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K o m p o s t e n  
 

20. årgang  •  nr. 2  • april  2010 
 

Søllerød Orienteringsklub 
 

Glæde       Fællesskab       Sundhed       Konkurrencer       Udfordringer 

 
 
 

Vinteren står i Molboløbenes tegn. – De 10 søndage i Januar - hvor vi for 51.gang 
præsenterer vores sport for offentligheden i en 

familievenlig udgave. 
Vi har også taget hul på den rigtige O-sæson med en gyser af en Cup-match 

1. Division!! 
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 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 20128479 
 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 Kokke-
dal  49146506 

    vibegert@get2net.dk  
 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
      
Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm   
    kirsten.keld@mail.tele.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      20128497  
Revisorer Michael Aasøe  michael@aasoe.dk 29273184 
 Torben Bøttcher   meo@dadlnet.dk 45831064 
TKC Michael Aasøe  michael@aasoe.dk 29273184 
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 Mail: sollerod@sollerod-ok.dk www.sollerod-ok.dk   
Hjemmesideredaktør Niels Raagaard  nraagaard@hotmail.com  45424204 
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 468, 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 
 
Deadline for de næste numre af Komposten: 
 

• 25. maj 2010. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
•      ?      2010. Bladet udkommer ca. 2 uger senere.  

 

Et helt specielt tilbud 
 

Det er lykkedes for Kisten Møller at overtale læge Claus Bohn Christiansen til at komme 
og fortælle om TBE. 
 
Claus er den der stillede den første diagnose på TBE i Danmark , mere kompetent kan 
det således ikke blive. 
 
Orienteringen finder sted:  
 

Torsdag d. 8. April Kl. 19:30 
Rønnebærhuset 

 
 

Klubben fortsat med at det favorable vaccineringstilbud kan realiseres, men efter denne 
orientering har Du et godt grundlag for at tage stilling for dit barn eller dig selv. 
 
Tilmelding ikke nødvendig! 
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Fra den nye formands bord:  
 

I Søllerød Orienteringsklub begynder sæsonen tidligt. Knap var raketterne landet før Torben kaldte 
til nytårstræning den 2. januar med tilhørende bobler og kransekage, og dagen efter blev molbosæ-
sonen skudt i gang af et nyt over-arrangør-molbo-team bestående af Jørgen Wisbech, Kirsten Møl-
ler og Kaj Rostvad.  10 fantastiske søndage er det blevet til, de fleste med mere sne i skoven end 
mange af vores yngre medlemmer kan huske at have oplevet før. Finalen blev holdt den 7. marts, og 
vi kan alle glæde os over endnu en fantastisk molbosæson, hvor vi har skabt rammerne for mange 
gode oplevelser i skoven for næsten 1000 løbere. Vi skylder en stor tak til de mange, der har bidra-
get til succesen ved at lægge baner, sætte poster i skoven, formulere spørgsmål, afvikle løb osv. og 
til Jørgen W, som har investeret megen tid i at udvikle et nyt molbo-IT-system, der til gengæld spa-
rede arrangørerne megen tid på løbsdagene.  
 
Opmærksomheden om molboløbene har også bredt sig uden for lokalområdet. På Dansk Oriente-
ringsforbunds repræsentantskabsmøde, der blev holdt i begyndelsen af marts, blev der præsenteret 
forskellige succeshistorier fra klubberne, og SOK var blevet opfordret til at fortælle om molboløbe-
ne. Mange viste stor interesse for ideen, så hvem ved - måske vil vi en dag opleve molbo-mutanter 
andre steder i landet. 
 
Søndag den 21. marts var dagen for SOKs ilddåb i Østkredsens 1. Division. Et imponerende antal 
på 91 søllerødder i alle aldre og med erfaringer rækkende fra begynder til elite havde meldt sig for 
at tage udfordringen op, og der blev kæmpet hårdt i Hareskovene den søndag for at tage points fra 
Tisvilde, FIF og OK Øst. Vi vidste på forhånd, at vi ville få kamp til stregen, og vi sluttede dagen 
som nummer 4 i divisionen. Men bemærkelsesværdigt er det, at kun få points skiller 3 af klubberne. 
Tisvilde ligger klart i spidsen, men mod Øst og FIF tabte vi med kun 3 og 4 points, hvilket er en 
ganske lille margin. Det var en fin debut i den bedste række, hvor vi på fornem vis fik vist, at klub-
ben har styrke over næsten hele bredden og kan konkurrere med de traditionelt ”store” klubber.  
 
Klubbens generalforsamling blev holdt den 23. februar i Holte Hal 1 – dog ikke i den store hal, for 
så mange medlemmer er vi trods alt ikke endnu! Jens Aaris beretning for 2009, der blandt andet 
giver et indtryk af det meget høje aktivitetsniveau i klubben, og referatet af generalforsamlingen 
kan læses andre steder. Her vil jeg nævne, at 4 medlemmer blev valgt som nye bestyrelsesmedlem-
mer med stor applaus fra forsamlingen. Velkommen til Ellen Frier, Iben Maag og Henrik Kleffel 
som bestyrelsesmedlemmer og Heidi Kristensen som suppleant. Det var samtidigt et farvel fra be-
styrelsen i denne omgang til Kirsten Møller, Jens Rose Møller og Ulrik Illum og til formanden, Jens 
Aaris Thisted. Lykkeligvis er alle fire dybt engageret med andre opgaver i klubben, og vi skylder jer 
stor tak for den store indsats, I har og fortsat yder. 
 
På vores generalforsamling hyldede vi også Troels Christiansen som Årets Søllerød. Valget faldt på 
Troels som en påskønnelse af det store arbejde, han gennem mange år har lagt i tegning af o-kort 
for SOK. Alene sidste år var Troels hovedansvarlig for klubbens nye kort over Jægersborg Hegn, 
der havde premiere ved DM-Hold finalen og senere blev brugt ved 5 af molboløbene, og han tegne-
de derudover DM-Sprint kortet i Vordingborg. Med til historien hører, at Troels på DOFs repræsen-
tantskabsmøde, der faldt et par uger efter vores generalforsamling, igen blev hædret; denne gang 
som Årets Kortprofil. Tillykke! 
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Hovedtemaet på DOFs repræsentantskabsmøde var den nye strategi, Vision 2015, som klubrepræ-
sentanterne enstemmigt vedtog. Visionen er – citat - ”at orientering i 2015 er alment kendt som en 
idræt, der dyrkes på mange måder og niveauer.” Hovedstrategien for at nå visionen er, ”at idrætten 
bliver lettere at gå TIL og lettere at GÅ til.” Ordspillet dækker over ”let at gå TIL for klubberne”, 
”let at GÅ TIL for børn og unge”, ”let at gå TIL for løbsarrangører”, ”let at GÅ TIL for talenter og 
elite” og ”let at gå TIL vores idrætsanlæg.” I denne sammenhæng skal idrætsanlæg opfattes som 
kort og poster i skovene. Til at hjælpe strategien på vej er der defineret en række indsatsområder, 
som klubberne kan arbejde med, og som bestyrelsen vil nærlæse dem i den kommende tid. 
 
Der er allerede sket meget i 2010, men mange vil nok mene, at først nu begynder o-sæsonen for 
alvor. Sneen er omsider smeltet, og o-skoene er igen tilmudrede, når vi kommer hjem fra skoven. 
Alene her i foråret venter en stribe spændende arrangementer: SpringCup, Påskeløb, DM Nat, DM 
Sprint, DM Ultralang, SM Lang og for nogle måske også Tiomila. Snart er der også juniorverdens-
mesterskaber, JWOC, der i år holdes i Nordjylland, og hvor vi forhåbentligt både stiller med en 
konkurrencedeltager og med supporters. Jeg håber, at også mange af vores nyere medlemmer får 
lyst til at deltage i nogle af disse kvalitetsarrangementer. 
 
For mange af vores ungdomsløbere, SUTerne, venter også turen til England i påsken med deltagelse 
i Englands største o-løb, JK2010, og ophold på et aktivitetscenter, der tilbyder alt fra MTB, riverraf-
ting, vandreture, ridning, rebbaner i træer, kanosejlads og …, som højdepunkter. Vi kan næsten ikke 
vente på at høre om jeres oplevelser. 
 
Lige om hjørnet er også SM Stafet i Gribskov den 17. april med Søllerød som arrangør. Arrange-
mentet er lagt i hænderne på Heidi og Anders Jonsson med Jens Aaris og Erling Thisted som bane-
læggere. Der bliver igen brug for mange søllerødder til at løfte opgaverne ved arrangementet, og for 
nyere medlemmer er det en fin lejlighed til at møde andre klubkammerater. 
 
Vi ses derude  
Niels 
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KLUBTRÆNINGEN 
FORTSÆTTER 

En vinter er løbet bagud. 

 

 
Ravneholms slugter ved den sidste vintertræning i marts 2010. 
 

Klubtræninger forår-forsommer 2010 
    

Træning 
nr. 

Torsdag   
Mødetid       

17.30 
Klubtræning Arrangør 

248 8. April Rude Skov/                 
Birkerød Kongevej Bo Rasmussen                              

249 15. April Geel Skov              
Tennisbanerne 

Kaj Rostvad, Kim F. 
Andersen m.fl.                           
(Gert lægger baner) 

250 22. April Ravnsholt Skov 
Henrik Kleffel                                 
Mødested i               
forsnakken.                                                                            

251 29. April Ravneholm Vange-
boskolen Gert Bøgevig 

252 6. Maj Rude Skov/            
Grusbanen Torben Bøttcher 

OBS 13. Maj Ingen Klubtræning Kr. Himmelfart,      
14-dagesbanen 

253 20. Maj Trørød Hegn            
Trørødvej Niels Raagaard 

254 27. Maj Rude Skov           
Løjesø Gert Bøgevig 

255 3. Juni Geel Skov             
Tennisbanerne ??? Henrik Kleffel                                        

256 10. Juni Rude Skov                
Femsølyng Kim Find Andersen 

257 17. Juni Ravneholm/          
Teknikerbyen Gert Bøgevig 

258 Fredag,                
25. juni 

Tisvilde Hegn     
Mødested senere 

Jens Aaris arrange-
rer sommerafslut-
ning med fælles-
spisning ved Vejby 
Strand 

VINTEREN, DER ER LØBET BAGUD. 
Det blev en fantastisk vinter – ikke at trænin-
gen satte rekord i januar-februar – men at vi 
igen fik en rigtig vinter. Fra før jul til midt i 
marts havde vi en snedækket natur som 
kampplads. Lørdag efter lørdag bød banelæg-
gerne fra træningsbanden på nye udfordringer 
i den ofte meget dybe sne. Bare det at sætte 
posterne ud, så bordet kunne være dækket til 
Søllerødderne, var et ganske krævende job. 

Igen havde banelæggerne en mængde gode 
ideer i posen – nye typer træningsvariationer 
og nye mødesteder – herligt med udfordringer 
til alle. Heldigvis har vi også denne vinter 
kunnet møde nye ansigter – klub-træningerne 
er ideelle ”startsteder” for nye medlemmer. 
Flere er kommet til via ”vennevejen”, hvilket 
gør introduktionen til O-mysterierne meget 
lettere – og en del har fået lyst til at prøve 
”rigtig O-løb” efter deltagelse i vinterens sto-
re succes, MOLBOLØBENE. 
 

FORÅRET, SOM LOKKER. 
Allerede nu tegner der sig et fantastisk forår 
for alle de mange aktive søllerødder. Den før-
ste divisionsmatch er afviklet med 91 tilmeld-
te Søllerødder – var vi mon ikke den største 
klub? Og vi var så tæt på at få point med hjem 
- det var de små marginalers kamp. Mere end 
30 løbere vil deltage i Spring Cup, og SUT-
turen til England har 29 deltagere alene fra 
Søllerød OK (og de får følgeskab af 20 O-
venner fra Allerød OK). Yderligere er der 
påskeløb i Jylland, som også lokker mange af 
sted – og en lille rundtur i Sydøst-asien, som 
lokker et par ældre travere ud i nye terræner. 
JOH ! der sker bestemt noget i Søllerød OK. 

TORSDAGSTRÆNING 
som fortsat drøner ”derudad”. Flere af træ-
ningsbandens medlemmer har i vinterens løb 
været på inspirerende kurser, som nok vil 
være med til at give ideer til indhold/tilbud i 
kommende træninger. Her vil der igen blive 
budt baner, som kan udfordre langt de fleste i 
klubben. Der vil normalt være den lettere ba-
ne på 2½-3 km med poster tæt på vej og sti. 
Derudover bliver der budt på sværest mulig 
orientering med variationer på den mellem-
lange bane (ca. 4½ km) og den lange bane 
(ca. 6½-7½ km). Vil man have yderligere 
udfordring kan træningen jo suppleres med en 
rask løbetur i terrænet med dagens kort - eller 
en omgang postindsamling, som gør bane-
læggeren rigtig glad. 
Og så er torsdagstræningen stedet, 

hvor Søllerødderne mødes !!! 
Vi ses derude, hvor papegøjedragterne pynter. 
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O-skole ! 
 
 
At gå i skole er ikke forbeholdt børn og herunder ses nogle voksne fra Søllerød OK som i marts 
måned valgte at blive bedre til O-løb – ikke ved at deltage i træningsbandens tilbagevendende 
arrangementer men ved at sætte sig på skolebænken i et Voksenkursus‘´. 
De fleste ser glade du så de har nok ikke været til eksamen endnu og vi har da fået en rapport fra en 
deltager. 
 Bo Rasmussen gemmer sig bag Marianne, hvad han dog ikke behøver – han er nok den senior der 
har forbedret sin præstation mest i klubben i det seneste år !!!! 
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SM-Nat. 
 
Sjællandsmesterskabet i nat-orientering afvikles nu over 3 afdelinger hvor man medtæller de to 
bedste resultater. Sidste afdeling afvikledes i Valby Hegn d. 17.Marts og Søllerød OK havde flere 
løbere på medaljeskamlen, men kræfterne rakte ikke til at betræde det øverste trin. 
 
Vi har noteret: 
 

Ellen Thisted D55 2.plads 
Martin Illum H14 2.plads 
Magnus Maag H16 3.plads 
Simon Thrane Hansen H16 6.plads 
Anders Jonson H55 3.plads 
Jørgen Münster-Swendsen H60 2.plads 
Arne Grøndahl H65 2.plads 

 
Tillykke med præstationerne (Arne’s placering vil formentlig ved fintælling vise sig at være bedre 
end 2.pladsen – men det er jo ikke derfor man deltager i denne orienteringssportens specialdisciplin 
!) 
Nogle af de glade medaljetagere ses fra overrækkelsen: 
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For 51. gang! 
 
Molboløbssæsonen afsluttedes d.7 marts I 
Jægersborg Hegn med udgangspunkt fra 
Rundforbihallen. Vi har haft en forrygende 
sæson med det nye team (Jørgen Wisbech, 
Kirsten Møller og Kaj Rostvad) 
Jørgen havde i sommerens løb brugt mange 
timer foran PC og ´sat strøm på Molboløbet´, 
i et omfang som de færreste nok havde drømt 
om. 
Alle funktioner fra tilmelding over 
spørgsmålshåndtering til pointberegning var 
nu automatiseret  - over i købet så meget at de 
allerældste Molboveteraner lige måtte vende 
skråen en gang. 
Søren Rahbek blev den nye Overmolbo og 
selvom vi havde lidt færre deltagere end 
sidste år anser vi årets løb for en stor succes 
idet vejret – som bekendt viste sig fra Kong 
Vinters side. Sneen lå tykt i terrænet og 
stierne kunne være spejlglatte i flere søndage 
end jeg kan huske. 
Arrangørteam’s er nogenlunde stabile og man 
skal næsten søge i god tid for at få lov til at 
lave finurlige spørgsmål, sætte poster i skoven 
og bemande administrationsbordene. 
På afslutningsdagen havde vi som sædvanlig 
en afsluttende middag for arrangørteams. Igen 
havde Mads, John og Bente skaffet de helt 
rigtige rammer og den nye formand udnævnte 
det straks til vores nye ´klublokaler´. 
Molbokrus blev udleveret til arrangører og 
der var en megagod stemning. 
 
Efterfølgende havde Jørgen Wisbech indkaldt 
til ´debriefing‘ med henblik på, at vi på 
professionel vis, kunne diskutere hvordan vi 
kunne forbedre et i forvejen stærkt koncept. 
Vi besluttede også at vi hellere måtte tage – i 
hvertfald - en sæson mere (store klapsalver) 
og vi tog med tak imod Jens Rose-Møller, der 

har tilbudt at indtræde i arrangørteamet i 
stedet for Kaj Rostvad, som i år vil  
koncentrere sig om at løbe sig ind på H65 
stafet-holdet. Held og lykke med det! 
 
Vi skal ikke glemme at vi – udover at hygge 
os med det – skaber nogle økonomiske midler 
som bestyrelsen med rettidig omhu anvender 
til at støtte eliten til dens vigtige deltagelse i 
de store internationale løb og bredden med 
bl.a. betaling til udvalgte CUP-matcher 
 
 

 
Så meget sne var der – og så meget energi 
blev udløst i kampen for at blive overmolbo. 
 
Sæsonens Molboanekdote: 
Far og søn løber sammen og for at spare tid 
klipper de kontrolkortene i een og samme 
proces!. Stor mystik da det viser sig at de får 
helt forskellig pointopgørelse!. Fejl i 
programmet? Jørgen kontrollerer 
kontrolkortene visuelt – og Jørgen kunne så 
meddele løberne, at de havde udført et 180 
graders ´bom´- med det ene kort; da kortene 
blev lagt sammen!! 
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O-teknik for voksne. 
Endelig tilbød DOF et kursus i o-teknik, det 
kursus jeg mente kunne gøre mig til en meget 
bedre O-løber. 
Da jeg startede på O-løb i foråret 2009 vidste 
jeg ikke meget om denne sport, jeg blev lok-
ket med til torsdags-træningen af nogle ar-
bejds-kolleger, der lovpriste denne sport. 
Morten viste mig hvordan man bruget kom-
passet, og så var det bare af sted, alene på den 
4 km lange tur i Rude skov. Det gik godt sy-
nes jeg, så jeg fik mod på endnu en tur ugen 
efter og ugen efter…. Men efterhånden kunne 
jeg mærke at der manglede noget, jeg tog 
mange gange de forkerte beslutninger og 
bommede næsten altid 2 til 3 poster. Nu var 
det ikke kun sjov men også alvor, da jeg er et 
konkurrencemenneske. Jeg begyndte at kigge 
mig rundt for at finde et kursus, men kunne 
ikke finde andet end links til gamle kurser, på 
klubbens web site. 
Men så læste jeg i ”Orientering” at DOF ar-
rangerede nogle kurser lørdag d. 6. februar. 
DOF tilbød 3 kurser på forskellige niveauer. 
Efter en snak med andre O-løbere valgte jeg 
V2 kurset (som jeg senere skulle fortryde), 
der efter DOF’s beskrivelse skulle indeholde 
2 af følgende emner: 
· Øget kortforståelse 
· Simpel strækplanlægning 
· Grundlæggende kurveforståelse 
· Mellemsvære poster 
· Udvidet om ledelinjer 
· Brug af kompas 
Kurset skulle afholdes på Skovvangskolen i 
Allerød. 
Da jeg ankom en iskold lørdag formiddag kl. 
9:20 var der i vanlig O-løbs stil, sat rød/hvide 
skærme op, så man ikke var i tvivl om hvor 
man skulle hen. Det var allerede et godt kur-
sus, tænkt jeg. 
Jeg fik fundet min plads og kurset kunne be-
gynde. Da den indledende præsentation var 
overstået, gik det galt. Instruktøren der var en 
erfaren O-løber bekendtgjorde at han aldrig 
havde set det kort han lagde på overheaden. 
Hmm det begynder ikke godt, var han over-
hovedet forberedt. Noget usikkert får vi haltet 
os igennem 1½ times teori om strækplanlæg-
ning, uden at lære andet end at begynde 
strækplanlægningen bagfra. Nu var det tid til 

lidt praktik i Tokkekøb Hegn. Vi skulle gen-
nemløbe en bane med 5 poster 2 gange med 2 
forskellige tvungne vejvalg (korridorløb). 

 
Det skulle give os en ide om mulighederne for 
vejvalg. Mine gennemløbs tider var næsten 
identiske, dog var den med mest ”offpisten” 
den sjoveste. Det var nu tid til frokost, jeg 
havde et stort hul i maven, så der var rigelig 
plads til lidt frokost. Da jeg entrerede frokost-
stuen, var der overbooket, ikke flere sidde-
pladser- ikke mere mad - ikke mere kaffe. 
Kunne det være værre? Der var næsten kun 
krummer tilbage. Jeg fik bugseret mig frem til 
bordet hvor maden stod og fik da også, i hård 
kamp med andre, et par skefulde leverpostej, 
inden der blev udsolgt. Skuffet slugte jeg po-
stejen på et stykke brød og gik sulten tilbage 
til klasselokalet, hvor 2. afdeling af kurset 
startede 30 min senere. 
Eftermiddagen gik med grundlæggende kur-
veforståelse og efterfølgende praktik. 
Det var efter min mening en tynd kop the, den 
nye instruktør brugte 1 time på at stable klod-
ser, for at tydelig gøre hvad de brune streger 
på kortet betød og hvordan de skulle læses. 
Det hører mere hjemme på et begynderkursus. 
Praktikken i skoven bestod i at følge en høj-
dekurve ca. 500 m til en rød trøje og derefter 
følge andre kendetegn såsom lavninger og 
huller. Bagefter skulle vi bygge en høj med 
højdekurver i sneen. Og så var kurset slut. 
Jeg forlod skolen lidt skuffet. På vej hjem i 
bilen prøvede jeg finde ud af hvad jeg havde 
lært, ikke så meget som forventet. Var det så 
mig eller kurset? Mig, fordi jeg valgte det 
forkerte kursus, øv. Kurset fordi der var for 
lidt teori.  Senere snakkede jeg med en anden 
deltager der også udtrykte sin skuffelse, især 
over frokosten. Min skuffelse over kurset, 
skal dog ikke få mig til ikke at prøve igen.  
Per H. Jørgensen 



Komposten – 20. årgang nr. 2 – april 2010                                     Søllerød Orienteringsklub 

11 
 

 
Find vej i….. 
 
DOF har i samarbejde med taget initiativ til 
en ny måde at komme i skoven på. 
Kort sagt er det en mellemting mellem Skov- 
og Naturstyrelsens ´Vandreture´ i skoven og 
Orienteringsløb som vi kender det. 
 
Der opsættes ´faste poster‘ – som godt kan 
være historisk eller natur-betinget ( og 
dermed ikke nødvendigvis baseret på 
Orienteringens valg af poster). 
Et specialkort trykkes – og gøres frit 
tilgængeligt for een eller flere korte ture i 
skoven. 
 
Søllerød Orienteringsklub har, sammen med 
Naturskolen i Rådvad og DOF, taget kontakt 
med henblik på at den allersydligste del af 
Jægersborg Hegn (dvs. helt ned til Mølleåen) 
kunne indgå i et sådant projekt. 
 
Vi håber at kunne udvide Jægersborg hegn 
kortet i dette område, at få et samarbejde med 
Naturskolen om projektet og DOF’s 
finansielle og vidensmæssige støtte. 
 
Mere information på www.findveji.dk eller 
hos formanden eller hos Mogens Jørgensen, 
der har taget de første kontakter. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus på podiet til Spring CUP 
 
 
 
 
 
 

http://www.findveji.dk/�
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Påskeløbene 2010 
 
Denne gang i det østjyske havde samlet ad-
skillige deltagere fra Søllerød OK. 
Mest bemærkelsesværdigt er Anders Huus 
Petersen’s 4. Plads i H12. Det ser ud til at han 
kan blande sig i topstriden i den klasse og 
således videreføre Søllerød’s traditioner for 
stærke ungdomsløbere. Anders var tilmed 
hurtigste mand på sidste dagen i et felt som 
talte 30 løbere. 
 
Vi bemærker også H60(E?) hvor Jørgen Mün-
ster-Swendsen tog en samlet 4. Plads med 
Ronnie McGrail på 6. Plads og Chr. Strand-
gaard som nr. 14. Det ligner et stærkt stafet-
hold. 
 
 
SPRING CUP 2010 
 
Består som sædvanlig af et natløb, klassisk og 
stafet. 
 
NAT. 
Jørgen Münster-Swendsen vandt flot natløbet 
i H60 
Martin Illum løb til en 5.plads, Magnus Maag 
til en 14.plads og Simon Stoumann blev 
næstbedste dansker med en 10.plads i H21-
44. 
 
KLASSISK 
Rasmus T-H er tilbage i sporet med en flot 
2.plads i H19-20(E) i klassisk i et felt som 
tæller de bedste løbere i Europa. 
Martin Illum igen fornemt på en 8.plads og 
Magnus Maag avancerede til en 6. Plads i et 
felt på 59 løbere. Godt gået! 
Jørgen Münster-Swendsen er igen stabil med 
en 3. Plads. 
Vindere har vi også Else Juul-Hansen i D65, 
Grethe Tetens i D70 og Hans Chr. Petersen i 
H80. Disse felter dog med en hel del færre 
deltagere. For HCP er det en stabil gentagelse 
fra sidste år. Vi kipper!. 
 
 
 

 
 
 
Uventet SPRING CUP præstation. 
 
 

 
 
 
En helt særlig præstation ved SPRING CUP 
ser vi dokumenteret her hvor Molbofar 
(Jørgen Wisbech) indhenter den senere vinder 
Hubmann. Desværre må der være gået noget 
galt ved tidtagningen for Jørgen Wisbech blev 
ikke udråbt som vinder og Søllerød OK 
glemte at nedlægge protest. 
 
Vi lover Jørgen at det skal ikke ske næste 
gang! 
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Elitesiden januar-marts 2010 
 
Peter Horstmann og Troels Christiansen 
 
Forårssæsonen er knap nok skudt i gang, men 
trods dette har SET været i gang siden nytår. 
 
Årets første konkurrence var typisk den hun-
dekolde Nytårsstafet ved Holbæk. Vi stillede i 
år med hele to hold. Ulrik, Troels og Rune, 
der blev 2’er efter FIF Hillerød. Simon, Tore 
og Steen, der til allersidst hev 3. pladsen 
hjem.  
 
Rasmus var i februar på juniorelitesamling i 
Portugal, da man var blevet træt af al den sne 
herhjemme. Det blev det til en masse tekniske 
træninger i krævende terræn, og deltagelse i et 
par etaper af Portugal O-meeting. Hvis du 
møder Rasmus kan han fortælle meget mere 
om den tur. 
 
I februar arrangerede eliteteamet Molboløb i 
Geel Skov med start fra Rådhuset. En fin 
formiddag med masser af sne i skoven og 
glade løbere. Ulrik havde i år sørget for alle 
Molbobanerne i Jægersborg Hegn. En opgave, 
der de sidste mange år har gået på skift mel-
lem os. 
 
Til årets første U16 landsholdssamling havde 
U16 landstræner Michael Sørensen udtaget de 
to seje Søllerødder Magnus Maag og Simon 
Thrane Hansen, der begge er førsteårs H16. 
Det blev ved selvsyn konstateret, at de to hur-
tige drenge mødte frem med stor træningsiver 
og engagement. Så forhåbentlig beretter deres 
resultater til, at de også med næste gang.  
 
Sne i store mængder forhindrede ikke afvik-
lingen af Nordjysk 2-dages i midten af marts. 
Ulrik og Troels deltog fra SET, og høstede 
bedst resultater på førstedagen i Kirkemilen 
ved Skagen, som hhv. nr. 7 og 3. Dagen efter 
i Ålbæk var terrænet knapt så interessant, til 
gengæld var der mere sne. Ulrik kæmpede sig 
til 10. pladsen, mens Troels kørte sur i sneen. 

 
Til divisionsmatchen i Lille Hareskov stillede 
SET med Troels, Ulrik, Simon og Peter på 
bane 1. Det var ikke en teknisk krævende ba-
ne, så der skulle holdes højt tempo hele vejen  
 
 
for at være med. Vi måtte se os slået af nogle 
"unge knøse", men en fin samlet præstation 
med godkendte løb af alle. Desværre blev det 
jo ikke til samlet sejr for Søllerød.  
 
Første træningsaften, hvor SET hjælper SUT 
(og ATK projektet), var mandag d. 22. marts. 
Aftnen bød på sprint på Rudegård på nyt 
sprintkort, dejlig mad og efterfølgende oplæg 
om sprint, DM sprint 2010 og nørdning af 
dagen træning. 
 
På DOFs repræsentantskabsmøde blev Troels 
kåret som årets kortprofil. Dét med baggrund 
i konstruktionen af kortene til hhv. DM Sprint 
2009 og klubbens eget DM Hold 2009 i Jæ-
gersborg. 
 
Henrik Plenge Jensen valgt at vende tilbage til 
rødderne i O-63 fra Vordingborg, hvor Henrik 
også er bosat. Selvom det ikke længere bliver 
i Søllerøddragten er SET dog ikke i tvivl om, 
at vi nok skal nyde godt af Henriks selskab i 
skovene fremover! 
 
Vi glæder os til at kunne berette om Spring 
Cup, forårets 3 DM'er og Tio-mila, som ven-
ter inden for den næste måneds tid. 
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SKOV-Cup. 
 
Skovcup er et særligt tilbud til de alleryngste 
orienteringsløbere i hele Østkredsen. 
Her kan de yngste komme ud til stævner der 
direkte henvender sig til deres aldersgruppe. 
Det starter d. 21. April (se om arrangementet i 
www.skovcup.dk). 
Søllerød OK står for eet af disse arrangemen-
ter i foråret, nemlig d. 26. Maj i Geel Skov. 
Kirsten Olsen har stået for dette arrangement i 
mange år – sammen med Maria Munk-
Eriksen; men nu er det overtaget af Susanne 
Thrane-Hansen. 
Hun vil gerne have hjælpere til d. 26. Maj- så 
meld Dig til hende f. eks. på  
thranehansen.oloeb@gmail.com. 
Det er et rigtig godt sted at få lidt arrangør-
erfaring. 
 
SM-Stafet. 
 
Skulle det have undgået Din opmærksomhed 
arrangerer Søllerød OK Sjællands-
mesterskaber i stafetorientering d. 17. April 
2010. Det foregår Gribskov med udgangs-
punkt fra Skovskolen i Nødebo. Planlægnin-
gen er langt fremme. 
Anders Jonsson og Heidi Kristensen er stæv-
neledere og Erling & Jens Aaris Thisted 
har fordelt ca. 80 poster i skoven. 
Ungdomsløbere fra Søllerød kan stille hold og 
deltage i kampen om medaljerne, seniorer 
med udpræget medaljechance det samme. 
Arrangørteam’et har dog en forventning om 
medhjælp når løbet er overstået. 
Meld Dig til én af ovennævnte – hvis Du ikke 
allerede er ’på listen’. 
 
 
  

http://www.skovcup.dk/�
mailto:thranehansen.oloeb@gmail.com�
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ATK/SUT læringstur til England  

 
Påsken 2010 30/3 – 5/4 

   
 
 

 
Tirsdag 30/3 

Kære Dagbog.  

I dag tog 29 friske SUT’ere til England. Destinationen var nærmere bestemt vandrehjemmet The 

Youth Hostel i Okehampton.   

Dagen startede da vi stod op kl. 4 om morgenen. Herefter gik turen til lufthavnen hvor vi tog et fly 

kl. 07:45. Overfarten tog omkring 1,5 time, men da vi ankom til engelsk tid blev klokken kun om-

kring 08:15 da vi landede.   

Da vi var ankommet kørte vi med en bus hen og lånte 4 biler som vi kørte hen til Swinley Forest, 

som ligger tæt ved Bracknell i. Denne skov lå tæt på lufthavnen og er for et par år siden blevet brugt 

til et World Cup løb. Dette kunne da også tydeligt ses da terrænet havde sit helt eget særpræg. Sko-

ven var generelt let gennemløbelig med meget lidt underskov dog med undtagelse af de mange ro-
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dodendronbuske som dominerede skovbunden. Terrænet var generelt meget kuperet - desværre syn-

tes flere af løberne dog ikke at kortet stemte helt overens med virkeligheden.  

Efter en lille time ude i skoven i selskab med Allerød løberne tog vi videre mod vandrehjemmet. 

Nogle valgte at spise undervejs mens andre valgte at bruge al tiden på at køre rundt i ring i time-

vis   

De fleste nåede frem til aftensmad og maden smagte da heldigvis også dejligt. Vandrehjemmet var 

smukt beliggende oppe på toppen af en bakke med udsigt ud over hele dalen. Vandrehjemmet var 

desuden også ganske flot med pæne værelser og gode fællesarealer. Nu er klokken ved at være 

mange så vi vil slutte nu.  

Mange hilsner fra SUT-erne.  

 

 

 

 

Onsdag 

Kære dagbog. 

I dag stod vi op klokken lidt i otte til sne, vi var meget trætte. Morgenmaden var på bedste engelske 

manér med bacon og æg, det smagte ”fuldstændig pragtfuldt”. Efter morgenmaden gik turen til 

Haldon forest park, som tog ca. 30 min i bil. Sne på Dartmoors tinder, kraftigt haglvejr og massere 

af regn var nogle af de ting vi fik set på turen derud. Det var så dårligt vejr at vi var nødt til at slå 

teltet op, midt på parkeringspladsen. Ingen kunne rigtigt tage sig sammen til at løbe i det varierende 

regn og tøsne . Men da vi endelig kom af sted blev det et godt løb. Løbet var på faste po-

ster/træstolper, så de var lidt svære at finde/se. Det var nogle gode baner. 

Da vi kom hjem var der sat frokost frem til os bestående af, en sandwich, müslibar og en pose chips. 

Det faldt ikke i så god smag, når man var skrub sulten. Efter frokost var der afslapning, hygge og 

klargøring til eftermiddagens valgfrie aktivitet. Aktiviteterne var: Kajak, Mtb og Klatring som des-

værre ikke blev til noget Pga. Sne og is på klippesiderne. Det blev lavet om til Gorge Scrambling, 

som var vandring op igennem en stor å med meget strøm og.  

Til kajak var det i starten øvelse og træning, men da man fik styr på det lavede vi nogle spil og lege. 

Det var meget sjovt, men koldt! Det var dog irriterende at vinden styrede kajakkerne lidt. 

Nogle andre lavede Gorges Scrambling, det var vildt sjovt og rigtigt koldt, især for fødderne.  

Vi fik både sprunget ned i vandet og klatret over nogle svære vandfald. Desværre for Johan,  

Carl-Christian og Martha var der alt for meget vand til at komme op igennem åen og vandfaldene. 

Mountainbike var sjovt, mudret, bakket og fedt! 
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Om aftenen stod den på kinesisk mad, det var ikke det bedste. Men desserten smagte godt, det  

var chokolade kage med vaniljesovs, som dog ikke smagte af vanilje. 

Nu er de sidste kort blevet nørdet igennem og roen er ved at have lagt sig over Bracken Tor som er 

vores hus.

Hilsen Sut’erne

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En glad Thor 

 

 

 

 

 

 

En kæk Vitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våde Aske og Martin 
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Torsdag 

Kære dagbog. 

I dag skulle vi flytte ned til stationsbygningen, fordi der var nogen, der havde lejet den bygning, vi 

boede i før. Derfor pakkede vi alle vores ting før og efter morgenmaden. Da vi havde spist mor-

genmad, skulle vi ud og løbe i en park, der hed: ”Killerton Park”.  Parken var fuld af indhegninger 

med køer. Der var også en stor højderyg, så der var god motion til alle. Vi synes, at banerne var 

gode og der var mange vejvalg. En af de markante terrængenstande var den lange stenmur, som de 

kaldte ”The Ha-Ha”.  

Da vi alle sammen var kommet i mål, tog vi ned til stationsbygningen og spiste den samme kedelige 

frokost som dagen før. Efter frokost skulle vi til ”team building event” med Allerødderne. Vi blev 

delt op i 3 hold med 14-15 pers. på hvert hold. Derefter skulle vi lave forskellige aktiviteter. En af 

aktiviteterne var at lave en kuglebane af tagrende-stumper. En anden aktivitet var en ”abebane” 

bedre kendt som forhindringsbane. Her skulle vi vise vores færdigheder indenfor balance, fart m.m. 

En tredje aktivitet var at komme igennem et ”edderkoppenet” uden at røre rebene. Martha blev tabt, 

men hun slog sig heldigvis ikke så meget. Finale aktiviteten var at bygge en katapult og en ægge-

beskytter ud af følgende materialer: En mælkekasse, to elastiske reb, en ballon, lidt avispapir, tre 

brædder med huller (et kort og to lange), et stykke gummislange, en lille kort pind, en fodboldkegle, 

en æggebakke, lidt snor og overdrevet meget tape. Desværre var dommeren bestukket, så det var 

ikke det rigtige hold, der gik af med sejren. 

Da vinderne var fundet, fik vi nøgler til værelserne. Hele familien Vitus og Thor bor i nr. 1, Pigerne 

i nr. 2, nogle af drengene i nr. 3 og resten i nr. 21. Alle de gamle nisser fik andre steder at sove.   

Under aftensmaden kom Kirsten med en aprilsnar, om at vi i dag havde løbet i forbudt område til 

dagens træning og derfor var blevet disket for løbet JK2010 af arrangørerne. I starten gik alle i chok 

indtil vi kom i tanke om, hvilken dag det var. 

Det var nemlig d. 1. april, så vi grinede over vores lækre dessert: et stykke kage badet i smeltet 

smør, der var blandet med rigelige mængder af sukker. Det kan ikke anbefales til andre. AD!!!!!!! 

Det har været godt vejr i dag, solen skinnede, men det var heller ikke for varmt til, at man kunne 

give god gas i bakkerne.   

Hilsen de glade Sutter  
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Kære dagbog 

Vi blev vækket alt for tidligt og spiste den kernesunde engelske morgenmad, som bestod af de di-

verse friturestegte ting. Vi tog afsted 9.30 mod Bicton College, hvor vi skulle løbe 1. Etape af JK 

2010. Dagens etape var en sprint i et park og kollegieområde.  

Det startede med at regne, men så kom solen da vi skulle til at løbe. Desværre kom regnen igen, 

men det var heldigvis efter alle Søllerødderne havde startet. Stævnepladsen blev ret mudret altså 

mega meget mudret med regneorme über alles, som var rødt af en eller anden årsag. Enten var der 

meget kalk i den eller også havde nogle syge forskere eksperimenteret med e-numre. 

I dag var det også første gang at os Søllerødder skulle måle sig med de skøre englændere. Det gik 

meget godt for de fleste, bla. kom Magnus på 3. Pladsen i H16 og Andreas kom på 2. pladsen i Men 

Open. Dog var der også et par stykker skuffede fælt ved at fejlklippe på banen. Det var meget skuf-

fende, men vi håber at de husker at tjekke postnumrene næste gang. MUHAHAHA!! 

Selvom at en sprint ser umiddelbart let ud, så er det en af de sværeste distancer i O-verdenen. Det 

fik Rikke at mærke. Hun mærkede ’sprintens hule hånd’ ved at bruge 1920 sek. på en post, da hun 

løb uden for kortet! 

   Efter at have løbet den meget lange sprint var vi alle meget sultne. Derfor var det meget heldigt at 

der var et stort udvalg af sunde madvarer. Agnes kan bl.a. rekommandere de glimrende pizzaslices 

med kæmpestore tomatstykker. Desuden kunne stævnepladsens kiosker levere alt fra bagt kartoffel 

og frikadeller til økologisk fårelort direkte fra marken.  

Så kørte vi hjem. Nogle tog den direkte vej, mens andre stoppede ved tea&tittletattle house for lidt 

mint og sweet & sour sauce. Der var dog andre der valgte at få et varieret måltid  på Den Gule Må-

ge.  

Efterhånden vendte alle hjem til vandrehjemmet i Okehampton for et delicious aftensmåltid bestå-

ende af en lasagnelignende ret med diverse grønsager. Dette vil forhåbentlig give kraft til et 

outstanding løb i morgen, så vi kan give englænderne baghjul.  

 

De allerkærligste og barmhjertelige honnører fra de bedste O-løbere i Universet,  

 

 

 

Lørdag 2010-04-03 

Kære dagbog. 

 

I dag skulle der løbes mellem distance, og vejret lovede ikke godt. Der var morgenmad kl.8 
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Og vi kørte 10.30. Der var cirka 2 kilometer til stævnepladsen fra parkeringen, og der regnede en 

hel del. Bare på vej hen på stævnepladsen fik du våde fødder. Det regnede ikke på det tidspunkt. 

Men fra hvert skridt du tog sank du 3-5 Cm ned i marken. Da vi endelig fandt et nogle tørst sted på 

marken slog vi teltet op, og skyndte os ind i det. Der gik ikke længe før alt var fuldstændig mudret 

til. Så skulle vi til start, eller vi vil nu hellere kalde det mudderpølen. Der var omkring 20 Cm mud-

der + hele vejen hvilket gjorde det en våd fornøjelse. Og så skulle vi starte! Den første del af baner-

ne var okay tørre. Men efter en lille kilometer var det mudderbad, igen. Nogle steder var det ikke 

muligt at løbe pga. alt det mudder, flere steder sank folk ned til over knæene hvilket var meget ube-

hageligt. Der havde været rigtig meget regn de forrige dage så åer moser og stier var helt over-

svømmede. Mens de fleste var ude og løbe var Carl-Christian og Johan Vitus heppekor. De ventede 

nemlig på at Magnus Maag og Simon Thrane Hansen kom i mål så de kunne blive skygget på deres 

bane. Da alle Søllerød løbere stort set var kommet i mål var det umuligt at klæde om. Marken var 

forvandlet til mudder og det øsede ned. Folk gik rundt i deres O-sko fordi det ikke kunne betale sig 

at tage andre sko på. Efter en god burger, noget varm kakao og tørt tøj kørte vi hjem af. Efter 2 ki-

lometers gå tur totalt mudrede til kom vi til bilerne, og kunne endelig begive os hjem af til et 

vaaaarrmt bad. Stævne pladsen lå cirka kun 23 kilometer fra hvor vi boede så vi var hurtigt hjemme. 

Efter et dejligt langt varm bad, var der nogle der tog på Pub andre fik sig en lur. 

Så var der aftensmad hvilket bestod af noget kød sovs kartofler ærter salat og bagte rodfrugter. 

Konring og Vitus familien havde fået nogle rigtig gode resultater.  

Andreas Konring Nummer 

Caroline Konring Nummer 

1 H20 lang. 

Carl-Christian Nummer

1 D18 lang. 

Johan Nummer 

 1 begynder 

Martha nummer 

2 begynder 

11 begynder 

 

Resten løb selfølig også flot. Tillykke til alle. 

Søndag 2010-04-04 

Kære dagbog 

I dag har vi løbet langdistance i Braunton Burrows – Et klittet kystterræn.  

Vi skulle op tidligt i forhold til de andre dag, nemlig omkring klokken halv syv. Morgenmad var sat 

til klokken syv, men den var forsinket en hel del. Dette medførte en halvsen afgang mod stævne-

pladsen. Vi havde meget tidlige starttider og det var ret stresset at nå til start, specielt for passage-

rerne i Anders Jonsson’s bil (gæt selv hvorfor..” man kan klare sig langt uden bilkort og GPS”).  
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I modsætning til mange af de andre morgener, regnede det ikke da vi skulle af sted, vi håbede selv-

følgelig på en noget mere mudderfri oplevelse end dagen før – og det fik vi i den grad også!  

Det blæste en hel del, men det var ren luksus i forhold til regnen som vi havde haft dagen før. Da-

gen før regnede det rigtig rigtig rigtigt meget. Eftersom folk begyndte at komme tilbage fra deres 

oplevelser i den skønne engelske natur, tegnede der sig et klart billede af Søllerøddernes løb: Alle 

havde bommet, med undtagelse af Bo og Martha(og måske nogle andre, klager er velkomne).  

Der var noget meget stikkende græsser, men til trods for dette morderiske græs, var terrænet helt 

løbeligt og sjovt.  Grundet de noget mildere vejrguder, blev de fleste på stævnepladsen meget læn-

gere end dagen forinden(Det regnede ret meget dagen forinden). Der var mange der lå og solede sig 

i læ af teltet, og det var skyfrit den største del af tiden – De var nok blæst væk, på grund af den kraf-

tige blæst.  

Senere på eftermiddagen var der prisoverrækkelse, noget et par sølerødder havde set meget frem til, 

deriblandt Andreas K. og Caroline, som begge havde taget en førsteplads i deres respektive klasser. 

Til deres skuffelse blev der i overvejende grad lagt vægt på eliteklasserne, og Andreas fik bestemt 

ikke den præmie han havde fortjent. Som han selv udtaler:”Jeg skulle bare stå der og se dum ud, og 

så fik jeg et håndtryk.” Aftensmaden var igen en gastronomisk oplevelse som ville sprænge miche-

linskalaen til atomer, og der var lagt op til ægte sølleråhygge med chokolade i form af æg og harer – 

den sidste aften på vandrehjemmet skal nydes med manér. 

 

Mange glade hilsner fra de solskoldede sutter. 

 

 

 

 

Kære dagbog. 

Mandag den 5.4.10 

 

I dag var det den sidste dag i England, så vi startede med et dejligt morgenmåltid. English breakfast, 

det samme som alle de andre dage. Derefter begyndte vi at pakke alle vores ting, og gøre os klar til 

turen hjemad. Ret og sagt de fleste gjorde. Nogle, fx Gustav lagde sig til at sove igen. Vi blev klar 

nogenlunde i tide, og begyndte at bevæge os hen mod Stone Henge. Men der var ingen der tog der 

ind, fordi det var for dyrt. Undtagen Anders, han var forsinket som altid. Maag’erne skulle aflevere 

Rowan efter en fantastisk løbeuge med Søllerød OK. Familien Jonsson havde ikke bestilt billet til 

samme fly som de andre SUT’ere. Så de skulle være tidligere i lufthavnen. Der skulle de 2 sidste 
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pladser i Anderas bil fyldes, så Ulrik sendte de 2 mest ansvarlige med ham, til at vente længere tid i 

lufthavnen. Det var så Simon og Björgvin. Da de ankom til lufthavnen, checkede de der skulle flyve 

tidligt ind, og gik ombord. Så stod Simon og Björgvin tilbage. De besluttede sig for at få noget at 

spise, og sætte sig ned et roligt sted. Efter det begyndte de at gå hen mod mødestedet. Da de kom 

der hen fandt de ud af at de var lidt forsinkede, og Ulrik var ved at dø af stress. Simon kunne ikke 

finde sin billet.  Men her er så de gode nyheder: Aske har fået det bedre efter sin maveinfektion. 

Kirsten har også fået det bedre. Så nu har alle det godt igen (også Simon, han kom ind alligevel!). 

Da vi senere sidder stille og roligt, finder vi ud af at, flyet er forsinket med et kvarter. Klarer vi det 

eller ej? Det finder i ud af når vi kommer hjem! 

Slut på dagbogen fra Påsken i England. 
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          Katapulten 

 

    ’Ingen kommentar’ 

 

   Hele SOK-teamet 
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Gæsteredaktør: 
 
Jens Aaris Thisted er nu endnu mere bekendt med det store arbejde som Redaktør Vibeke Bøgevig 
må præstere for at producere en jævn strøm af klubblade i høj kvalitet. 
Tak for tilbuddet. 
 
 
 
 
 
Opråb! 
 
Husk at vi deler lokaler med børnehaven. 
De har en forventning om at vi rengør kælderen for det snavs 
vi har bragt til huse efter vores besøg. 
 
Det må ikke svigte. 
 


