fint, for da jeg er lidt kon-
kurrencemindet, så havde jeg ikke lyst til, at 
de andre skulle stå og vente længe på mig, 
medens jeg fjumrede rundt i skoven. Det kom 
til at passe meget godt. Jeg syntes, at det var 
sjovt at løbe på den måde, for nu var det ikke 
kun op til en selv, man var også afhængig af 
de andre. 
 

 
Søllerødderne samles. 

 
 

 
Kirkeskoven er ikke særlig stor, men det var 
alligevel muligt at få lidt udfordringer, der var 
et par rigtig gode lange bakker, en indhegning 
med et stort vandhul, hvor det lykkedes nogen 
at få en sok. 28 hold var mødt, og jeg tror alle 
havde en fin tur i den efterårs våde skov. 
_____________________________________ 
Nikoline Andersen skriver: 

 
Vurdering og for-
deling er nogle af de 
ekstra egenskaber, 
der er påkrævet for at 
klare sig godt, når 
mesterskabet afhold-
es i 3-mandsgrupper. 
Den kreative årlige 
tradition med dette 

klubløb og den efterfølgende fest er virkelig 
noget, der kan trække de løbeglade søllerød-
der i skoven. 
 
Når man vågner sådan en oktober morgen og 
stavrer rundt i huset for at få spist, klædt sig 
på og pakket alle de nødvendige og mindre 
nødvendige grejer, så kan man næsten ikke 
lade være med at smile, når man kommer i 
den kolde, våde efterårsskov og møder en 
masse farverige søllerødder, der fumler med 
umedgørlige snørebånd, misvisende kompas-
ser og manglende holdkammerater. Det er 
næsten umuligt at undgå en større eller min-
dre grad af kaos til sådan et løb med samlet 
start.  
 
Af sted går det før man ved af det og posterne 
viser sig, når man nu en gang har kæmpet nok 
for det. O-løbere med alle aldre, størrelser, 
tempoer og niveauer fjumrer rundt ude sko-
ven, og tromler arrangørernes arbejde igen-
nem på langt under den halve tid end den de 
brugte.  
Når nu man er der derude, er det ærgerligt at 
glemme at tage sig tid til at betragte den 
smukke mangefarvede skov. 
 
Men selvom man løb tør for poster på kortet, 
var det ikke altid ensbetydende med at man 
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var færdig. Næ nej, så måtte man holde hove-
det koldt, og benene varme og vente på sine 
makkere, så man kunne bevæge sig ud mod 
en ny omgang skattejagt. Efter man havde 
kigget 3 forskellige kort igennem og fundet 
mellem 6 og 16 poster, så kunne man til sidst 
brænde det sidste krudt af på vej til mållinjen. 
Dog nyttede det ikke at komme først i mål, 
hvis man manglede sine 2 makkere. 
Det er en fantastisk følelse man har i kroppen 
og hovedet efter en sådan en udfordrings-
bombe hvor i mange færdigheder bliver testet.  

Kaj Rostvad stod for arrangementet i skoven, 
med hjælp fra Peter Hilbert. 

 

 
Holdet, der kom ind på ”skildpaddepladsen” 
Jørgen Wisbech, Thor Find Andersen, Bettina  
Slotorup  
 
Pludselig er det slut, og man kan godt ærgre 
sig lidt over, at der ikke er mere tilbage. Men 
til klubmesterskab er der ikke noget at være 
ked af, for der fortsætter festlighederne om 
aftenen til et brag af en fest. Ja denne gang 
var det oven i købet et 20 års jubilæum! 
 

 

Søllerøddernes klubfest 
20-års-jubilæum 

Med næsen trykket flad mod ruden, med ud-
sigt ud i det gråmørke tågetunge efterårsland-
skab….. Trøstesløst ….. og dog,  for der er 
stadig lyspunkter der blinker inde i hovedet 
fra en oplevelsesrig sæson der gik på hæld og 
her er et af dem:  
 
TIL FEST BLANDT SKOVTROLDE OG 

SKOVALFER 
 
Fra de mange skovområder i og omkring Søl-
lerød og omegn var de kommet.  
Fra Rudeskov i al sin storhed,  
Fra Ravneholm i al sin mosekonemystik og  
Fra Geel, Geel med de varierede bakker for 
ikke at snakke om  
Kirkeskoven med sump og tværvej og  
Trørød den meget tætte og filtrede. 
Nu skulle der være fest !  
 

Niels Brühl har i øvrigt allerede præsteret en 
god artikel om festen med farvebilleder og alt 
(se linket) 
 (http://borgerblogs.lokalavisen.dk/rudersdal/ ,  
hvis du ikke allerede har været der. 
Så mit tillægsskriv må du, kære klubbladslæ-
ser, bære over med og / eller blot kategorisere 
som ’efterskrift`. 
 
Nå men: 
Her stod vi så alle med en velkomstdrink i 
hånden og så pæne ud, nogle ligner sig selv, 
andre er man nødt til at spørge, hvem er. 
Når skovens slidte ’arbejdstøj’ er skiftet til 
den nydelige blazer med brystlommemærke 
eller de fineste dansekjoler  ……  
 
Familien Maag og de kønne unge hjælpere 
havde dækket op med det helt store dyregry-
debord, der kun blev overgået af Lagkagens 
Mirakuløse Størrelse.  
 



Søllerød Orienteringsklub Komposten – 20. årgang nr. 6 – december 2010 

8 

 

 
 
De der ikke selv har set og var på stedet, tror 
mig sandsynligvis ikke:  

- Den blev IKKE spist op !  
Det er et faktum og det sker nærmest aldrig i 
vores kreds ! 

 

 
Maria og Henrik havde lavet den enorme kage, 

der her skæres for af Heidi og Maria. 
 
Men inden vi fik os færdigfilosoferet yderli-
gere over det, fik vi i stedet spist os mætte i 
både det ene og det andet, køen ved spisebor-
det var så lang, at jeg troede jeg aldrig skulle 
nå frem, men så var der dem der bare langede 
portioner bagud til de lidende. 
 
Støjniveauet hang helt oppe ved de øverste 
lamper så man måtte råbe et meget højt, TAK, 
- jeg tror nu heller ikke det blev hørt. 
 
Denne kreds, som jeg oplever det, den har 
meget at sige hinanden … og højlydt …. 
 
At være SØLLERØD OK kan forstås på 
mange underfundige måder 
Her er nogle af dem: 
 

 
1. Der er mange medlemmer.  
2. Det er en rummelig klub. 
3. Det er en klub med mange aktive på 

de fleste løb. 
4. Det er en klub, hvor der møder mange 

op til træningerne, (der i øvrigt altid er 
i højeste kvalitet) 

5. Det er en klub der får mange medaljer. 
6. Det er en stor klub i bredden. 
7. Der er en stor kernegruppe der bærer 

aktiviteterne. 
8. Det er en uhøjtidelig klub. 

 
Vi kunne vælge alle punkterne og der kunne 
sikkert også findes flere, men personligt vil 
jeg fæstne mig ved særlig et punkt og hægte 
noget mere på: 
 
Søllerød OK er en stor klub, der uhøjtide-

ligt viser vejen. 
 

Der skal hele tiden findes på og fornys, sam-
tidig med, at traditioner beholdes og ikke 
mindst, at disse ligeledes fornyes undervejs. 
Nøjagtig som den skov vi løber i fornyr sig og 
gør sig selv interessant at løbe i hele tiden. 
Ikke 2 dage er ens derude, selvom det er den 
samme skov på kortet. 
 
Ligeså vigtigt det er at få alle i skoven på 
trods af oddsene eller mangel på kort, så gæl-
der det også om at tromme folk sammen på 
det sociale niveau for den fremtidige styrke, 
forståelse og sammenhold.  
 
Det viser sådan en aften, at det også er noget 
Søllerød OK forstår og har godt fat i. 
 
På denne måde fornemmes både det at leve i 
nuet og nyde det, som Niels Bentzon så fint 
fik det fremstillet, samtidig med, at det histo-
riske vingesus med aner helt fra, skal vi sige, 
vore forfædres tid bibeholdes, som Erik Brühl 
fik det fortalt.  
 
De fik begge sat vidde og ord på den specielle 
tilstand, der råder i netop Søllerød OK, og 
som kan være med til at sikre fremtiden. 
 
……  Ja altså, Bomkanonen har også inspira-
tioner helt tilbage til forfædrene som f.eks.: 
Farao, Leif den Lykkelige, Alexander den 
Store og Napoleon, så den der gebærder sig i 
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dette gode selskab opnår naturligvis sin plads 
i annalerne, som Jens Aaris på sin gode måde 
formulerer det.  
 
Flere havde lagt bud ind dèr, da der var ret så 
store gevinster, så det må have været endog 
meget svært for BOMkanonkommiteudvalget 
at vælge, men retfærdigheden skete til sidst 
fyldest og hvem andre end vores allesammens 
Gert havde fået udgravet grundigt i Faraos 
annaler ude i sit skur hjemme i Kokkedal og 
blandt de gulnende Dødehavsruller fundet det 
helt rigtige og nærmest helt umulige bedste 
BOM på nogle kulsorte ulæselige kortaftryk 
fra et sted i Sverige……  
 
-I denne anledning blev det hørt i selskabet:  
Øv Mor det var derfor vi ikke vandt i dag, det 
var ham vi havde på vores hold ! 
 

 
Tillykke Gert ! 
 
Selskabslegene stod de unge for til stor glæde 
for alle. De forskellige kunster lykkedes på 
bedste beskub og et bord eller to blev delvin-
dere inden det endelige bord blev hovedvin-
der. Rigtig god underholdning. Med masser af 
friskhed og gå på mod.  
Ingen nævnt ingen glemt. 
Kaj Rostvad evnede at holde alle i åndeløs 
spænding om finaleopgøret i klubmesterska-
bet Søllerød Anno 2010 mellem Casper Wil-
ken, Susanne Thrane og Ulrik Illum,    
 
- jeg havde i parentes bemærket, satset alle 
mine sparepenge på denne aktivitet. 
 

Men men men, i en fortættet atmosfære så 
stille, at et knappenålshovedfald ville have 
lydt som et mægtigt brag, skulle alle anstren-
gelserne i skovens bakker til trods nu alligevel 
endeligt afgøres i et eneste terningekast.  
 

- Jacta est alea: sagde Kaj og her viste 
Ulriks terning kun et sølle ettal til for-
del for Casper Wilkens, der vistnok 
viste et firtal og blev Ulriks overmand.  

 
Tillykke Casper ! der her får overrakt pile-
koggeret af formand Niels. 
  
Til sidst blev der spillet op til Squaredans, 
hvor sækkepibe, whisky og kilt var efterladt 
hjemme, indvandrere fra nabolande og fast-
boende sjællands-danskere, alle fik de svun-
get en hel del trolde- og alfepartnere i dansens 
rus.  
 
De mange undertegnede fik lov at danse med 
og blev passet op af, havde alle de helt store 
brede smil fremme, og det blev ved og ved.  
De mest udholdende var som altid de ældste 
og de yngste, tror jeg.  
- Og så lige instruktøren der med kun ganske 
lille instruktion kunne få swing i hele huset. 
- Sig så ikke at O-løberne i Søllerød OK er for 
stivbenede til Squaredans … 
 
 

Til fest`udvalget`: 
Enstemmigt 
Ros og Pris 
for succesen 

 
Skrev Ronnie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De mange som bidrog i forberedelsen og afviklingen af den fine dag er: Iben Maag, Kaj Rostvad, 
Morten Nissen, Peter Hilbert, Mogens Jørgensen, Kaj Maag, Bettina Andersen, Astrid Maag, Niko-
line Andersen, Rikke Østergaard, Caroline Konring, Maria Munk Eriksen, Else Juul Hansen..
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Bomhistorier 
- indberettet i 2010 

 

Den af Kirsten Møller indstiftede ”Bompris” blev igen i år uddelt ved klubbens årsfest, 
og med eneret for Komposten bringes to historier. Først nr. 2, dernæst vinderhistorien. 
 
Her er en historie, som plejer at få smilet frem 
på dem, der hører den. 
 
Jeg deltog for første gang i Jættemilen i 2009 
i Hareskoven, som jeg kender lidt til, da jeg 
har cyklet gennem den mange gange. Jeg var 
tilmeldt den korteste distance, herre-dame 
turist på ca. 6-7 km, så jeg var lidt nervøs for, 
hvordan det skulle gå. Heldigvis havde min 
mand Jens fortalt mig om, hvordan jeg skulle 
forholde mig til løbet, idet han havde læst 
instruktionen meget grundigt. I den stod der 
bl.a. at man kun måtte krydse jernbanen ved 
de officielle overgange. Dette synes jeg lød 
meget fornuftigt, og tænkte, at det skulle jeg 
nok finde ud af.  
Løbet startede fint ved Spejderhytten ved 
Frederiksborgvej og det gik fint på den side af 
vejen/jernbanen. Jeg fandt stille og roligt po-
sterne i den rigtige rækkefølge. Endelig nær-
mede jeg mig jernbanen. Jeg kom til Skov-
bakken station, og jeg kunne straks se, at 
overgangen måtte være gennem tunnelen un-
der stationen. Jeg spurgte dog for en sikker-
heds skyld en af passagerne på stationen, om  
der var andre overgange, og det var der ikke. 
Derfor tog jeg denne vej og endte så i et villa-
kvarter. Ifølge mit kort skulle jeg være i en 
skov, og der skulle være en langdysse eller 
lignende, men hvad betød det, jeg skulle jo 
passere jernbanen! 
Efter at have overbevist mig selv om, at jeg 
lige skulle videre i villakvarteret, kom jeg op i 

nærheden af AB stadion. Så gik det op for 
mig, at jeg havde taget fejl. Desværre var der 
ikke nogle poster på denne side af jernba-
nen. Jeg løb tilbage på den rette side af jern-
banen - igen gennem tunnelen - og fandt så 
den post, jeg skulle have. Desværre havde jeg 
nu tabt min brik, så jeg måtte over på den 
anden side af jernbanen endnu en gang. Her 
gik jeg rundt og kiggede i villakvarteret, og 
heldigvis fandt jeg min brik! 
Resten af turen gik bedre, og jeg gennemførte. 
Jeg blev nr. sidst, knap 45 minutter efter den 
næst sidste! Jeg har nu lært, at jeg skal kigge 
bedre på kortet, og at det ikke nødvendigvis er 
alle o-baner, der passerer jernbaner, selv om 
de ligger op til en. 
 
Masser af hilsner 
”Den udholdende”, = Susanne Thrane 
 

 
Susanne ved DM-lang 

 
 

Nok et skud i BOM-kanonen 
 
Det er lang tid siden – ja, vel op mod 50 år er 
gået  – og jeg var blot en splejset yngre junior, 
som havde ”løbet orientering” i et halvt års 
tid. Nu skulle jeg prøve at løbe i det store ud-
land for første gang. 
Turen gik helt over i Skåne til et sted omkring 
Nr. Rörum – et sted, som først slettes af min 

erindring det sekund O-lygten slukkes efter 
sidste målpassage. Vi var kommet frem til en 
mark langt ude på landet i den skånske vild-
mark efter at have kørt fra Helsingborg i en 
bus med destination, ”Abonnerad”. 
 
(udtal det lige på dansk!) 
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Nu lige lidt om datidens svenske kort:  
Svenskerne benyttede på det tidspunkt endnu de såkaldte ”BACKSTREKSKARTOR”, som var 
meget specielle, idet der kun fandtes to farver på kortet: Sort og Hvid. Højder var vist ved hjælp af 
”bakkestreger”, hvis længde og tæthed skulle være i stand til at vise kuperingen. Veje var sorte stre-
ger, stier var prikkede linier, moser var sorte vandrette streger og markkanter var sorte streger – det 
så alt sammen temmelig sort ud.  
Og så skal jeg nok lige fortælle, at kortet var trykt i den meget brugervenlige målestok:    

1:50.000 – 1 cm = 500 meter. 
 
Lyngby stod som arrangører og havde lagt 
starten godt ud i skoven, så der var selvfølge-
lig en afmærket rute gennem terrænet til start. 
Fremme ved start og på rette tid fik jeg kortet 
udleveret – en las på 10 cm x 15 cm - som jeg 
fastgjorde på min medbragte bløde masonit-
plade, der var forsynet med en stribe nipsenå-
le, som jeg brugte til indprikke poster med. 
Jaaaah, for det var så snedigt, at man fik op-
lyst start og første post på startstedet. Disse 
væsentlige O-detaljer blev vist på et lille 
mønsterkort – så var det efter startfløjtet hav-
de lydt, løberens opgave selv at indtegne start 
+ post 1 på eget kort. Et hyggeligt puslearbej-
de specielt i regn/sne. Denne dag var det her-
ligt forårssolskin. 
Banelæggeren havde valgt at udfordre de yng-
re juniorer med et stræk på 5 cm – ca. 2,5 km 
– tværs hen over alt det sorte krimskrams. Jeg 
kiggede grundigt på kortet, men fandt ingen 
læselige detaljer midt i den sorte suppe. Altså 
kompaskurs – den eneste løsning, som jeg 
kunne finde frem til. Nu havde jeg aldrig gå-
et/løbet en kompaskurs, som kom blot i nær-
heden af den her givne opgave, såååå…. 
Fortrøstningsfuldt – iført korte bukser og an-
kelsokker – kastede jeg mig ud i den ”rigtige 
retning”. Adskillige bakker, masser af skånsk 
granskov, moser og endog grusveje blev for-
ceret – uden at jeg anede det mindste om, 
hvor på jordkloden, jeg egentlig befandt mig. 
Forsøgsvis gjorde jeg ind imellem iagttagelser 
af markante bakker, som dog ikke var til at 
finde på kortet. Og på et tidspunkt passerede 
jeg endog en stor bred nyanlagt grusvej, som 
ventede på asfaltering – heller ikke den kunne 
jeg finde på kortet. 
Da jeg mente, at NU måtte jeg vel være tæt på 
posten, opdagede jeg en anden løber, som 
havde retning mod en af de gamle tøjskærme. 
Det var en dameløber, som på en for mig 
uforståelig vis havde fundet en post. Jeg løb 

hen til skærmen og ville klippe i mit kontrol-
kort med den ”gamle sporvognstang”. Jeg 
ville dog lige først indprikke næste post - - - 
så meldte næste problem sig, idet mønsterkor-
tet havde overskriften ”Damer”. Jeg havde 
med andre ord ikke fundet min egen post, 
men en post, som løberne i dameklassen (der 
var kun én klasse for damer den gang !) skulle 
have.  
 

Altså ud på ny postjagt i den store ukendte O-
verden. Efter nogen tids forgæves søgen op-
gav jeg og besluttede at vende om.  
 
Dermed opstod de næste problemer: Hvordan 
fandt jeg hjem? Og hvor var MÅL?  På den 
tid fik man IKKE oplyst mål før ved sidste 
post ! Altså omkring – vende kompasset 180 
grader og retur mod start, som jeg mærkvær-
digvis fandt. Men nu var alle spor slettet. 
Starter-Jensen var gået til stævnepladsen og 
han havde taget snitslingen med ! Dermed var 
jeg ude i endnu et vejfindingsproblem, som 
jeg, så vidt jeg husker, løste på bedste bingo-
vis ved at gå i den retning det ”nok måtte væ-
re”. 
Tilbage i København efter denne sindsopri-
vende oplevelse måtte tankerne uvægerligt 
kredse om problemstillingen: Var det ikke en 
vildvej, at fortsætte videre ind i O-sportens 
mysterier? – og ville det ikke være bedre at 
vende tilbage til fodboldbanernes rektangel-
formede og vandrette terrænområder? 
 
Men tiden har vist mig, at de rød-hvide skær-
me havde en lokkende kraft, som gjorde det 
muligt for mig at have bomerfaringer nok til 
en hel del yderligere kapitler i Søllerød OKs 
BOMKANON. 
  Den yngre junior. 
  Gert Bøgevig 
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Jættemilen 
2010 i St. Dyrehave 

Af Peter Hilbert 

 
Peter, fotograferet ved første vintertræning. 

 
Jeg skulle løbe min første Jættemil og var en 
lille smule nervøs. Distancen frygtede jeg 
ikke, men måske ville jeg træffe mindre gode 
beslutninger ude i skoven.  
Søndag den 14-11 stod jeg op kl. 06.00, klæd-
te om til o-løb og spiste en forholdsvis stor 
portion varm havregrød og drak en kop te til. 
Jeg kørte med Kaj Rostvad til St. Dyrehave, 
jeg skulle starte kl. 09.40. Vi var i god tid, det 
var nok meget klogt, jeg havde fin tid til at 
stoppe en energibar i lommen på mine bukser, 
drikke vand, tisse af, justere snørebånd samt 
cleare og checke min Sportident. Jeg varmede 
også op, det er sådan noget man gør, når man 
er idrætslærer, vi varmer altid op selv, lige-
gyldigt hvad vi skal lave. Jeg indfinder mig 
bag mit kort og venter på startskuddet. Forin-
den havde jeg lige kigget på mit højrehånds-
tommelfingerkompas og udpeget retningen til 
misvisende nord i St. Dyrehave, det ser jo 
bedre ud, hvis man kan begynde løbet med et 
nordvendt kort.  
Rent psykisk havde jeg besluttet mig for finde 
post 1 på en meget sikker måde, det stiver en 
lidt af, at man finder post.1 på en knusende 
sikker måde selv om hastigheden så ikke er 
den højeste.  
Jeg finder post.1, der var en væskepost, jeg 
checkede kontrolnummeret og stemplede po-
sten. Jeg drak også lidt vand, selvom jeg ikke 
havde nået at oparbejde nogen særlig tørst på 
de 5:50 som det tog mig. Bo Konrings attack-
points havde jeg i baghovedet hele tiden. Jeg 

har i al beskedenhed en ret god form, men det 
er ikke nødvendigvis opskriften på succes. Jeg 
har altid dyrket meget sport, har løbet mara-
ton 3 gange og løber B.T.-Halvmarathon 
hvert år; udover det får jeg i løbet af en al-
mindelig uge kørt 2 spinningtimer, samt mo-
tionsbokset 1-2 gange, samt løbet 3 gange. 
Jeg har en standardtur på 10 km. Oriente-
ringsløbet dyrkes 1 gang om ugen. Jeg har et 
legeme der egner sig til at arbejde i lang tid 
uden vanskeligheder.  
Min hastighed var ikke den største oppe i 
St.Dyrehave, men kroppen er alligevel i gang 
i lang tid, så der blev fyret en del energi af, 
når man som jeg endte med at dyrke det, man 
kan betegne som long- slow- distance o-løb 
denne søndag. Jeg løb en Herreturist, distance 
10,0 km, med 19 poster.  
 

 
Søllerødder før start. 

 
Jeg har dybdeanalyseret mit løb, og er blevet 
meget klogere. Jeg fik truffet forholdsvis gode 
vejvalgsbeslutninger frem til post nr.17. Det 
skal nævnes, at uret viste 2:26:52 da jeg klip-
pede post nr.17. Det er long- slow- distance 
der vil noget. Fra post.17 får jeg lavet et godt 
stort bom, jeg burde betale bompenge på nu-
værende tidspunkt. Det er sandsynligt, at 
NASA har dokumenteret mit bom ved at tale 
med astronauterne på den Internationale 
Rumstation.  Det begynder sådan set meget 
godt, jeg får første indikation på, at det går 
godt, da jeg begynder at kunne høre speake-
ren nede i målområdet, kort tid efter bliver 



Komposten – 20. årgang nr. 6 – december 2010                               Søllerød Orienteringsklub 

13 

stemmen ikke højere men lavere, det var før-
ste led i min errorchain der skulle blive lidt 
længere endnu. Jeg løber ud af en dejlig bred 
skovvej i østlig retning og passerer på venstre 
side en lille menneskeskabt bygning, som jeg 
har passeret omkring kl. 10 om formiddagen, 
nu ringer der en klokke så stor som en råd-
husklokke, jeg stopper og besvarer spørgsmå-
let: Hvor er jeg? Jeg finder stedet på kortet. 
Bagefter stiller jeg spørgsmålet: Hvor skal jeg 
hen? Jeg svarer selv på det. Gud kan man jo 
ikke spørge i denne situation. Du skal finde 
post 18 og bagefter skal du finde post 19. Jeg 
kommer i mål i tiden 3:00:21 det er ’’impone-
rende’’ det jeg laver til sidst. Jeg har en stræk-
tid på 30:29 fra post 18 til post 19 det er long- 

slow- distance. Mit tempo er på dette tids-
punkt så lavt, at jeg småfryser lidt; mine lange 
underbukser går ned lige over knæene, måske 
jeg skulle have haft de helt lange på. Jeg hav-
de mit Garmin Forerunner 110 på hele vejen 
rundt, uret viste 17,6 km da jeg stoppede det 
på målstregen.  
Jeg havde en god dag i St. Dyrehave, motion 
er jo en dejlig ting, det er sundt, man kan bli-
ve 100 år, der er mange fordele ved det. 
Til næste år vil jeg satse på, at reducere min 
distance en anelse. Man kan sige, at jeg ’’fed-
ter’’ ikke med det, når jeg ender med at løbe 
76 % længere end banens officielle længde på 
10,0 km.   

________________________________________________________________________________ 
 
Jættemilen af Aske Jepsen 
 
Jeg var ude og løbe Jættemilen. Før løbet 
tænkte jeg, hvor sjovt det ville være at løbe så 
meget orienteringsløb, på en enkelt dag, og så 
rigtigt langt. Jeg skulle løbe herre 16 og min 
bane var 13,2 km. 
Til Jættemilen er der samlet start, så alle star-
ter sammen. Det gjorde, så man næsten hele 
tiden var sammen med andre i skoven. 
Da jeg skulle til at starte var jeg spændt på, 
hvordan det ville komme til at gå. Men det 
kom jeg ikke til at tænke på i lang tid, for så 
gik starten, og det var bare i gang.  
Indtil førsteposten var jeg rigtigt godt med, 
men så kom jeg til at løbe til den forkerte  
gafling, og var allerede meget bag de førende, 
øv… Ærgerligt at lave en dum fejl allerede i 
starten af et løb, som var så langt. 
 
Det ville blive en hård kamp, hvis jeg skulle 
op til de andre løbere igen. Det var bare at 
knokle på, men desværre var det ikke helt let 

at løbe mig helt op der, hvor jeg gerne gad 
have ligget i tabellen, med nogle store bom.  
Jeg fik dog hentet et par placeringer.  
Efter lidt over 1,5 time kom jeg prustende i 
mål som nr. 17. 
 
Gode resultater fra Jættemilen: 
 
H-16: Magnus Maag vandt og Simon Thrane 
Hansen blev nr. 3. 
Agnes nr. 2 i D-14. Her tog Astrid desværre, 
lige som Aske, den forkerte gafling. 
 I H-14 løb Martin Illum ind på en flot 5. 
plads og Anders Huus Pedersen ind på en lige 
så flot 9. plads. Anders er ”bare ” H 11. 
Og de voksne: 
H/D turist: Jørgen Münster vandt klassen og 
det samme gjorde Tore Linde i den noget 
længere H-turist. Simon Stoumann blev nr. 3 i 
H35- og Steen Piil nr. 5 i H21- kort. 

Vibe 
 

 

            
       Yderst til højre ses Agnes Jonsson  I midten Magnus Maag med Simon på fløjen 
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Elitesiden 
oktober-november 2010 

 
Peter Horstmann og Troels Christiansen. 
 
Med årets DM'er veloverstået blev de to sidste 
efterårsmåneder en blød overgang til vinteren 
med kun få vigtige konkurrencer. Herhjemme 
var vigtigste konkurrence sæsonfinalen ved 
Hillerød, og internationalt den svenske stafet 
25-manna.  
 
25-manna er en stor svensk stafet omkring 
Stockholm med ca. 350 hold á 25 personer. 
Stafetten er en pendant til den danske divisi-
onsfinale. Det skal forstås på den måde, at 
holdet sættes med så mange restriktioner, at 
både unge, gamle, mænd og kvinder løber på 
samme hold. Det kræver derfor en stor bredde 
i klubben for at kunne stille med gode løbere 
på alle ture. 
Troels, Ulrik, Tore og Peter valgte at tage 
turen til 25-manna med deres nye klub Pan-
Kristianstad. Turen gik med fly til Stockholm 
fredag og indkvartering på Skeppsholmen 
med udsigt til vand og Gamla Stan.  
Lørdag gik starten til 25-manna. De 4 SET-
drenge løb på andetholdet - naturligvis pga. 
restriktionerne med antallet af H21 løbere på 
førsteholdet. Peter løb en fornuftig førstetur 
og var inde sammen med førsteholdet ca. 2 
min efter teten. Ulrik, Troels og Tore løb 
samme tur, og løb næsten identiske fornuftige 
tider. Hvordan de kunne løbe samme tur skyl-
des, at 4 løbere løber parallelt over 5 ture. Det 
gøres dels for at spare tid, men også for at 
tillægge stafetten et taktisk aspekt. Det gælder 

nemlig om at få de 5 ture, som løber parallelt 
ind på samme tid, da det er den sidste løber, 
som sender stafetten videre. I mål blev holde-
ne hhv. nr. 55 og 167, hvilket ikke er specielt 
imponerende. Til gengæld er det altid en stor 
oplevelse at deltage i en stor svensk stafet. 
Dagen efter var der kortdistance, hvor ingen 
af de 4 udsendte havde deres bedste dag. 
 
Efter hjemkomsten var der en måneds tid til at 
komme i form til sæsonafslutningen med AL-
sprint og Jættemil. Det skulle dog vise sig, at 
perioden skulle stå i skadens tegn. Først blev 
Troels slået ud af en slem virus, som gjorde, 
at han kun stillede op til AL-sprinten. Så slog 
Ulrik sit knæ til nat-cup og kunne hverken 
løbe det ene eller det andet. Lige inden sprin-
ten fik Peter ondt i halsen, sprang sprinten 
over og løb i stedet Jættemilen, hvor han la-
vede en slem forstuvning af sin ankel.  
 
Rasmus Thrane løb og vandt sprinten, og sik-
rede sig hermed sejren på Ranglisten. Han 
stillede dog ikke op til Jættemilen pga. knæ-
problemer. Tore var eneste uden nye skader 
og eneste der løb begge løb. 
Bedste SET'ere på årets H21-rangliste blev 
Ulrik som nr. 6 og Troels som nr. 8. 
 
Vi håber på en vinter uden flere skader og 
med god træningsindsats hos alle.    
_____________________________________   

 
 

 
 
Ronnie og Lisbeth meddeler, at de giver 10 % til klubbens medlemmer i MacUrth-BUTIKKEN, der 
ligger i Skindergade 14 (lige overfor Gråbrødre Torv). 
 

I hele december måned deltager vi i julemarkedet 
på Gråbrødretorv www.juletorv.dk 
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Blodslitet 
Jeg, Magnus og Martin var så heldige at være 
med på TC’s tur til Blodslitet i Norge i efter-
årsferien. Blodslitet er et langdistanceløb med 
samlet start a lá Jættemilen.  
Turen bestod i ialt fire løb, fordelt over 
Blodslitet lørdag, to træninger søndag i 
Sarpsborg-markar, hvor vi boede, og en i 
Halden på vej hjem, mandag. 
 
Terrænet Blodslitet foregik i var middelkupe-
ret, det var meget klippefyldt og ellers rime-
ligt detaljerigt. 
Magnus´ og min H-16-bane var på 10,5 km 
og bestod primært af nogle lange stræk efter-
fulgt af nogen kortere. Gaflingen bestod af en 
butterfly, der lå ca. midt på banen, det vil si-

ge, at der ikke var den store spredning af fel-
tet fra start. 
 Jeg blev 21 (1:22), mens Magnus blev 49 
(1:39). Dog lå jeg og Magnus 1 og 2 på 2. 
posten.  Banen blev vundet på 1:15. 
 
Martins bane (H14) var lidt kortere, 6,1 km 
og ugaflet. Martin blev 17 (45 min) kun et 
halvt minut efter Mikkel Aaen fra Farum.  
Banen blev vundet på 42 min. 
På trods af, at ingen af os blandede os i den 
absolutte topstrid, er vi alle fortrøstningsfulde, 
da vi alle tre har et år tilbage i klassen.  
Dette var desværre sidste tur med vores el-
skede TC-leder Gert Nielsen, da han desværre 
stopper efter denne sæson.  

Simon Thrane Hansen 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Affaldet i vore skove og marker. 
 
Midt i september 2010 opdagede en skovar-
bejder, som var ved at slå græs langs skovve-
jene i Gribskov ved Kagerup i Nordsjælland, 
en hjort med geviret helt filtret ind i net. 
 

 
 
Hjorten var frisk, men skræmt og farlig at gå 
til. Derfor valgte skovfogederne i Grib Skov 
en hurtig aflivning med riffelskud. 
I det aktuelle tilfælde var det formentlig net 
fra de store rundballer af hø og halm, der var 
synderen. 
Det er også set, at dådyr spiser plastik. I 2007 
sad en anden nordsjællandsk hjort uhjælpeligt 
fast i flere lignende net, som var blevet snoet 
sammen til noget, der lignede et tov. 
Hjorten måtte aflives. Dyret havde ikke det 
fedtlag, som hjorte normalt har på denne års-
tid. Ved tryk på hjortens mave føltes den også 
lidt hård. 
Skovfogeden sprættede derfor maven op og 
kunne konstatere, at mere end halvdelen af 

hjortens mave var fyldt op med éen stor sam-
menfiltret klump af plastic og net. 
Plasten havde forskellige farver og kan både 
have stammet fra henkastede plasticposer, 
wrappede halmballer, markeringsstrimler og 
lignende. 
- Det var formentlig en kombination af plastic 
mange steder fra. Den sammenfiltrede klump 
af plastic vejede tre kg og er formentlig sam-
let op over en længere periode. 
Det er velkendt, at især dådyr ofte æder pla-
stic, og at det samler sig i store klumper i dy-
renes maver. Bliver klumperne for store, vil 
dyrene bukke under. 
 
Ovenstående er læst i Frb. Amtsavis og på 
Maskinbladet.dk.  
Jeg har valgt at bruge ledig plads til at minde 
os om, hvor vigtigt det er, at vi rydder op efter 
os. Og det ved jeg, vi gør! 
Efter egne arrangementer og når vi går fra en 
stævneplads, går vi altid området igennem og 
samler det op, som ligger tilbage. Heldigvis 
forstår alle betydningen af at efterlade lånte 
områder lige så pæne eller pænere end da vi 
kom. 
Det er især dådyr og kronhjorte, der spiser 
plastik og de hjorte findes i Gribskov og i 
Tisvilde Hegn, så går du tur der og ser pla-
stikstrimler el. lign. , så tag det med dig! 
 
Vibe
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NatCup i Jægersborg Hegn 
1. december 2010 i dyb sne. 

 
Om 2 timer skal der sættes poster ud i den 
sydlige del af Jægersborg Hegn, hvor det tyk-
ke snelag og den barske vind vil udfordre 
postudsættere på turene rundt med de 44 kon-
troller. Henrik Kleffel og Kim Find Andersen 
har kringlet de fire baner, som holder sig syd 
for Skodsborgvej. Som noget helt nyt har 
skoven givet tilladelse til at lade den lange 
bane få stræk og poster syd for Mølleåen. 
Dermed kommer løberne på denne bane ud i 
et ganske krøllet og svært stykke terræn, hvor 
kurver og tætheder godt kan give problemer i 
nattemørket. 
Henrik og Kim har haft et tæt samarbejde 
med korttegner Troels Christiansen, som har 
været på flere ture rundt i terrænet for at kor-
rigere og tilpasse kortet. Der meldte sig et 
stort problem, efter at alle baner var lagt. Ved 
kontrollen af posterne blev det opdaget, at der 
var blevet tyndet ud i bevoksningerne i cen-
trale dele af løbsterrænet. Store grendynger 
var blevet placeret på stræk og ved poster, 
hvilket ville give løberne en fornemmelse af 
BINGO-løb. Troels har løst problemerne ved 
simpelthen at indtegne grendiger og kvasdyn-
ger, så løberne nu har muligheder for at 
LÆSE sig frem i terrænet.  
Lige nu er materiel – stativer, SI-enheder 
m.m. og alt til bespisningen af de 160-180 
løbere - ved at blive pakket og transporteret 
frem til stævnecentret på Nærum Skole – her 
er stævneleder Jørn Wigh indpisker. Kortene 
har Mogens Jørgensen trykt og gjort færdige 
med løbernummer, navn, bane og SI-nummer 
på bagsiden.  
Klokken 16 falder mørket over skoven og da 
skal alle poster være parate i terrænet – nogle 
poster er knudeposter, som skal have 3 stati-
ver med SI-enheder banket i jorden og en en-
kelt post, på kanten af et 2-3 meter dybt hul, 
skal have sikkerhedsafspærring monteret. 
 

 
Kl. 18.50 blev det første hold løbere sendt af 
sted ud i den herlige vinterskov, som modtog 
løberne med 4-5 frost-grader og en skovbund 
dækket af 30-40 cm pulversne.  
 
 

 

 
 
Inde mellem træerne mærkedes intet til den 
kolde østenvind og løbernes ”strålekastere” 
fik vinterhimlens stjerner til at blegne. 
 
Omkring knudeposterne var der i perioder så 
pandelygtelyst, at man skulle tro, at solen lige 
havde fået muligheder for at lege med – og 
alligevel var der en del løbere, som åbenbart 
ikke kunne få øje på posternes kontrolnumre. 
Mogens Jørgensens computerresultatlister 
talte deres tydelige sprog om en del løbere, 
som IKKE havde checket kontrolnumrene 
40/tæthedshjørne og 74/fod af punkthøj – 
posterne lå ca. 50 meter fra hinanden. 
 
Efter en god time i skoven dukkede der flere 
og flere ind i det velegnede lokale, som vi 
havde fået stillet til rådighed på Nærum Sko-
le. I køkkenet havde Ellen Thisted og hjælpe-
re fremtryllet lækre madtilbud og varme drik-
ke, så løberne ud over at hyggesnakke kunne 
få fyldt depoterne op igen. 
Banerne fik mange rosende ord fra løberne – 
særligt området syd for Rådvad Dam blev 
meget positivt omtalt af løberne på den lange 
bane. Og så kortets kvalitet var der stor til-
fredshed med + den tekniske detalje, at kortet 
var trykt på vandfast papir, så der ikke skulle 
bruges plastpose. 
I skrivende stund er der så blot tilbage at håbe 
på, at det i nattens løb er lykkedes at finde 
postindsamlere, som har fået alt postmateriel 
indsamlet efter den flotte dyst i skoven. 
 

Banekontrollanten 
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Bryster i bevægelse 
 
En god sports-bh sikrer en sund kropsholdning 
og en smertefri aktiv livsstil.  
Den rette sports-bh støtter kvindens nakke, 
skuldre og øvre ryg og bevirker, at hun bliver 
opmærksom på at rette sig op. Samtidig ned-
sætter bh’en de ryk og belastninger, som bar-
men udløser, når den hopper op og ned, for 
eksempel under løb. 
 
Sådan indledes en artikel i Politiken (13. sep-
tember 2010), hvor test af sports-BHer også 
indgår. 
Testen kan ses på:  
http://politiken.dk/tjek/motion/guidemotion/g
uidermotion/1055854/guide-til-koeb-af-den-
rigtige-sports-bh/ 
 

           
Videre står der: 
Hvis man ikke får den rette støtte fortil, kan 
barmen udløse en kædereaktion af negative 
effekter på kroppen. Man risikerer at falde 
forover og at runde i det øverste af ryggen. 
Det kan belaste nakkehvirvlerne og med tiden 
føre til, hvad man i populær tale kalder for 
tantepuklen. Heraf kan der opstå spændinger i 
skuldrene, som ud over unødigt slid på krop-
pen kan udvikle sig til regulære smerter i de 
belastede områder. 
I brystet har vi ingen knogler, der kan hjælpe 
med at holde igen i forbindelse med stød. Til 
gengæld har vi det såkaldte Coopers ligament, 
som kan give sig og blive slapt. Også brystets  
bindevæv og huden kan miste sin elasticitet, 
og den kædereaktion udløser den berømte 
hængebarm. 
 
80 procent fastere bryster. 
En sports-bh nedsætter brysternes bevægelig-
hed med 75 til 80 procent under hoppende  

 
discipliner som løb, ridning eller dans i for-
hold til slet ikke at have bh på. En almindelig 
bh nedsætter bevægeligheden med 40 procent. 
En sports-bh vedligeholder brysternes fasthed 
og form, uanset om man har en lille eller en 
stor barm. 
 
Bryster kan bevæge sig op til 21 cm ved løb. 
Spæner man af sted uden den rette sports-bh, 
øges risikoen for hængebryster. 
 
Alle kvinder har stor gavn af at træne bryst-
muskulaturen, påpeges det, både for bryster-
nes form og placering, men også for at bevare 
en sund holdning. Man træner sine bryst-
muskler ved at skubbe vægt væk fra sig med 
hænderne. Det kunne for eksempel være 
armstrækninger, som man kan lave på knæe-
ne. 
På nettet kan man finde en lille video, der 
viser brystets bevægelser ved løb uden bh, 
med alm. bh og med sports-bh.  
Videoerne kan ses her:  
http://iform.dk/udstyr/bryster-i-bevaegelse 
 
Uden støtte bevæger et gennemsnitligt kvin-
debryst sig ca. 9 cm for hvert løbeskridt!  
En god sports-bh kan mindske brysternes be-
vægelse med op til 78 %. 1 % af 9 er 0,09, så 
en reduktion på 78 % svarer til 7,02 cm. 
Så fra at bevæge sig ca. 9 cm uden bh, bevæ-
ger brystet sig nu kun ca. 1,98 cm i en sports-
bh. 
Til sammenligning nedsætter en almindelig 
bh bevægelsen til omkring 5,4 cm 
 
Tilbage til testen: 
Billedet: fås i str. 34-42. Str. 38 testet.  
149 kr. i Stadium.  
Kommentar: 
Billig og helt enkel sports-bh, der kan det 
hele. God pasform, svedtransport og støtte.  
Kan ikke indstilles, og der er begrænsede 
størrelsesmuligheder, så man bør prøve for-
skellige størrelser, før man vælger.  
 
Måske af interesse for nogle af jer!  
  
   Vibe
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Molboløb 
2011 

Så er der kun 1 måned til vi starter den 52. 
sæson af Molboløbene. 
Molbo udvalget – som består at Kirsten Møl-
ler, Jens Rose-Møller samt Jørgen Wisbech – 
startede planlægningen af den kommende 
sæson tilbage i september, hvor opgaverne 
blev fordelt. 
Nu er kalenderen lagt, alle arrangører er klar, 
skovtilladelser er indhentet, lokaler er booket 
og de fleste baner er tegnet. Desuden er spon-
sorerne på plads idet vi i år har sagt farvel til 
MacDonald i Birkerød og goddag til Micro-
soft. Hjemmesiden åbnede d. 1. oktober og 
der er allerede over 100 tilmeldte. 
Banerne til de 4 løb i Jægersborg Hegn er i år 
tegnet af Niels Raagaard, medens arrangører-
ne af de løb som afvikles i de øvrige skove 
selv står for banetegningen. Som noget nyt 
har vi i år lagt 3 løb i Rudeskov. Banerne vil i 
disse 3 løb blive forsøgt lagt i skovens Sydli-
ge, vestlige og midterste del så løberne ople-
ver størst mulig variation. 
 
Evaluering 
Som afslutning på sæsonen 2010 afholdt vi 
(Molbo-udvalget og arrangør-”familierne”) et 
evalueringsmøde hvor vi gennemgik den net-
op afsluttede sæson og noterede gode ideer.  
Vi drøftede blandt andet alternative startsteder 
for at give løberne mere variation. Molbo ud-
valget har siden da undersøgt mulighederne – 
desværre uden resultat. Vi havde kig på Ru-
deskov Nord (Ebberød) og på Naturskolen i 
Rådvad. I Ebberød har vi ikke fundet egnede 
lokaler og i Rådvad – hvor lokaler kan skaffes 
– tør vi ikke idet P-forholdene vil blive direk-
te kaotiske dersom vi får endnu en snevinter. 

Under evalueringen fremkom et andet forslag 
som vi har valgt at implementere: Den 4. ba-
ne. Baggrunden er, at mange – særligt ældre 
erfarne O-løbere – finder at den korte bane er 
for kedelig, medens den mellemlange bane er 
for lang. De savner udfordringer på en bane 
som har en længde som svarer til H70-H75. 
Der vil derfor blive udbudt 4 baner som vi 
kalder: Let, kort, mellem og lang. Den lette 
bane er identisk med den vi før kaldte kort. 
Dvs. alle poster ved stier, velegnet til cykler, 
barnevogne og rollatorer. Den nye korte bane 
vil være en afkortet version af mellembane 
hvor alle poster er i terræn.  Alle IT-
programmer er tilpasset denne nye opdeling. 
Et andet område hvor I vil se nye tiltag er 
vedrørende korttrykning. Det er uhyre svært 
at forudse hvor mange deltagere som kommer 
til de enkelte løb og hvor mange kort der sæl-
ges på de forskellige baner. Det bliver ikke 
lettere af, at vi nu har 4 baner. Mogens har 
derfor foreslået, at banerne i videst muligt 
omfang tegnes så de kan være på et A4-ark. 
Det vil gøre det muligt at trykke kort - på ste-
det - via en medbragt farveprinter. Det kan 
ske, at de lange baner ikke kan være på A4 – 
så må vi trykke ”nok” hjemmefra. 
 
Stor opbakning. 
Vi glæder os til at komme i gang med endnu 
en sæson, men vi glæder os endnu mere over 
den store opbakning løbet har i klubben. Ar-
rangører, hjælpere, korttegnere med flere står 
næsten i kø for at være med. Det gør det rigtig 
sjovt at arrangere.  
På gensyn den 2. januar i Jægersborg Hegn. 
   
  Jørgen Wisbech 
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T R Æ N I N G  
Stor træningsiver frem mod JÆTTEMILEN 

Med mere end 60 tilmeldte søllerødder til 
årets store afslutningsløb – JÆTTEMILEN 
– satte Søllerød OK rekord: 
 

Aldrig har så mange søllerødder 
meldt sig til så langt et løb 

– det slidte ord ”fantastisk” 
 dækker slet ikke. 

Efterårets træningsiver tydede på, at noget 
stort var på vej; men at vi skulle komme op 
på, at hver sjette dansk løber i Jættemilen løb 
i søllerødklubdragt, havde vist ingen kunnet 
fantasere sig til. 

Herligt – herligt – herligt. 
 

 
 

Næppe var løbetøjet blevet vasket efter 
Jættemilen, før vintertræningen gik i gang 
med fuldt program – Henrik Kleffel havde 
sørget for, at vi alle fornemmede vinterens 
start ved at udfordre os i bakkerne omkring 
Maglebjerg - med skovbunden og alle træerne 
dækket af vinterens første sne. En lækker 
makkerdyst på seje baner for de vinterfriske. 
 

 
 
Og så ruller træningsprogrammet ellers helt 
hen til forårssæsonens start – med det helt 
særlige JULEMAVELØB som den fanta-
stiske årsafslutning 2. juledag – læs nissernes 
særlige invitation. 

 

NYHEDER på programmet. 
 

Klubbens bestyrelse har længe arbejdet på at 
få et samarbejde med OK Øst sat i system – 
og det kommende halvårs program vil inde-
holde de første nyheder i den retning.  
De to klubber imellem har der længe være 
gode kontakter omkring ungdomstræningen, 
løberne i SET-gruppen og mange juniorer har 
via Spring-Cup-samarbejdet ofte været ude til 
fælles optræden i store stafetter m.m. og 
mange af klubbens almindelige medlemmer 
har haft gode kontakter med naboklubbens 
løbere. Så nu vil vi prøve at lave nogle 
træninger, hvor de to klubbers medlemmer 
kan møde hinanden i skoven. Allerede træ-
ning 279 i Rude skov ved Løjesø vil OK Øst 
være banelæggere til en fællestræning.  
Senere på sæsonen vil der blive yderligere 2 
træninger, som igen bliver fælles – her til-
byder OK Øst yderligere, at søllerødderne kan 
deltage i den fællesspisning, som afrunder 
træningen – OK Øst har fællesspisning den 
sidste torsdag i hver måned i sommerhalvåret. 
 

Se her de mange herlige træningstilbud: 
Træ-
ning 
nr. 

Dato/tid Skov/Mødested 
   

274 4. december 2010 
Kl. 10.00 

Rude Skov 
Agersø/Hørsholm Kongevej 

275 11. december 2010 
Kl. 10.00 

Trørød Hegn 
P-plads på Trørødvej 

276 18. december 2010 
Kl. 10.00 

Rude Skov 
Landsebakken/Landsevej 

277 26. december 2010 
Kl. 10.00 

Rudegård Stadion/Grusbanen 
JULEMAVELØBET 

278 8. januar 2011 
Kl. 10.00 

Geel Skov,   NYT MØDESTED 
P-pladsen ved Holte Station 

279 15. januar 2011 
Kl. 10.00 

Rude Skov/Løjesø /OK Øst 
18,2 km på Hørsholm Kongev. 

280 22. januar 2011 
Kl. 10.00 

Trørød Hegn 
P-plads på Trørødvej 

281 29. januar 2011 
Kl. 10.00 

Ravneholm 
Vangeboskolen/Teknikerbyen ? 

282 5. februar 2011 
Kl. 10.00 

Rude Skov/ + fællesungdom 
18 km på Birkerød Kongevej 

283 12. februar 2011 
Kl. 10.00 

Trørød Hegn 
P-plads på Trørødvej 

284 19. februar 2011 
Kl. 10.00 

Geel Skov 
Tennisbanerne på Vangebovej 

 

Et godt spørgsmål: Hvad er det, som får sølle-
rødderne ud mellem træerne ? 

TRÆNING, TRÆNING 
- OG ATTER TRÆNING !!! 

Gert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26. december kl. 10.00 ved Klubhuset 
 

Juletid er legetid, så årets Julemavefræs er en ren juleleg om at samle julepoint 
 

Uanset alder, køn og dagsform har alle lige chancer for at indsamle de sprøde julepoint 
 

Skal vi mon blive 100 nisser i år? 
 

Tilmeld dig snarest, og senest 18. december, til http://www.sollerod-ok.dk/l_tilmeld.htm  
 

Juletid er også gavetid, så de bedste nisser skal findes, æres og kåres på rigtig julemanér 
 

Vi samles til egen medbragt julemad i Klubhuset efter løbet (og det årlige julebad, tak!) 
Rester fra julens ”søde sager” og måske endda en lille kage vil blive værdsat.. 

 
De julegladeste julehilsner  

fra julenisserne 
Kaj Rostvad & Torben Bøttcher 
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Skogssportens Gynnare                             
                                  Den svenska orienteringsidrottens stödorganisation   
  
 
Skogssportens Gynnare förvaltar efter överenskommelse med Jörgen Mårtensson medel, som 
gör det möjligt att årligen dela ut stipendier. Rasmus Thrane Hansen tilldelas stipendium på  
7 000 kr för 2010.  
 
Stipendiat utses av Gynnarstyrelsen efter samråd med Jörgen eller av honom utsedda personer. 
Stipendier delas ut årligen till fyra personer, jämn könsfördelning eftersträvas samt att max två 
ungdomar kommer från samma land. 
De övriga stipendiaterna är Ida Bobach, Tove Alexandersson och Gaute Hallan Steiwer.  
Grattis säjer vi och samtidigt vill vi framföra några önskemål till dej som skickat in ansökan 
alternativt står som referensperson för föreningens styrelse. 
 
Vi ser gärna att 
 

• stipendiet uppmärksammas vid ett lämpligt tillfälle i föreningens regi 
• stipendiaten skickar uppgifter till vår kassör Mayvor Nilsson, på vilket konto hon/han vill få 

pengarna insatt mayvor mayvor.nilsson@shif.rf.se  
• ni informerar på föreningens hemsida eller/och klubbtidning – och gärna i lokalpressen 

också 
• ni skickar ett mail till Kerstin Carlsson sekr i Gynnarna, kerstin.aled@telia.com med 

information om och kring tillkännagivandet av stipendiet. 
• ni tar tillfället i akt och rekryterar medlemmar till Gynnarna – mer info finns på 

www.orientering.se 
 
Skogssportens Gynnare är en ideell förening och vi som bedriver arbetet tycker orientering är 
världens finaste idrott. Målet för Gynnarna är att stödja och främja den svenska 
orienteringsidrottens utveckling och utbredning. Vi gör det genom att samla in (medlemsavgifter) 
och förvalta pengar (gåvor och testamenten) som vi dalar ut till individer, klubbar och andra som 
på ett eller annat sätt gör stora insatser för svensk orientering. 
Vår förhoppning är att Gynnarnas stipendier och utmärkelser stimulerar och motiverar till fortsatt 
ideellt engagemang och utveckling av orienteringsidrotten. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra för 
att stödja och främja den svenska orienteringsidrottens utveckling och utbredning!  
 
Med vänlig hälsning 
Kerstin Carlsson 
Sekreterare 
 
 
 
 
NB. Skogssportens Gynnare svarer til det danske DOF ´s Venner 


	001forside 
	002 Praktiske oplysninger
	003 Indhold side 3. 
	4-5 Formanden har ordet stds
	6-9 Klubmesterskaber stds
	10-11 Bomhistorier 2010 stds
	12-13 Jættemilen stds
	14 Elitesiden stds
	15 Blodslitet stds
	16 NatCup i Jægersborg Hegn
	17 Sports-BH, stds
	18 Molboløb stds
	19 Træning GB stds
	20 Julemave invitation 2010
	stipendium,side 21

