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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  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.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       51536460 
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 www.sollerod-ok.dk Mail: sollerod@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: 

• 21. november. Bladet udkommer ca. 2 uger senere.  
• 25. januar 2011. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

 
 
 
Hjælpere søges! 
Den 1. december – det er en onsdag – er det vores tur til at afvikle Natcup.  
Det foregår fra Nærum Skole, og vi skulle meget gerne have nogle hjælpere. 
Ud over selve afviklingen, skal vi bruge nogen til postudsætning/nedtagning. 
Der er også et særligt behov for nogen til at tage sig af bespisning af 
deltagerne, som vi bliver ”betalt” for at levere. 
Meld dig til  
Jørn Wigh  jorn@wigh.biz  eller  4093 3116                            Han ser sådan ud 
 
 
  
 
Fra kassemesteren: 
Med dette nummer af Komposten medfølger et kontoudtog til alle medlemmer. Kontoudtoget er 
opdateret medio september 2010; der kan dog være enkelte løb, som endnu ikke er blevet konteret.  
Efteråret nærmer sig, og kassemesteren ser frem til, at skyldige beløb snarest betales, og der foreta-
ges en forudbetaling for de spændende løb (Jættemil, Natcup m.m.), som stadigvæk venter i resten 
af 2010. Familiemedlemmer kan nøjes med at lave en enkelt indbetaling - kassemesteren vil ved 
udgangen af regnskabsåret udligne de enkelte familiemedlemmers konti. 
 
  
Velkommen til  
Johan Skovbæk                                                  
Nikolaj Elgaard Blok 
Jesper Vestergaard 
 
Billederne: Stævneplads, 
Bettina og Ann 
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Formanden har ordet. 
Om Succeser 

Listen over succeser i form af præmier til søllerødder ved store stævner vokser i hastigt tempo og 
senest ved de 3 nyligt afholdte danmarksmesterskaber. Se lige her: Ved DM Mellem, DM Stafet og 
DM Lang scorede søllerødderne 4 guldmedaljer, 5 sølvmedaljer og 5 bronzemedaljer. Det er impo-
nerende flot og medaljevinderne skal have et stor tillykke fra klubben. Listen over medaljevindere 
kan I finde et andet sted i Komposten. 
 
En søndag i september mødte næsten 100 
søllerødder frem for at forsvare den plads i 
Østkredsens 1. division, som vi tilkæmpede os 
sidste år. Skulle det vise sig at blive et kort besøg i 
den bedste række? Nej selvfølgelig ikke; der blev 
kæmpet bravt af alle på alle baner, og resultatet 
blev som fortjent: Søllerød vandt overbevisende 
alle sine tre matcher mod OK Øst, Roskilde og 
Farum. En kæmpe succes! I 1. division er nu 
foruden os Tisvilde Hegn OK, FIF Hillerød og 
Roskilde, som rykkede op på bekostning af OK Øst 
                                    Caroline og Casper får vist morfars bom 
 
Nu skal succes ikke bare måles i medaljer og placeringer. For mig at se, er det en kæmpe succes, at 
vi er ved at vokse ud af klubhuset! Vel at mærke fordi årsagen er, at der stadigvæk kommer nye 
SUTer til, så der efterhånden er kamp om pladserne ved SUT-træningerne om mandagen. Det er en 
succes, at der ved torsdagstræningerne er kamp om kortene og nogle gange om parkeringspladserne, 
og at der stadigvæk dukker nye interesserede op. Pladsproblemet i klubhuset har vi ikke en løsning 
på endnu – det arbejder vi på – men det er, hvad vi kan kalde et problem, der er opstået på en posi-
tiv baggrund. 
 
Det er også en succes, at vi kan stable et stævne på benene på kun 5 uger (Rude Skov 5. september), 
hvor 40 søllerødder river en dag ud af kalenderen for at give over 200 o-løbere en dejlig dag. Og det 
er en succes at opleve den gode stemning og glade smil ved træninger og stævner og at blive budt 
på et stykke kage, som et klubmedlem har investeret tid og energi i at bage. 
 
Og så er det en fantastisk succes, at teamet bag molboløbene nu er ved at varme kraftigt op til den 
52. molbosæson. 10 søndage i træk i begyndelsen af det nye år giver vi motionister og naturglade 
borgere mulighed for spændende oplevelser blandt de orange-hvide skærme. Og listen af succeser 
er længere: Komposten med masser af spændende beretninger om o-oplevelser, nytegnede kort, 20-
årsjubilæum, voksentræningstilbud, … Fortsæt selv. 
 
Vi tiltrækkes af succeser, og derfor er de vigtige for klubbens trivsel og fremtid. Vi er med andre 
ord nødt til at blive ved med at skabe dem, og det er selvfølgelig en udfordring, for det sker ikke af 
sig selv. Men omvendt er der så mange, der bidrager til at skabe succeser på så mange forskellige 
områder, at det er svært ikke at være optimist! Og det er måske den allerstørste glæde ved at være 
en søllerod? 
 
Til sidst en lille opfordring. Husk på, at vi ikke er de eneste brugere af Rønnebærhuset, og at børne-
haven selvfølgelig forventer at finde huset i samme stand, som vi gør. Vi har i samarbejde med bør-
nehavens ledelse lavet en husorden med nogle få og indlysende regler. Følger vi dem, bliver også 
”samlivet” med børnehaven en succes ☺ Læs husordenen andet sted i Komposten. 
 

Niels 
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Tørtræning for voksne. 
Der er indtil videre planlagt fem torsdage fra 19-22 med indlagt kaffepause.  
Hver tør-træning vil starte med en præsentation af teori-delen, og der vil være nogle enkle opgaver i 
dagens emne. 
 

Kort og signaturer 30. september 
Kurver og banepåtryk 14. oktober 
Postbeskrivelser 28. oktober 
Strækplanlægning – opbygning – løbshastighed – forenkling mm 11. november 
Strækplanlægning – gentagelse og forlængning samt flere eksempler 25. november 
Retningsløb og BOM teknik 2011? 
MTB-O kort, signaturer og strækplanlægning 2011? 
Sprint kort, signaturer og strækplanlægning 2011? 

 
 

Husorden for Rønnebærhuset 
 
Lejere: Rudolf Steiner Skovbørnehaven Rønnebærhuset 
og Søllerød Orienteringsklub 
Hverdagen i huset 
Børnehaven har åbent mellem 7.30 og 15.00 hver dag. Lukket i juli måned, juleferie, efterårsferie og vinterferie.  
Om formiddagen – undtagen mandag – går børnene i skoven.  
Orienteringsklubben bruger mest huset eftermiddage og aften. 
Støj og arbejde i huset 
Mellem kl. 11.30 og 13.00 har børnehaven frokost og derefter eventyr inde i huset. Mandag formiddag mellem kl. 10 og 
11 eurytmi. 
På disse tidspunkter forsøger orienteringsklubben så vidt muligt at undgå megen trafik ovenpå, arbejde med maskiner, 
flytning af møbler mm. 
Børnehaven holder af og til arbejdsdage eller -weekender i haven og huset. Børnehaven vil orientere orienteringsklub-
ben om, hvornår disse finder sted og så vidt muligt holde adgangsveje, dvs. kælderindgang og trappeparti frie af hensyn 
til orienteringsklubben. 
På samme måde orienterer orienteringsklubben børnehaven, når der er store løb og andre arrangementer i huset. 
Indgang og udgang 
Orienteringsklubben bruger kælderdøren som indgang til huset. 
Børnehaven bruger begge døre i huset. 
Udendørsarealer 
Til børnehaven hører den forreste del af haven – med legeplads – vendt mod Kongevejen. 
Til orienteringsklubben hører den del af haven, der ligger mod grusbanen. 
De to lejere bruger ikke hinandens arealer medmindre andet er aftalt. 
Vedligeholdelse af huset 
Børnehavens forældre gør selv rent i huset hver weekend. Dette gælder også trappearealet og kældergulvet. 
Orienteringsklubben fejer og vasker gulv på trappen og i indgangspartiet efter store løb, eller hvis der har været særligt 
mudret i skoven. 
Når der laves arbejde, der vedrører fællesarealerne i huset – det vil sige kælderindgang og trappe fra kælder til stueetage 
– vil børnehaven orientere og drøfte dette med orienteringsklubben. Og omvendt.  
Kælderrum 
Kælderrummet med børnenes garderober rengøres og vedligeholdes af børnehaven. Orienteringsklubben kan låne rum-
met til omklædning mm., såfremt gulvet fejes og vaskes efterfølgende og garderoben efterfølgende tjekkes for glemte 
sager. 
Børnehavens voksengarderobe (til højre for kælderindgangen) og depotrummet må ikke bruges til omklædning af orien-
teringsklubben. 
Vaskemaskinen tilhører børnehaven. 
 
1. september 2010 
Anna Gerd Ellerbæk og Niels la Cour Bentzon 
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JWOC og WOC 2010 
 
Junior-vm i Danmark var en konkurrence, 
som jeg havde set frem til siden, det blev of-
fentligt gjort, at der skulle være vm der. Kon-
kurrencerne har fyldt meget i min bevidsthed 
under træning, og har hjulpet og motiveret 
mig til at træne godt. Den 5. juli begyndte det 
endelig. Det var lidt mærkeligt pludselig at 
være der, da jeg igennem lang tid havde følt, 
at der var så lang tid til, men så stod man 
pludselig i det. På juniorlandsholdet havde vi 
forbedret os rigtig godt til konkurrencerne, og 
jeg følte, at jeg vidste, hvad som ventede. 
Specielt følte jeg, at jeg kendte sprint området 
rigtig godt efter, at vi havde nørdet mange 
stræk og baner. På forhånd satsede jeg mest 
på sprint og lang til junior-vm, men jeg håbe-
de også på at gøre det godt på mellem og sta-
fet.  
Første distance var sprinten. Som nævnt var 
jeg rigtig godt forberedt, og under opvarm-
ningen føltes benene rigtig gode. Jeg var klar. 
Jeg havde skrevet to ord ned på en seddel, 
som jeg kiggede på inden start: Keep it simple 
og vær max. 1 stræk foran. Starten var, som vi 
havde regnet med, på stævnepladsen. I start-
boksen kunne man høre en masse larm fra 
tilskuerne, som prøvede at heppe os danskere 
til gode løb. Da starten gik røg jeg ind i en 
klokke, jeg var fuldt koncentreret om kortet 
og vejvalgene, og jeg løb alt, hvad jeg kunne. 
Jeg var ikke i tvivl om vejvalgene nogle ste-
der, da jeg var så godt forberedt. Det var en 
fed følelse, at det bare kørte. Ved publikums-
posten lavede tilskuerne vildt meget larm, og 
jeg hørte ikke noget om hvordan jeg lå, men 
jeg fortsatte med at presse på, alt hvad jeg 
kunne. På hele sidste runde kunne jeg høre 
dem råbe på mig, hvilket hjalp mig med at 
holde farten oppe, selvom jeg begyndte at 
mærke syren i hele kroppen. Da jeg kom i 
mål, hørte jeg, at jeg førte. Yes, var det første 
jeg tænkte. Efter et par minutter var det hele 
afgjort.  
Jeg var JUNIORVERDENSMESTER. 
Vildt, men jeg fattede det ikke! Nu gik det 
hurtigt. Alle kom og lykønskede mig, og der 
skete en masse ting inden vi kørte tilbage til 
kasernen, hvor vi kunne slappe lidt af. Stem-
ningen var god, da der var mange gode dan-
ske resultater. Ida Bobach havde fx også vun-

det. Om aftenen var der præmieoverrækkelse 
og fejring af resultaterne. Men det var stadig 
tidligt i seng, for dagen efter var der langdi-
stance. 
Som nævnt håbede jeg også på at gøre det 
godt på langdistancen i Svinkløv. Her var jeg 
også godt forberedt, og jeg glædede mig rigtig 
meget til at komme ud og løbe en fed bane i 
krævende terræn. Under opvarmningen føltes 
benene ikke helt så gode, men jeg prøvede at 
fokusere på, hvad jeg skulle gøre under løbet 
– koncentrere mig om det o-tekniske. Jeg fik 
en udmærket start, hvor jeg løb lige i alle po-
ster. Ved passage på stævnepladsen lå jeg 
godt med. Jeg forsøgte at fokusere på oriente-
ringen. Lige efter passagen kom et lille bom 
på 1min, men jeg fokuserede på næste post i 
stedet for bommet. Men så begyndte jeg at få 
problemer med maven, og nu skal jeg nok 
skåne de sarte læsere for detaljerne, men jeg 
kan nævne, at jeg blev nødt til at lave 3 stop 
undervejs på resten af banen. Jeg løb egentlig 
et rimelig godt løb resten af banen, men jeg 
havde ikke noget at skyde med fysisk.  

 
Til slut rakte det til en 5. plads, som jeg var 
rigtig glad for, specielt når man tager om-
stændighederne i betragtning.  
Ida B vandt igen.  
Dagen efter var der en velfortjent hviledag, 
hvor vi fik slappet af i et sommerhus og fik 
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lavet den berømte top ti over de 10 lækreste 
piger til junior-vm. Selvfølgelig brugte vi 
også noget tid på at forberede os til mellemdi-
stance kvalen dagen efter. Mellemdistancen 
skulle løbes i Kollerup. Kvalbanen var rigtig 
simpel og gav ingen problemer. Jeg vandt mit 
heat og var dermed sikkert videre til finalen. 
 
Dagen efter var det tid til mellem-finale. Fina-
le banen var meget mere krævende end kval 
banen. Vi startede ud i et halvåbent område 
med dårlig sigt, og man skulle være helt skarp 
fra start. Jeg var ikke helt skarp i det halvåbne 
og lavede et par bom. Jeg kom dog ind i en 
bedre rytme, da vi kom ind i skoven, og jeg 
hørte, at jeg lå nogenlunde, da jeg passerede 
stævnepladsen. Jeg hørte også, at det var rig-
tig tæt, så jeg forsøgte at presse rigtig godt på 
på den sidste del af banen. Det var godt jeg 
gjorde det, for min præstation rakte lige præ-
cis til en plads på podiet, da jeg blev nr. 6. Jeg 
havde 1 sek. op til nr. 5 og 1 sek. ned til nr. 7. 
Igen en god dansk dag generelt, da Emma 
Klingenberg og Signe Klinting begge kom på 
podiet.  
Så var det tid til junior vm’s sidste konkur-
rence, stafetten. Her skulle jeg løbe på hold 
med Andreas Boesen og Marius Thrane 
Ødum. Jeg løb sidste tur. På forhånd håbede 
vi på at kunne vinde en medalje, men vi vid-
ste, at der ville være hård konkurrence. An-
dreas lagde ud med et sikkert løb på første tur, 
hvor han var inde som nr. 9 ca. 4min efter de 
forreste. Marius løb også et godt løb, og han 
førte os en plads op, men der var mange hold 
relativt tæt på os. Jeg vidste, at det var muligt 
at komme på podiet. Der var 4min op til 
bronzemedaljen, så det virkede svært, men jeg 
besluttede mig for at slå hjernen fra og bare 
løbe, hvad jeg kunne. Jeg var blevet lidt inspi-
reret af Søren Sørensen, der inden start sagde, 
at jeg skulle være et dyr. Jeg løb, hvad jeg 
kunne i starten og kom snart op til en gruppe 
på 3 mand, som jeg passerede uden proble-
mer, da de gik op ad bakkerne. Jeg vidste, at 
vi lå ret godt nu. Pludselig så jeg Schweiz, der 
var gået ud som 3’er, også ham passerede jeg 
uden problemer, da han havde en anden gaf-
ling. Jeg var nu helt alene, men vidste ikke 
helt hvordan jeg lå. Jeg fortsatte med at holde 
et højt tempo, og da jeg kom forbi stævne-
pladsen, hørte jeg, at vi lå nr. 3. Nu gjaldt det 

bare om at have fuld fokus på teknikken på 
den sidste korte runde. Jeg var lidt usikker i 
starten af den sidste runde, men kom så ind i 
en god rytme igen og kom sikkert i mål. Der 
var ingen der overhalede mig, og jeg kunne 
dermed løbe i mål som nr. 3. Virkelig fed 
følelse! Og fed afslutning på et virkelig fedt 
junior-vm. Efter stafetten fik jeg at vide, at 
jeg kunne tage til senior-vm, hvis jeg havde 
lyst. Det var fedt at få den besked, men jeg 
havde vigtigere ting at tænke på, for nu skulle 
det hele fejres til banketten. 
Et par dage efter besluttede jeg mig for at sige 
ja til at deltage i senior-vm i Trondheim i 
Norge. Til senior-vm må man kun stille med 3 
løbere på hver distance. Jeg skulle derfor kun 
løbe sprint og langdistance. Det var lidt speci-
elt at skulle deltage i et så stort løb, som det 
rigtige vm uden at være forberedt. Jeg havde 
aldrig været i Trondheim og vidste ikke andet 
om terrænet end, at det var tungt og med mas-
ser af åbne moser. Men på trods af det, var det 
en rigtig fed tur, der gav rigtig meget erfaring, 
og samtidig fik jeg også en idé om, hvor hur-
tigt de bedste i verden løber. På sprinten kom 
jeg sikkert videre fra kvalen, hvor jeg blev nr. 
7. Det er de 15 bedste der går videre. På fina-
len, der foregik om eftermiddagen samme 
dag, løb jeg ikke et helt så godt teknisk løb. 
Hvilket rakte til, at jeg blev nr. 23 ca. 1min 
efter vinderen. Jeg var ret overrasket over, at 
jeg blev så godt placeret med et løb, jeg ikke 
var tilfreds med. Efter sprinten havde jeg en 
hviledag, hvor nogle fra holdet skulle løbe 
mellem kval. Herefter var det tid til lang kval. 
Jeg vidste, at det ville blive svært at komme i 
finalen. Jeg var nødt til at undgå de store fejl. 
Jeg fik en lidt dårlig start, da jeg bommede 
post 1 og 3, men herfra løb jeg et godt løb. 
Desværre rakte det kun til en 16. plads, da den 
sidst startende løber lige præcis slog min tid 
med 20sek. Det var hårdere at ryge ud, end 
jeg havde regnet med på trods af, at jeg egent-
lig bare så min deltagelse i vm som en slags 
bonus. Det betød, at jeg ikke skulle løbe flere 
løb til vm. De resterende dage i Trondheim 
gik med at træne og heppe på de andre løbere. 
Her til efteråret satser jeg på world cup af-
slutningen i Frankrig og Schweiz i starten af 
oktober. 
 

Rasmus Thrane Hansen 
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SUT og våde SOKker til DM stafet 
SUT’terne (altså Søllerød Ungdoms Team) er 
ikke så nemme at skræmme, for ellers var de 
vel blevet hjemme fra regnvejret. Nu var det 
selvfølgelig også DM stafet, det drejede sig 
om – og der var store forhåbninger om gode 
resultater og måske endda medaljer! 
Antallet af klasser var i år blevet reduceret til 
H/D -12, H/D –14 (med min. en pige), H/D 
max. 43, H-20 og D -20. Således var der ikke 
fx en klasse der hed H -16 eller D -16. Æn-
dringen er foretaget for at give flere klubber 
og løbere mulighed for at deltage – en for 
snæver aldersinddeling forhindrer især de 
mindre klubber i at stille fulde hold. For os 
var der ingen større løbermangel. Vi stillede 
med hele seks hold – fire velkvalificerede 
hold i H/D max. 43 og et pige- og drengehold 
hos juniorerne (op til 20 år). Nu blev DM jo 
også afholdt næsten så tæt på vores egen bag-
have, som vi kunne komme uden at det blev 
vores egen baghave, nemlig i Ganløse Ored 
ved Farum; men jeg tror nu, at vi havde kun-
net stille med samme antal hold også hvis 
mesterskabet var foregået i Jylland. 
Da resultatet var gjort op, stod vi med en suc-
cesrate på 50% - altså medaljer til tre hold. 
Ædlest metal var der til det yngste hold – H/D 
max. 43 med Simon Thrane Hansen, Martin 
Illum og Magnus Maag slog de 26 øvrige 
hold ved at føre fra start til slut. Ser man på 
de enkelte ture, lagde Simon for med en fø-
ring på 1:18 til næstbedste løber, Martin tog 
over med en tur der var 2:15 bedre end nr. 2 
på turen (hér blev vores egne Mikkel Kaae-
Nielsen, som næsten lige er startet, og Anders 
Huus, som altså kun er 11 år, i øvrigt nr. 3 og 
4 med blot fire sekunders mellemrum – flot 
løbet, begge to!), og kun Magnus måtte nøjes 
med at blive toer på sin tur, men det var til 
fænomenet Mikkel Aaen og var i øvrigt lige-
gyldigt på grund af den solide føring, og fordi 
de andre hold ikke var lige så konstante. Ni-
koline Andersen, Mikkel Kaae-Nielsen og 
Agnes Jonsson blev samlet nr. 14, Mads Las-
sen, Thor Find Andersen (der løb en flot tur) 
og Silke Baumann blev nr. 23, og endelig 
forpagtede holdet med Aske Jepsen, Anders 
Huus og Astrid Maag alt uheldet: Aske lagde 
ud med en knæskade, som dog ikke forhin-

drede ham i at kæmpe sig flot igennem banen, 
Anders gjorde hvad han kunne og kom fint 
rundt, hvorefter Astrid på sidsteturen kom ind 
og knust måtte konstatere at hun havde fejl-
klippet en post – mange af os andre genkendte 
vist både den rigtige og forkerte post! 
Så var der lige de to juniorklasser tilbage. Hér 
havde vi nok sat næsen op efter det bedste 
resultat til drengeholdet, men de måtte nok 
lidt skuffende for dem selv ”nøjes” med sølv. 
Andreas Konring lagde ud med en femteplads 
af 11 hold på førsteturen, 15 minutter efter 
førerholdet AllePiSk med Rasmus Lau Peter-
sen. Casper Wilken blev nr. 2 på andenturen, 
men desværre var AllePiSk’s løber  Stefan 
Frands Petersen lige 1:15 hurtigere. Det betød 
at sprintverdensmesteren Rasmus Thrane 
Hansen løb i skoven med et efterslæb på 
16:48 – Rasmus hentede med en suverænt 
hurtigste tid på 45:42 hele 11:51 ind på An-
dreas Bergmann, men småbommede også lidt 
– og dermed fik AllePiSk ”lov” at beholde 
førstepladsen – og vinde guld. 

 
Rikke, Caroline K., Caroline W. 

 
Hos pigerne var der i mellemtiden sket det, at 
Caroline Konring, Caroline Wilken og Rikke 
Østergaard – vist til deres egen store overra-
skelse (jeg har i hvert fald udelukkende fotos 
af en vantro grinende mini-Wilken på medal-
jeskamlen!) – havde løbet sig til en bronze-
medalje i D -20. Førende Horsens OK fejl-
klippede på sidsteturen, et hold stillede uden 
for konkurrence, og to hold havde ingen tred-
jetursløber – og med syv startende hold, så 
belønner det sig altså at stille med tre solide 
løbere! Også hér vandt AllePiSk guld, Aal-
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borg OK tog sølv 14 minutter efter, og Sølle-
rød OK kom ind 1½ minut senere. 
Så regnede det lidt mere, vi stillede op og 
jublede og klappede ad både yngre og ældre 
Søllerød-medaljevindere, og til sidst kørte vi 
hjem igen for at varme op til DM lang. Til-
lykke til vores unge løbere – der er rigtig 
mange løbere både blandt og uden for medal-
jetagerne, som vi forventer os flotte resultater 
af i fremtiden. Det er vigtigst for os, at alle 

SUT-løbere uanset niveau får en uddannelse, 
der giver dem mulighed for at få greb om ori-
enteringssporten og udvikle sig efter deres 
egen vækstkurve, så at sige – men det er også 
godt at se at der vindes medaljer, som kan 
virke som inspiration og motivation for alle 
løbere til træning og til de næste stævner vi 
skal ud til!  
 
Kirsten Møller. 

________________________________________________________________________________ 

DM-lang i Grib Skov/ Søskoven. 
 

     
Så lykkedes det for hurtigløber Anders Just Pedersen at vinde et dansk mesterskab, og han blev 
klubbens eneste guldmedaljør ved årets DM-lang. TILLYKKE Anders med dit DM i H-12.  
 
I H-14 klarede Martin Illum at løbe sig til en bronzemedalje. Også TILLYKKE til dig.
 

   
Øvrige medaljetagere:  H65-  Arne Grøndahl, sølv.  
  H60-  Jørgen Münster Swendsen, sølv  
  D60-  Vibe Bøgevig, bronze. 
     Kirsten Møller tog billederne 
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Elitesiden 
august-september 2010 

 
Peter Horstmann og Troels Christiansen 
 
Siden sidst er de to mest travle DM weeken-
der på året blevet overstået med fornuftige 
SET resultater. 
DM Mellem på Sukkertoppen ved Gammel 
Rye var et flot arrangement i godt vejr. Ter-
rænet var særdeles kuperet, kortet var kniv-
skarpt, men banerne var (for) lange. Ulrik 
Nielsen hev den bedste placering hjem i H21, 
nr. 13, trods et bom på 2 min kort før mål. 
Troels Christiansen blev 17 trods feber, og 
Tore Linde 24. Rasmus Thrane Hansen måtte 
lidt uvant nøjes med sølv i H20. 
 
Om aftenen i Storskoven syd for Århus, blev 
Midgårdsormen i en ny form skud i gang. 
Ulrik, Troels og Tore løb de 3 natture på før-
steholdet, mens Rasmus tog sig af sidsteturen 
om søndagen. Ulrik lå godt med på førstetu-
ren, selvom landsholdsløber Mikkel Lund 
forsøgte at hægte ham af. Det lykkedes des-
værre og Troels kom ud 4 min efter Faaborg. 
Troels fik kontakt med Faaborg, men valgte at 
smide 8 tåbelige minutter i en kæmpe stor 
mose, hvor der blev bandet højlydt. Tore løb 
ud i samme mose (lige som så mange andre 
løbere…) og smed også nogle minutter der-
ude. Ikke den bedste aften på kontoret for 
drengene…! 
 
Første søndag i september arrangerede klub-
ben som bekendt et lidt impulsivt mellem-
distanceløb i Rude skov på det fine nye kort. 
Tore og Troels havde strikket banerne. Den 
bedste kommentar fra dagen lød ”hvor var det 
sjovt! – hvad er det her for en skov? Den har 
jeg aldrig løbet i før..” (Tom P Neesgaard, 
FSK Orientering, der HAR løbet i Rude skov 
100 gange). Ulrik vandt ubeskedent den lange 
bane, mens Simon Stoumann blev 6’er. 
 
DM Stafet blev løbet i jomfruelige Ganløse 
Ore, som er fortsættelsen af Farum Lillevang, 
og derfor nogenlunde ligeså spændende. SET 
stillede med 2 hold og Steen i H21 og 1 hold i 
H20. Begge H21-hold kom godt fra start som 
nr. 3 og 5, men måtte begge se sig passeret af 
1 hold hver, og endte lige uden for podiet på 

4. og 6. pladsen. H20-holdet havde gode vin-
derchancer, men på trods af, at Rasmus løb 12 
min ind på det førende hold på sidste-turen, så 
endte det med en sølvmedalje, 5 min fra gul-
det. 
DM Lang i Søskoven (Grib Esrum) bød også 
på et virkelig godt kort og rigtig fine baner 
(det er jo grundlæggende det det gælder om). 
Erling Thisted og Michael Aasøe havde fun-
det vej til speakertårnet, vi andre var ude i 
moradset. Ulrik blev bedste søllerod i H21 
som 9’er, Rune 10’er, Troels 13’er og Tore 
17’er. I H20 tog Rasmus igen sølv.  
 

 
Bronze til Simon Stoumann i H 35 

 
Til divisionsmatchen var der mandefald fra 
SET, men heldigvis var Steen, Casper, Gustav 
og Andreas med til at sikre nødvendige point 
til Søllerøds samlede sejr. For Rune gik dagen 
mindre godt, da han desværre lavede en kraf-
tig forstuvning af sin ankel. Han er heldigvis 
løbende igen nu. 
 
Selvom Rasmus stadig er junior er han udta-
get til World Cup afslutning i Schweiz i star-
ten af oktober. Der løbes først mellemdistan-
ce, der kvalificerer til sprintfinalen (Post Fi-
nance Cup). I år løbes finalen midt i Genevé 
by. Det plejer at være blandt de fedeste sprint-
løb i verden! 
 
Tore og Troels er forsat engageret som træne-
re på U16 landsholdet, der har været af sted til 
schweiziske mesterskaber i sprint og lang i 
august måned, og træningssamling i Vestjyl-
land i starten af oktober. De to stærke sølle-
rødder Magnus Maag og Simon Thrane Han-
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sen har deltaget på de tidligere samlinger i år, 
selvom de begge er førsteårsløbere i H15-16. 
 
I november er der sæsonafslutning af 
ranglisteløbene med AL-sprint og Jættemilen. 
I H20 ligger Rasmus i tæt kamp om første-
pladsen med Marius Thrane Ødum. 2 gode 

resultater kan sikre ham den samlede sejr, 
men han behøver point i begge løb, da han 
kun har 6 gennemførte løb ud af 8 indtil vide-
re. I H21 ligger Ulrik og Troels som hhv. nr. 6 
og 7, og det bliver spændende at se hvordan 
de slutter sæsonen. 

________________________________________________________________________________ 
 

Medaljer ved DM 
 
Sensommeren er sæson for de tre ”store” 
danmarksmesterskaber i mellem, lang og sta-
fet, og der var søllerødder på sejrsskamlerne 
rigtig mange gange. Stort tillykke til jer alle! 
 

DM Mellem 28. august i Færch Plantage 
(Sukkertoppen) 
Anders Huus Pedersen – bronze H-12 
Rasmus Guldthrane Hansen – sølv H-20 
Arne Grøndahl – guld H65- 
 
DM Stafet 11. september i Ganløse Ore 
Caroline Konring, Caroline Wilken, Rikke 
Østergaard – bronze D-20 
Andreas Konring, Casper Wilken, Rasmus 
Thrane Hansen – sølv H-20 
Simon Thrane Hansen, Martin Illum, Magnus 
Maag – guld D/H-43 
Erik Brühl, Gert Bøgevig, Arne Grøndahl – 
guld H65-  
 
DM Lang 12. september i Søskoven (Grib-
skov) Anders Huus Pedersen – guld H-12 
Martin Illum – bronze H-14 
Rasmus Thrane Hansen – sølv H-20 
Simon Stoumann – bronze H35- 
Vibe Bøgevig – bronze D60- Jørgen Münster-
Swendsen – sølv H60- 
Arne Grøndal – sølv H65- 
 

Anders studerer følgebogen til vandrepræmien. 
Det ser ud til, at man skal sætte et løbskort ind i 
bogen. Hvem vandt i 1987? 

________________________________________________________________________________
Her er lidt plads til gode resultater, som jeg har lagt mærke til. 
 
DM-lang: Simon Thrane Hansen og Magnus Maag blev nr. 4 og 5 i klassen H-16 og de var meget 
tæt på medaljerne. De løb på 47.47 og 47.54.  Nr. 2 løb på 47.06 og nr. 3 på 47.36. Regn selv!! 
Agnes løb også godt i D-14. Hun var kun 3 min fra bronzen. 
 
Divisionsfinalen: Astrid vandt sikkert bane 6. Jørgen Münster blev nr. 2 på sin bane, kun slået med 
1 sek. Valdemar Bendtsen, vist nok i sin første konkurrence, blev nr. 2 på bane 7a og hentede der-
med 3 point i to af matcherne og 2 i den tredje. Også Alberte på bane 7b hentede point. FLOT! 
Af de mange bane-8 løbere var det vore yngste medlemmer, der hentede pointene: Anton Molsen 
H-10, Anna Lindholm D-12B og Andreas Oscarsson H-10. Bliv endelig ved på den måde!!! 

Vibe 
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MTB-O - siden 
Junior VM 

 

 
Andreas vandt en sølvmedalje ved dette års Junior-VM i mountainbikeorientering. Læs her hvordan. 

 
Af Andreas Konring. 
I juli måned i år var jeg, som nævnt i sidste 
komposten, med til Junior VM i Mountainbi-
keorientering i Portugal. Det blev en blandet 
fornøjelse med både stor succes og fiasko.  
 
Den første konkurrence var en sprint i cen-
trum af Chaves, en middelstor by i det nordli-
ge Portugal kun 20 km fra den spanske græn-
se. Vejret var perfekt 25-30, heldigvis ikke 40 
grader, som det havde været kun få dage for-
inden.  Jeg vidste allerede på forhånd, at dette 
ville være den bedste chance for at få en me-
dalje, da resten af konkurrencerne var i særde-
les bakket terræn. Ikke en fordel når man ve-
jer 90 kg.  
Jeg var derfor 100 % klar, da jeg endelig stod 
i startboxen. I MTBO får man kortet 1 minut 
før, så jeg havde tid til at planlægge vejvalget 
til de 3 første poster. Alligevel gik det galt til 
førsteposten. Jeg havde ikke vænnet mig til 
målestokken og var kørt for langt! En dum 
fejl, der skulle vise sig at koste 40 sekunder. 

Tankerne begyndte at flyve rundt i hovedet, 
var løbet nu kørt? Kunne jeg stadig komme på 
podiet med et så stort tidstab? Heldigvis gik 
det godt herfra, kørte fejlfrit til 2’eren, 3’eren, 
4’eren. Jeg havde fundet flowet, hvilket er 
meget vigtigt i en sprint. Efterhånden mang-
lede der ikke meget af banen. Jeg skulle bare 
op på en borg og derfra til mål, men desværre 
lavede jeg igen en fejl. Jeg fik taget en forkert 
sti og måtte vende om. Det kostede igen kost-
bare sekunder som jeg prøvede at hente ind på 
de sidste poster.  
I mål blev speaket som 3’er, 40 sek. efter 1. 
pladsen og de største favoritter manglede sta-
dig. Jeg havde mistet meget, så jeg var næsten 
sikker på, at medaljen var uden for rækkevid-
de. Heldigvis havde 1.pladsen sprunget en 
post over og jeg var pludselig på 2. pladsen 
kun 12 sekunder efter. Dette resultat skulle 
vise sig at holde, og jeg havde nu opnået det, 
jeg havde trænet for i et år, en medalje! 
De næste konkurrencer gik desværre ikke så 
godt, men vi havde stadig en god chance for 

Mogens
Sticky Note
Accepted set by Mogens

Mogens
Sticky Note
Accepted set by Mogens
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at tage en medalje på stafetten. Jeg var på 
hold med Rasmus Søgaard og Andreas Berg-
mann. Som den mest erfarne var jeg blevet sat 
på sidsteturen og det var mig der skulle køre 
sejren hjem. Uheldigvis mistede vi meget tid 
specielt på 2. turen, så jeg blev sendt i skoven 
som 3’er. Jeg prøvede at køre sikkert rundt og 
halvvejs på banen overhalede jeg Finlands 1. 
hold, der havde fået en defekt. Lige pludselig 
var jeg på 2. pladsen, men jeg begyndte at 
kunne se Ruslands hold lige bag mig. Ved 
publikumsposten var jeg 3’er og skulle nu 
køre 100 meter op ad en skrænt til den næste 
post. For at slippe for nogle højdemeter prø-
vede jeg at skyde genvej gennem et lidt 
uoverskueligt stinet, men det resulterede i at 
jeg pludselig ikke vidste præcis, hvor jeg var. 
Jeg prøvede at køre længere hen ad stien og så 
russeren køre mod mig og ned af en sti til 

venstre. Jeg var stadig ikke helt klar over, 
hvor jeg var og fortsatte hen ad stien. Til sidst 
gik det op for mig, at jeg skulle have taget 
stien, russeren havde kørt ned ad. Øv, der røg 
2. pladsen, men var helt sikker på 3. pladsen. 
Det skulle dog vise sig at Finlands 2. hold 
også havde overhalet mig, så jeg kørte i mål 
til den utaknemmelige 4. plads.  
Selv med det skuffende resultat på stafetten, 
var det alligevel et fantastisk VM, at nå det 
mål at vinde en medalje.  
I øvrigt den første danske juniormedalje i 
MTB-O. 
 
Andreas, der er sidsteårsjunior, modtog som 
opmuntring til fortsat satsning, et træningsle-
gat fra DOF ´s venner. 
 
 

________________________________________________________________________________

Divisionsfinalen  
Så gjorde vi det igen! 

Dagen efter matchen sendte formand Niels denne mail rundt til klubbens medlemmer: 
 
Så gjorde vi det igen!   
 
Sidste år vandt Søllerød alle matcherne om oprykningspladserne til Østkredsens 1. division, og i 
dag gentog vi bedriften og vandt suverænt alle de tre matcher mod OK Øst, Farum og Roskilde! 
Dvs. endnu et år i 1. division for Søllerød OK!  
 

Tillykke til jer alle og tillykke til os!  
 
98 tilmeldte deltagere fra Søllerød gjorde bedriften mulig. Nogle baner var tyndt besatte med sølle-
rødder, men til gengæld gjorde vi os stærkt gældende på resten, og det var tilstrækkeligt til at hive 
sejren hjem - endda med en komfortabel margin. Det er en fantastisk flot præstation, som alle, nye 
og "gamle", begyndere og erfarne, unge og ældre har bidraget til. Divisionsmatcherne er breddear-
rangementer, som ingen klub kan vinde ved udelukkende at være stærk på elitesiden. At vinde kræ-
ver gode placeringer på alle baner; svære, mellemsvære, lette og begynder. 
 
Vi vil fejre sejren ved førstkommende lejlighed, som er jubilæumsfesten den 9. oktober. Husk nu at 
tilmelde dig til klubmesterskabsløbet og 20-års jubilæumsfesten senest den 26. september (instruk-
tion bag på sidste nummer af Komposten). 
 
Måske tænker I over, hvem der blev nr. 2 i dag og dermed den 4. klub i 1. division i 2011. De tre 
andre klubber vandt hver én og tabte to af deres indbyrdes matcher, så hvem af dem, der er bedst 
placeret, afgøres af antallet af points, der er scoret på banerne. Det officielle resultat kan "i skriven-
de stund" endnu ikke læses på arrangørens hjemme-
side, http://hsok.dk/orienteringsafdelingen/pages/arrangementsudvalget/Divisionsmatch_2010/Indb
ydelse_Div.match_henrik.htm, så vi venter endnu i spænding! 

O-hilsen, Niels 
Det viser sig, at Roskilde rykker op i 1. division, og at OK Øst må bide 
i det sure æble og tage et år i 2. division. 
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Min første gang… 
Af Morten Schnack  
Søndag den 19. september var dagen, hvor jeg 
var blevet lokket til at løbe mit første oriente-
ringsstævne. Jeg havde fået at vide, at det var 
divisionsmatch, og at det var vigtigt at have så 
mange med som muligt, så selvom jeg kun 
havde en smule erfaring, ville jeg stadig kun-
ne hjælpe klubben. Jeg havde løbet oriente-
ringsløb nogle gange før sammen med Karo-
line, men jeg havde kun prøvet at løbe selv to 
gange. Udover at være min første gang til et 
stævne var det derfor også kun min tredje 
gang, hvor jeg var ude at løbe selv, og jeg 
syntes det var en kende skræmmende at skulle 
løbe alene i en ukendt skov med både tidtag-
ning og pointgivning.  
 

 
Morten får gode råd af Anders Jonsson 

 
Jeg havde forsøgt at forberede mig hjemme-
fra, men det var lidt svært at sætte sig ind i de 
mange bokse, man åbenbart skulle ind i før 
start. Da tidspunktet endelig oprandt, hvor jeg 
skulle starte, undrede jeg mig også lidt over 
behovet for disse bokse, da der var en tydeligt 
markeret overhalingsbane ved siden af, men 
jeg tænkte, at jeg hellere måtte gøre som de 
andre. 
Dette viste sig at være en god taktik, da der 
ikke var det store besvær i boksene, såfremt 
man blot sørgede for at kroge sine modstande-
re. Jeg fik kortet til min bane (7A) og efter at 
have studeret det nærmere, var jeg klar til at 
løbe mit første stævne. Første post blev hur-
tigt fundet og jeg tænkte ved mig selv, at det 
nok ikke blev så svært alligevel. På vej til 
anden post så jeg en af de mange opsatte 
”snyde-poster”, men jeg lod mig ikke narre og 

løb blot videre. Da jeg var kommet til et 
kryds, gik det op for mig, at selvom jeg ikke 
havde ladet mig narre af ”snyde-posten”, hav-
de den alligevel ledt mig på vildspor, da jeg 
faktisk skulle have været inde på den sti, den 
lå ved. Efter at have fundet tilbage til stien, 
fandt jeg uden det store besvær post 2 og be-
sluttede at indhente den tabte tid ved at løbe i 
fugleflugt til post 3 i stedet for at følge stier-
ne. Dette viste sig dog ikke at være helt så 
nemt, som man umiddelbart skulle tro. Jeg 
kom ud på en sti, men mine skarpe oriente-
ringsevner overbeviste mig hurtigt om, at der 
var tale om en såkaldt ”snyde-sti”; jeg havde 
læst hjemmefra, at nogle stier i virkeligheden 
blot var hjulspor og således ikke var indteg-
nede på kortet. Efter at have løbet tilbage til 
hovedstien, måtte jeg dog erkende, at ”snyde-
stien” var en rigtig sti og at det var lige præcis 
den sti, jeg skulle løbe ind af. Tilsyneladende 
er det muligt at forberede sig for godt. 
Resten af banen forløb uden alt for store fejl, 
og jeg kom i mål med en samlet tid på 34 mi-
nutter. Jeg var overordnet tilfreds med min 
præstation, for jeg havde løbet i fint tempo 
uden at ”bomme” alt for meget, og jeg havde 
oven i købet husket at tage kompas med (det 
var tilsyneladende ikke alle, der huskede det-
te). Desværre fik jeg ikke nogen point, men så 
var det heldigt, at der var mange andre fra 
klubben, der gjorde, så vi kunne blive i 1. 
division. Det var både sjovt og udfordrende at 
være til mit første orienteringsstævne, og jeg 
deltager gerne i sådan et igen – især hvis der 
også er kage bagefter ☺ 
 

 
Morten og Karoline 
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TISVILDE HEGN & VEJBY STRAND 
Den store sommertradition. 

 

 
 

 
 

 
 

      
 

  
 

Alle de her viste billeder er taget af Arne Kæseler 

Igen i år havde Ellen og Jens Aaris fået den 
gode idé, at søllerødderne skulle samles i 
Vejby efter at forsommerens sidste træning – 
også efter traditionen – var blevet afviklet i 
Tisvilde Hegn med efterfølgende kølende bad 
i de kattegatske bølger. Vejret var lidt køligt, 
men midsommersolen lunede alligevel, så alle 
kunne nyde friluftslivet højt oppe på kanten af 
jordskorpen – med udsigt til Hesselø og Oslo. 
Grillmestrene udfoldede deres kunster og 
klubben bød på drikkevarer. Langbordene 
voksede frem og alskens lækkerier dukkede 
op fra kurve, kasser og tasker.  
Flere sange – med indhold hentet fra O-
løbernes bedrøvelige liv i skov, mose, grøft 
og krat – blev afsunget. 
 

OG SÅ OVERTOG 
TRIVSELS-ELSE SCENEN. 

 
(prøv lige at sige ”Trivsels-Else” 10 gang hurtigt efter hinanden) 

 

Der skulle med andre ord uddeles opmuntrin-
ger fra Elses sponsor m.m. Det er rørende at 
se den energi, Else lægger for dagen/aftenen – 
hvad kunne det være blevet til, hvis den ener-
gi var blevet kanaliseret ud i alverdens skove. 
Der var de mest fantasifulde gaver i de sølle-
rødske farver – det er ikke sikkert, at alle ga-
vemodtagerne lige på stedet er/var i stand til 
at se nytteværdien af de overrakte genstande – 
men gaverne var helt sikkert i flotte farver. 
 

Og så – efter en smuk og særdeles hyggelig 
sommeraften – gik solen ned – som bestilt: 
 

 
 

Joh, vi søllerødder kan arrangere vejr og sel-
skabelighed. 
Tak til Ellen & Jens Aaris, som endnu en 
gang lod os nyde en herlig sommeraften lige 
dér, hvor sommeren er. 

  Gert 
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TRÆNING 
Træning – og atter træning 

Træningen med nummeret 262 blev en ganske 
særlig omgang: 
Ronnie McGrail var gæstebanelægger. 
Skoven var Ravneholm ned mod Mølleåen. 
Mødestedet var i solskinnet på Vangebosko-
lens sportsplads.  
Da deltagernavnet blev skrevet på linie 36 på 
deltagerlisten blev al aktivitet stoppet – for i 
det sekund havde Søllerød Orienteringsklub 
nået et magisk træningsflidstal.  
På dagens forsnak stod det lidt kryptiske 
gangestykke 

24 x 54 
, 

som de mere talstærke omsatte til 
10.000. 

 

 
 

Det var en lidt forbavset Anne Kaae-Nielsen, 
som blev hevet hen under 1-tallet og de fire 0-
ler, som blafrede i vinden. Overrækkelsen af 
en stor pose lakridskonfekt markerede, at 
Anne blev deltager nr. 10.000 i den serie 
træninger, som startede den sidste lørdag i 
november 2003. 

Med det nye kortmateriale til rådighed, har 
træningsbanden og løberne fået helt nye 
udfordringer i vore ellers så kendte skove. Og 
det ser ud til, at søllerødderne bider på 
krogen. Aldrig har vi haft så mange i skoven 
til 8 på hinanden følgende træninger.  
Se blot tallene: 76-74-54-56-53-53-66-71. 
Hvilket giver et gennemsnit på  

62,9 deltagere pr. træning. 
 

VILDT IMPONERENDE. 
 

Den store træningsflid har også medført at 
klubbens antal tilmeldte til de store/større løb 
har været utroligt flotte – toppende med over 
90 tilmeldte til op-/nedrykningskampen (som 
vi jo klarede meget pænt !) 

Og der er mange flere træninger endnu: 
 

Træning 
nr. Dato/tid Skov/Mødested 

269 21. oktober 2010 
Kl. 17.30 

Rude Skov. Natløb 
Rudegård Stadion(Grusbanen) 

270 28. oktober 2010  
Kl. 17.30 

Rude Skov. Natløb 
Rudegård Stadion(Grusbanen) 

271 4. november 2010 
Kl. 17.30 

Rude Skov. Natløb 
Rudegård Stadion(Grusbanen) 

272 13. november 2010 
Kl. 10.00 

Geel Skov 
Tennisbanerne på Vangebovej 

273 20. november 2010 
kl. 10.00 

Rude Skov 
Femsølyng 

274 27. november 2010 
Kl. 10.00 

Ravneholm  
Vangeboskolen 

275 4. december 2010 
Kl. 10.00 

Rude Skov 
Agersø/Hørsholm Kongevej 

276 11. december 2010 
Kl. 10.00 

Trørød Hegn 
P-plads på Trørødvej 

277 18. december 2010 
Kl. 10.00 

Rude Skov 
Landsebakken/Landsevej 

278 26. december 2010 
Kl. 10.00 

Rudegård Stadion/Grusbanen 
JULEMAVELØBET 

 

Lige en bemærkning til træning nr. 272, 
som ligger dagen før den store efterårs-
afslutning for vores åbne løb her på Sjælland: 
OK 73 indbyder til JÆTTEMILEN 2010 i 
Store Dyrehave dagen efter, og jeg har set, at 
et fantastisk stort antal søllerødder allerede 
har meldt sig til denne udfordring på lange 
baner. Men lad være med at droppe lørdags-
træningen dagen før. Tag en blød joggetur 
med kortet i hånden rundt i Geel Skov, spis 
fornuftigt resten af lørdagen og søndag mor-
gen og få en god nats søvn – så er krop og 
hoved klar til de store anstrengelser på Jætte-
milbanerne. 
 
For øvrigt er det jo ved at være natløbssæson, 
hvor alle orienteringsevnerne rigtigt kan blive 
testet. Derfor er der igen sat 3 nattræninger på 
programmet. Tore Linde har lovet at kringle 
det første sæt natbaner – Henrik Kleffel 
snupper den anden omgang og hvis ikke andre 
byder sig til – ja, så snupper jeg nok den 
sidste. 
Gør allerede nu pandelygten klar – hvis du 
vil anskaffe dig en ny lygte, bør du nok tale 
med de mere erfarne natløbere. En rigtig god 
lygte, som kan bruges til meget andet en O-
løb, koster en lille portion lommeuld. 
 

TRÆNING, TRÆNING 
- OG ATTER TRÆNING 

Gert 
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