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går med MTB-orienteringen. 
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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 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       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 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. 
 



Komposten – 20. årgang nr. 3 – juni 2010            Søllerød Orienteringsklub 

3 

 Indholdsfortegnelse 
Praktiske oplysninger ..................................................................................................................................... s.   2 
Indholdsfortegnelse m.m. ............................................................................................................................... s.   3 
Formanden har ordet ....................................................................................................................................... s.   4 
Vores nye formand ......................................................................................................................................... s.   6 
Elitesiden m.m. ............................................................................................................................................... s.   8 
Mountainbikesiden ........................................................................................................................................  s. 10 
DM-sprint ....................................................................................................................................................... s. 12 
KUM ............................................................................................................................................................... s. 13 
Rævesø ........................................................................................................................................................... s. 14  
Mindeord ........................................................................................................................................................ s. 15  
Skånetur .......................................................................................................................................................... s. 16  
Lagkageløbet .................................................................................................................................................. s. 17  
Invitation til forårssæsonens afslutningsløb. .................................................................................................. s. 18 
Karrusel-løb .................................................................................................................................................... s. 19  
Træningsplan m.m. ......................................................................................................................................... s. 20 
Lagkagebilleder, findes kun i den elektroniske udgave .................................................................................. s. 21 
 

Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 
Deadline for de næste numre af Komposten: 
 

• 23. august 2010. Bladet udkommer ca. 2 uger senere 
• 29. september 2010. Bladet udkommer ca. 2 uger senere.  

 

Kontoudtog 
Med denne udgave af Komposten følger et kontoudtog. Kontingent for 2010 er nu opkrævet på de 
enkelte medlemmers konto. Kassereren glæder sig til at få lidt penge i kassen - og måske skal der 
også tankes lidt op på kontoen til fremtidige aktiviteter for hjerne og hjerte.  
Betalingsinformation samt tolkning af hvordan man læser udtoget er beskrevet nederst på kontoud-
toget. Husk at angive dit medlemsnummer/navn på din indbetaling. 
      Jens, kassemester i Søllerød OK 
 
 

Divisionsmatch søndag den 19. september i Klosterris Hegn 
 

Årets vigtigste løb - kom og vær med til at sikre Søllerød OK ´s forbliven i første division! 
Reserver dagen og meld dig til med det samme via O-service. 
Det bliver en uforglemmelig dag med trængsel i tunnelteltet. 

 
Mon ikke der igen dukker lækre kager op til påfyldning af de tømte muskler?! 

 

 
                                                                                                           
Velkommen til:    Farvel til: 
554 Bastian Rankløve  430 Helle Søndergaard         
555 Ingrid Sørensen  436 Katrine Søndergaard 
556 Valdemar Broe Bendtsen 508 Knud Damgaard 
   509 Simon Ludvigsen 
 
 
        Kirsebærtræ på Femsølyng 
 



Søllerød Orienteringsklub  Komposten – 20. årgang nr. 3 – juni 2010 

4 

Formanden har ordet  
Vi kan vel alle blive enige om, at det er vig-
tigt, at vi i en klub, hvis hele succes afhænger 
af frivillig arbejdskraft, ikke falder i den fæl-
de, kun at trække på de sædvanlige, når vi 
skal finde nøglepersoner som funktionsledere, 
banelæggere, stævneledere og tovholdere til 
stævner og andre store opgaver i klubben.  
Det er vigtigt for at mindske risikoen for at 
”de gamle medlemmer” brænder ud, men i 
lige så høj grad for at give nyere medlemmer 
en chance for påvirke klubbens udvikling. En 
klub som vores i hastig udvikling, er afhæn-
gig af friske synspunkter og nytænkning for at 
kunne opretholde udviklingen.  
 
SM Stafet, som Søllerød arrangerede i april 
og har fået stor ros for, er et godt eksempel 
på, hvordan dette kan føres ud i praksis. An-
ders Jonsson, den garvede, og Heidi Kristen-
sen, føllet, udgjorde et stærkt stævneleder-
team. Banelæggerne, Erling og Jens Aaris 
Thisted, er ikke just nye i klubben, men der-
imod uprøvede i rollen som banelæggere. Og 
så havde de oven i købet kastet sig ud i at 
lægge stafetbaner, som, siger de, der har for-
stand derpå, lige giver lidt ekstra udfordringer 
for banelæggerne. På flere andre poster, var 
der også nye folk i rollerne. Alle klarede op-
gaverne til perfektion og vi kan se tilbage på 
endnu et flot søllerød-arrangement. Tak til 
arrangørerne og de mange hjælpere, der gjor-
de succesen mulig. 

 
Stævneleder Anders Jonsson runder af 

 
Vi har nu løbet begge forårets matcher i 1. 
division, hvori klubben rykkede op i år. Man 
kunne vælge at blot at bemærke, at vi ligger 
på sidstepladsen i divisionen, men man kunne 

også vælge den langt mere positive betragt-
ning, at forskellen mellem vores præstation og 
de nærmeste konkurrenters faktisk ikke er så 
stor. Søllerød OK har haft en fin debut i 1. 
division, og kunne vi bare stille med nogle 
flere i de yngre dameklasser, ville det se rigtig 
lyst ud ;) Vi skal nu deltage i op/nedryknings-
matchen med de to bedste klubber i 2. divisi-
on den 19. september, hvor vi har brug for jer 
alle i skoven, nyere som gamle, hvis vi gerne 
vil løbe endnu et år i 1. division. 
 
Den nye bestyrelse er kommet godt fra start. 
Vi må dog erkende, at vi på de normale besty-
relsesmøder har mange faste punkter på dags-
ordenen, og at der kun bliver kort tid til at 
behandle hvert punkt. Derfor har vi besluttet 
at mødes en hel lørdag i slutningen af maj for 
at tale om nogle få udvalgte temaer, som be-
rører klubben nu og i fremtiden, under over-
skriften ”Hvor vil vi (dvs. Søllerød OK) gerne 
være i 2015?” Jeg ser frem til en spændende 
dag. 
 
På generalforsamlingen i februar modtog den 
nye bestyrelse en kraftig opfordring til at be-
gynde en nytegning af Rude Skov kortet. Det 
nuværende kort er tegnet af OK Øst, som der-
for har rettighederne til det, men vi har haft en 
fornuftig aftale om benyttelse af kortet til vo-
res trænings- og molboløb. Kortets kvalitet 
lever dog på flere områder ikke op til vores 
ønsker, hvilket vi igennem et stykke tid har 
talt med OK Øst om. Som noget helt naturligt 
har OK Øst og Søllerød ikke samme opfattel-
se af prioriteter og om, hvordan kortet skal se 
ud, og vi har derfor taget konsekvensen og 
begynder en nytegning af kortet i løbet af 
sommeren. Jeg vil gerne understrege, at vi i 
Søllerød OK har været glade over og har haft 
stor fordel af at kunne benytte OK Østs kort 
til vores træninger. Men omvendt har vi også 
erkendt, at fordi Rude Skov er vores hjemme-
bane, er det vigtig for os at have vores eget 
kort, som vi kan tegne, så det opfylder vores 
behov. 
Kortet vil blive tegnet på grundlag af de nye 
COWI-kurver af et hold korttegnere, som 
tidligere har tegnet kort til et VM-stævne, og 
Troels Christiansen vil være projektleder og 
supervisor på opgaven. 
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2010 er året, hvor Søllerød OK bliver 20 år. 
Ikke længere teenager, men en ung klub med 
masser af initiativ og gå-på mod. Selv om det 
ikke er en ”rigtig” rund fødselsdag, vil vi ger-
ne markere det med et klubmesterskabsløb og 
efterfølgende klubfest lørdag den 23. oktober. 
Vi har reserveret lokaler på Mariehøjcentret, 
og I vil høre mere efter sommerferien. 
 
Forinden er vi dog så heldige, at vi kan tilby-
de endnu et par klubarrangementer. Ellen og 
Jens Aaris har også i år inviteret til sommer-
afslutning på træningen i deres sommerhus i 
Vejby, med Nordsjællands bedste udsigt. Ef-
ter en frisk lille runde i Tisvilde Hegn og ef-
terfølgende havbad, griller vi på terrassen 
med forventet udsigt til solnedgang over Kat-
tegat. Bedre bliver det ikke! 
 
Det skulle da lige være fordi, vi er så umaner-
ligt heldige, at Gitte og Magnus Oscarsson 
har tilbudt at lægge grund og hus til en genta-
gelse af sidste sommers fantastiske skånetur. 
Jeg oplevede den ikke selv, men til august får 
jeg og alle I andre en chance for at opleve 
svensk gæstfrihed, dansk klubhygge, storslået 
natur, jävla store sten og meget andet. Mere 
herom andet sted i bladet. 
 
Med SM Stafet bag os kan vi se frem mod de 
næste løb, som Søllerød vil arrangere. Skov-
Cup i Geel Skov er overstået, når bladet ud-
kommer. I mange år har Kirsten Olsen været 
stævneleder, men i år har Susanne Thrane 
overtaget posten, dog med Kirsten på sidelini-
en. Tak til Kirsten for den store indsats hun 
har lagt i denne opgave og tak til Susanne for 
at have taget udfordringen op. 
 
Den 1. december arrangerer vi NatCup i Jæ-
gersborg Hegn. Det er første gang i ”mands 
minde”, at der er natløb i den skov. Den 15. 
maj 2011 arrangerer vi divisionsmatch for 3., 
4., 5. og 6. divisionerne, og den 11. oktober 
2012 er vi arrangør af finalen i danmarkstur-
neringen, også kendt som DM Hold. Desuden 
har vi lagt billet ind på DM Mellem i 2014, 
men herom er der endnu ikke truffet afgørelse 
i DOF.  
 
Der vil som sædvanligt blive brug for sølle-
røddernes evner og engagement ved disse 

stævner. Vi skal inden alt for længe finde 
stævneledere, banelæggere og funktionsledere 
til de førstkommende arrangementer, og inte-
resserede er meget velkomne til at give lyd fra 
sig. Og, som skrevet om i indledningen, er det 
ikke et krav, at man er veteran. Det er vigtige-
re at lysten og viljen er der; så skal vi nok 
finde ud af at assistere med erfaring og viden. 
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer. Vi 
ses derude ☺ 
 
-Niels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Medstævneleder, Heidi Kristensen 
 

 
 

 
 

Søllerød O.K. – 20 år  
 

Har du et organisationstalent eller bare et stort 
fest-gen? Så er det lige dig vi mangler til or-
ganisering af Klubbens 20 års jubilæum, som 
vi festligholder den 23. oktober i forbindelse 
med klubmesterskaberne. Vi regner med at 
blive +100 deltagere. Festlokalerne er reser-
veret - men hvordan festligholdelse skal ske i 
forhold til mad og underholdning er stadig 
helt åbent. Vi har valgt at afholde klubmester-
skaberne selv - hvilket giver mulighed for helt 
nye varianter af vinderberegninger - og har du 
lyst til at give dig i kast med enten banelæg-
ning eller styring af forløbet, så meld dig til 
formanden. 
 
  Ses i skoven, Heidi 
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Vores nye formand  
 – hvem er han? 

Vibe spørger, Niels svarer. 
 

 
Niels ved seneste Jættemil i Hareskovene 

 
Allerede i begyndelsen af 2007, så jeg for-
mandspotentiale i dig, Niels. Jeg måtte dog 
medgive, at du manglede erfaring inden for 
O-sporten. Det har du efterfølgende fået ved 
bl.a. at deltage i bestyrelsesarbejde, at delta-
ge i diverse løb i ind- og udland og ved at stå 
som stævneleder ved to store arrangementer. 
Ved den seneste generalforsamling kunne vi 
så glæde os over at vælge dig til formand for 
Søllerød Orienteringsklub. 
Du kommer til som formand på et tidspunkt i 
klubbens historie, hvor den er inde i en riven-
de udvikling. Hvordan ser du på det? 
 

 
Niels stod for en træning i Gribskov 
 
Ja, der er fantastisk aktivitet på mange områ-
der. Vi er på den rigtige side af 200 aktive 
medlemmer; vi har en SUT-gruppe, der er ved  
at sprænge rammerne i klubhuset; vores ung-
domsledere har påtaget sig en kæmpe opgave 

med talentudvikling i SUT-gruppen; vi har 
Rasmus på juniorlandsholdet og flere, der 
kandiderer; vi har en ”træningsbande”, som 
hver uge sørger for nye og nytænkende træ-
ningstilbud til os, og at møde 60-70 medlem-
mer til en træning er ikke usædvanligt; klub-
ben er rykket op i første division, og vi er ved 
at begynde et par korttegningsprojekter, og vi 
har ikke at glemme en hjemmeside og et 
klubblad, der udkommer med 20 til 24 siders 
spændende stof seks gange om året. 
Alt dette og mere til lader sig gøre, både fordi 
vi har rigtig mange ildsjæle og rigtig mange, 
som bakker op om vores aktiviteter på den 
ene eller anden måde. 
Jeg ser det som bestyrelsens opgave at skabe 
rammerne og betingelserne for, at denne ud-
vikling kan fortsætte. Vi skal være generator 
af nye ideer, men i lige så høj grad være spar-
ringspartner for de ideer, som kommer fra 
klubbens andre medlemmer. Vi er også nødt 
til at sortere og prioritere, for kunsten er at 
vedligeholde det høje aktivitetsniveau, uden 
at vi driver rovdrift på vores medlemmers 
formåen. Det må aldrig gå hen og blive surt, 
for det er som bekendt lysten, der driver vær-
ket. 
Ved sidste generalforsamling var der stor ud-
skiftning i bestyrelsen, og jeg er glad for at 
kunne sige, at vi er kommet godt fra start. I 
tråd med DOFs strategi, Vision 2015, mødes 
bestyrelsen en lørdag i slutningen af maj for 
at få lidt mere tid til at diskutere, hvor vi vil 
hen med klubben de næste par år og de udfor-
dringer, vi står over for. Det kan godt være 
svært at få tid til på de normale bestyrelses-
møder, hvor der er mange faste punkter på 
dagsordenen. 

Fra jeg første gang så dig 
løbe i skoven, har jeg lagt 
mærke til din meget flotte 
løbestil. Har du løbet i 
mange år? 
Eller måske dyrket anden 
form for idræt?  
 
 
Billedet er fra Niels´ første 
Jættemil i 2006. 
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Jeg har løbet i en del år, men kun på motions-
basis og aldrig før i klub. Jeg spillede lidt 
badminton som studerende, men ellers har jeg 
ikke dyrket idræt. 
 
Hvornår løb du dit første orienteringsløb? 
Jeg var spejder en gang, hvor orienteringsløb 
var på programmet af og til. Som regel efter 
ældgamle "målebordsblade" af tvivlsom kva-
litet i 1:20.000. Det gik ikke særlig godt, som 
jeg husker det, men det var sjovt alligevel. 
 
Du har vist nok løbet Molboløb først - hvor-
når begyndte du på det? 
Først mange år senere, i begyndelsen af 2000-
tallet. Det var der, jeg lærte Jørgen Wisbech 
at kende, men jeg var først til at melde mig 
ind i SOK :) 
Har du nogensinde vundet Molboløbene? 
Jeg er ikke blevet over-molbo, men har vun-
det min klasse et par gange.  
 
Hvornår blev du medlem af Søllerød OK? 
 I 2005. Ved et af de sidste molboløb var der 
et opslag om, at man kunne prøve at løbe et 
rigtigt o-løb i Jægerborg Hegn i forbindelse 
med, at klubben alligevel arrangerede et Bom-
løb. Den hoppede jeg på og mødte senere op 
til en torsdagstræning, hvor jeg blev overvæl-
dende godt modtaget - blandt andre af dig. 
 
Du er med i træningsbanden, har stået for 
mange træninger, men nu er du formand. 
Der kan vel ikke blive tid til det også? 
Nej, det kniber lidt, må jeg indrømme. Men 
forhåbentligt kan det blive til et par gæste-
optrædender som arrangør en gang imellem. 
 
Er du blevet en bedre orienterer ved at lægge 
baner og sætte poster ud? 
Det tror jeg. Man skal i hvert fald læse terræ-
net på en anden måde, når man sætter poster 
ud og skal være helt sikker på, at de sidder 
rigtigt. Banelægning er rigtig svært, synes jeg; 
i hvert fald hvis banerne skal være både ud-
fordrende og afvekslende, og jeg har rigtigt 
meget at lære endnu.  
 
Vi skal også lige kende nogle almindelige 
facts om dig. 

Alder: 54 
Højde: 181 cm 
Model løbesko og str.: 
Det seneste års tid har jeg løbet i Salomon 
Speed Cross 2 str. 45 1/3 (fransk sko med 
mærkelige størrelser), som er utroligt behage-
lig og fin at løbe i. Jeg kom dog lidt ”på glat-
is” her til vinter, da den ikke har pigge, og jeg 
kigger lidt efter den nye Icebug som supple-
ment. 
Favoritterræn: På Sjælland: Tisvilde Hegn, 
men Grib Skov har også en høj stjerne. Jeg 
har endnu mange skove til gode i Jylland. 
Favoritdisciplin: Jeg ved ikke, om jeg har 
nogen. Det må gerne være o-teknisk udfor-
drende, så jeg hælder nok i retning mod mel-
lem og sprint. Ikke at jeg er o-teknisk ekspert, 
men jeg er lidt fascineret af at skulle træffe 
hurtige vejvalgsbeslutninger under tidsmæs-
sigt pres. 
Dit bedste resultat: Det ved jeg faktisk ikke. 
Jeg må erkende, at jeg stadig er ny i sporten 
og har meget at lære endnu. Topresultater 
bliver det vel realistisk set heller aldrig til, når 
man først begynder at dyrke o-sport som H50! 
Men sjovt er det ☺ 
Dit sjoveste/mest spændende løb: Det må væ-
re Fransk 6-dages 2008 i Aveyron. Terrænet 
med åbne områder afvekslende med labyrinter 
mellem kalkstensklipper og somme tider tæt 
bevoksning var utroligt spændende og vold-
somt svært, men helt forskelligt fra alt andet, 
jeg har prøvet. At vi derudover boede 10 hyg-
gelige medlemmer fra klubben og en lille mil-
lion franske landfluer i en mange hundrede år 
gammel præstegård i en landsby, hvor biler 
var et særsyn, gjorde oplevelsen endnu større. 
Det område ville jeg gerne tilbage til. 

Tak, Ni-
els. 
 Jeg er 
sikker på, 
at vi har 
valgt den 
helt rigti-
ge for-
mand! 
 
 
 

Eftersnak i den franske præstegård. 
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Elitesiden  
marts - maj 

 
Ved Peter Horstmann og Troels Christiansen. 
 
Forårets første store konkurrence er Spring 
Cup. I år skulle der løbes klassisk og stafet i 
Grib Nord og Mårum med fælles stævneplads. 
På den klassiske distance i H20E fik Rasmus 
løbet sig til en flot 2. plads kun 9 sek. efter 
sidste års juniorverdensmester fra Sverige.  
I H21E1 stillede Troels, Ulrik, Tore, Simon 
og Peter op til hård kamp og måtte se sig di-
stanceret af verdensmesteren Daniel Hub-
mann, som var helt suveræn. Der er stadigt et 
stykke vej til verdenseliten.. 
På stafetten løb Peter, Ulrik og Troels på 
Spring Cup OK's 1. hold og Rune og Tore løb 
på 2. holdet. Der skulle igen løbes rigtigt 
stærkt og det kneb med at være med helt 
fremme. Det blev til hhv. en 25. og 51. plads. 
Igen viste Rasmus, at han er i god form og var 
med teten i mål på førsteturen for sit hold fra 
Pan Kristianstad. 
 
Ulrik og Troels stod på startstregen i Grenå til 
DM nat. En smule mod forventning ventede 
et fint nat-terræn, og 15 mørke kilometer. 
Ulrik kørte fornuftigt på og blev nr. 7. Troels’ 
mave ville ikke lege med og det blev en lang 
nat.  
Efter fin overnatning i stævnecenteret blev 
der kørt på med 10km orientering tidligt søn-
dag morgen inden vi tog færgen hjem efter 
25km på under et døgn.. 
 

 
Troels, Ulrik og Peter vandt SM-stafetten i H21 

 
Som bekendt arrangerede klubben SM stafet i 
Grib Nødebo. SET var på plads med 1½ hold  

 
og Erling og Michael i speakningen. Ulrik 
satte de værste konkurrenter fra Tisvilde på 
plads på førsteturen, Troels tabte ikke uventet 
til tidligere verdensmester Jamie Stevenson på 
andenturen, mens Peter igen trak lidt fra på 
sidsteturen og kunne løbe guldet hjem. Simon 
og Tore manglede en tredjemand og måtte 
bryde selvom de lå til bronze. 
 
Til DM sprint på Nyborg Vold deltog Ras-
mus, Tore, Peter, Ulrik og Troels. Ikke over-
raskende tog Rasmus sejren i H20! Troels fik 
sit bedste DM resultat nogensinde med en 8. 
plads i H21, efter et næsten perfekt løb. Ulrik 
og Peter blev 16 og 17 og var ikke helt til-
fredse. Ulrik fik rekorden med flest ture i tun-
nelerne, 3 i alt.. Hvilket dog ikke kunne svare 
sig. Det var et fint stævne i Nyborg. 
 
Søndagens ultralang stod på 25 km i den syd-
fynske skov Krengerup. Det var danmarks-
premiere på samlet-start-konceptet, og alle 
var spændte på, hvordan det skulle gå. De 3 
SET-løbere i H21 var også spændte på, om 
benene kunne holde hele vejen rundt. Banen 
bestod af 3 kortere sløjfer og en lang slutsløj-
fe. Som forventet var der meget samløb un-
dervejs, da de tre første baner gik meget i de 
samme passager, og til sidste var man træt af 
at skulle løbe det samme sted for tredje gang! 
Slutsløjfen var ok skoven taget i betragtning, 
men desværre var butterflyen ikke udslagsgi-
vende. Trods dette skulle det dog vise sig at 
blive en god dag for SET, og Ulrik kom ind 
på en flot 5. plads, og kort efter fulgte Peter 
og Troels som nr. 7 og 8.  
 
Allerede weekenden efter var det tid til Tio-
mila i det lækre Finspång-terræn tæt ved 
Norrköping. Ulrik, Troels og Peter tog af sted 
fredag morgen for at træne lidt. Det blev til en 
eftermiddagstræning og en nattræning fredag, 
hvor alle fik at føle, hvor svært det kan være 
at løbe natløb i Sverige. Men en dårlig gene-
ralprøve... Stævnepladsen lå lige i udkanten af 
Finspång i forbindelse med et stadion, så der 
var masser af indendørs faciliteter, hvilket er 
rart når man f.eks. skal i bad. Baner og terræn 
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var helt i top med masser af gaflinger - hvor 
man desværre let blev lokket i en forkert. På 
SCOK-holdet løb Peter, Ulrik, Tore og Tro-
els, og der var forstærkning i form af to SUT-
løbere, nemlig Simon og Magnus. Holdet 
kom godt fra start, men faldt desværre stille 
og roligt ned gennem resultatlisten og endte 
som nr. 112. Det var dog en fantastisk tur, og 
SUT'ere fik en masse god erfaring til fremti-
dige stafetter. 
 
Både Simon og Magnus blev igen udtaget til 
U16 landsholdssamling. Denne gang 5 dage i 
det dødsvære Göteborgterræn. Alt fokus blev 
rettet mod tekniktræning. Tore og Troels var 
nok engang med som trænere. 
 
Divisionsmatchen i St. Dyrehave var således 
uden disse 4 løbere, og afbud fra en masse 
andre potentielle løbere gav kun Ulrik til at 
blande sig i toppen. En lidt træt Ulrik blev 
7’er. 
 
Efter testløb til hhv. EYOC og JWOC (Ung-
doms EM og Junior VM) er Magnus udtaget 
som reserve blandt de 15-16 årige og Rasmus 
som et sikkert kort blandt juniorerne. Sejt 
løbet drenge! 
 

 
Søllerødderne sprinter 
 
Man kunne godt få den tanke, at korte og hur-
tige distancer passer søllerødderne helt fint. 
Som man har kunnet læse i Det grønne Om-
råde og på klubbens hjemmeside vandt Ras-
mus Thrane Hansen sin tredje guldmedalje i 
DM Sprint; i år som H-20, hvor Rasmus vandt 
med 22 sekunder til nummer to. 
Ved samme stævne blev Simon Thrane Han-
sen og Magnus Maag henholdsvis nummer 5 
og 6 i H-16; Troels Christiansen løb sig til en 
flot 8. plads i H21-; det samme gjorde Iben 
Maag i D40-, mens Jørgen Münster-
Swendsen løb i mål lige uden for medalje-
rækken som nummer 4 i H60-. Det er flotte 
præstationer, som vi ønsker tillykke med. 
Men også i forårets Sprint Cup, som er en 
gennemløbende sprintkonkurrence i Østkred-
sen over 4 hverdagsaftener i april og maj, har 
søllerødderne markeret sig stærkt. I 3 af de i 
alt 4 klasser stod der en søllerød øverst på 
podiet! Anders Huus Pedersen vandt klassen 

’Børn’ ; Mads Lassen vandt motionsklassen 
og Ulrik Nielsen vandt ’Herre Elite’ skarpt 
forfulgt af Troels Christiansen, der blev 
nummer 2. Desuden var der flotte placeringer 
til Rune Rasmussen og Else Juul Hansen, der 
blev nummer 3 og 4 i børne- og motionsklas-
serne. Tillykke til jer alle! 
 
-Niels 
_____________________________________ 
 

DM-nat. 
Jørgen Münster blev ikke ”snydt” ved de dan-
ske mesterskaber i natløb. Her løb Jørgen en 
sølvmedalje hjem. 
 

 
Jørgen Münster-Swendsen med sølvmedaljen. 
_____________________________________ 
 
Rudersdalstafetten 
  
Søllerød OK klarede sig flot i Rudersdalsta-
fetten, som blev afviklet 18/5 i Birkerød af 
OK Øst.  
 
 Søllerød Elite Team (Troels Christiansen, 
Tore Linde og Peter Horstmann) vandt herre-
klassen, der bestod af 3x5,2 km "almindeligt 
løb", med en samlet tid på 55:30, 5:54 hurti-
gere end næste hold i klassen.  
 
"8. klasse" fra Vangeboskolen vandt skolesta-
fetten for 7.-10. klasser, også 3x5,2 km, med 
en samlet tid på 59:08. Holdnavnet dækker 
over Simon Thrane Hansen og Magnus Maag 
samt deres skolekammerat Johan Bundgaard. 
Dvs. hvis drengene havde været i herreklassen 
i stedet, ville de være blevet nr. 2! 
   Iben 
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MTB-O siden 
ved Andreas Konring 

 
MTB-O sæsonen er for alvor begyndt og der 
har været Søllerødder til konkurrencer i både 
Ungarn og Sverige. Desuden har der været 
afholdt DM stafet, hvor det blev til en flot 
sølvmedalje til Martin Illum og undertegnede 
i H20. 
 

 
 
MTB-O camp i Åhus, Sverige 
I starten af april startede MTB-O sæsonen 
med en camp i Åhus klitter i det østlige Skå-
ne. Der var i alt 170 ryttere til campen fra hele 
Europa og Søllerød OK var repræsenteret 
med to ryttere, Christian Strandgaard og mig 
selv.  
Området er særdeles velegnet til MTB-O, da 
der er en masse stier. Det gør det meget 
uoverskueligt i den høje fart på cykel og 
mange kom ud og bomme. Især på den korte-
ste distance ’the flying mile’, en 1,6 km lang 
bane med 14 poster og en målestok på kun 
1:1500.  
I alt var der 5 løb, hvor af ens 4 bedste løb 
talte til den samlede stilling. Her placerede 
søllerødderne sig særdeles godt med en sikker 
1. plads til Andreas Konring i juniorklassen 
Men Long og en 3. plads til Christian Strand-
gaard i klassen Men Short, kun overgået af 2 
juniorer. 
 
Worldcup i Ungarn 
Kun 2 uger efter MTB-O campen var en stor 
del af verdenseliten samlet i Ungarn for den 
første afdeling af Worldcuppen. Jeg var hel-
dig at komme med på det danske seniorhold 
og skulle for første gang konkurrere mod de 
store drenge.  

 
Der skulle i alt køres 3 konkurrencer; sprint, 
mellem og lang i det bakkede område lige 
nord for Balatonsøen i midten af Ungarn. 
Skovene er en del anderledes end det vi har i 
Danmark, da de for det meste indeholder 
grønne områder med tornebuske. Ikke et sær-
ligt godt terræn for orienteringsløb, men per-
fekt til MTB-O. 
Lidt spændt startede jeg ud på den første kon-
kurrence en 7 km lang sprintbane. Jeg kom 
ind i en god rytme, men halvvejs på banen 
punkterede jeg og var nød til at udgå.  
 

 
Mellemdistancen med Andreas´ vejvalg indtegnet 
 
Bedre gik det dagen efter på mellemdistancen. 
Banen var 14 km lang med hele 350 meters  
stigning, så jeg vidste, at det ville blive hårdt. 
Jeg formåede dog at holde hovedet koldt i det 
ellers varme vejr og kørte banen uden bom. 
Det rakte til en 19. plads kun 5 min fra podiet. 
Så med lidt ekstra træning er det bestemt ikke 
umuligt at komme op på skamlen. 
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Den sidste dag i Ungarn bød på en langdi-
stance med massestart. Banen bestod af 3 
sløjfer med en samlet længde på 30 km. Jeg 
havde regnet med at blive sat fra start af, men 
helt uventet kørte jeg forrest den første kilo-
meter inden jeg blev overhalet. Desværre 
kunne jeg ikke holde teten og sank stille og 
roligt tilbage i feltet. Ligesom på mellemdi-
stancen fungerede o-teknikken, men på sidste 
sløjfe efter 2 timer gik det galt, og jeg blev 
væk mellem tornebuskene. Heldigvis fandt 
jeg posten og kom igennem på en godkendt 
30. plads.  
 

MTB-O i pinsen 
Pinsen var den helt store MTB-O weekend i 
Danmark med 4 løb på stribe. Igen var der en 
masse søllerødder ude og afprøve kræfterne 
på cyklen.   
 
Det første løb var en sprint i forskerparken i 
Hørsholm. Her blev det til sejr for Caroline og 
mig i D20 og H20. Martin Illum var også tæt 
på at tage sejren i H16, men sprang desværre 
en post over.  
Dog fik Martin revanche dagen efter på lang-
distancen, hvor han tog 1. pladsen. Det sam-
me gjorde Caroline, hvilket de gentog på pin-
sesøndagens mellemdistance i Klinteskoven.  
 
Pinsemandag var det tid til DM stafet og Søl-
lerød stillede med hold i H20 og H40. En 
MTB-O stafet er lidt anderledes end en al-
mindelig O-løbs stafet, da der kun er 2 på 
holdet, som hver især kører 2 ture. 
I H20 skulle Martin og jeg prøve kræfter med 
et stærkt Allerød-hold med to juniorlands-
holdsryttere. Alligevel lykkedes det os at få 
en føring på næsten 6 minutter inden sidste 
tur. Desværre viste Allerød at være for skarpe, 
og vi sluttede et minut efter.  
 

 
Sølv til Martin og Andreas 

  Martin 
 
 
 
 
 
  Andreas 
____________________________________ 
Herlufsholm arrangerede mellemdistancen på 
Møn. Her var Christian så uheldig, mens han 
kiggede på kort, at køre direkte ind i en af 
skovens røde bomme. Sådan en slår ganske 
givet hårdt.  
 

 
Christian Strandgaard 

På arrangørklubbens hjemmeside så jeg dette: 
 

Link til nyt om Christian Strandgaard. 
 

Lige en kort meddelelse angående Christian 
Strandgaard, som styrtede til vores løb i 
Klinteskoven. 
Han blev kørt til Næstved Sygehus, hvor de 
åbenbart ret grønne læger, der var på vagt, 
ikke kunne finde ud af, om han havde fået 
hjernerystelse og brækket kæben. 
Han tog derfor om aftenen til Rigshospitalet 
for at blive tjekket, hvor de konstaterede, at 
han tilsyneladende ingen hjernerystelse havde 
fået, men at kæben var brækket.  
Men derudover kun havde fået diverse knubs. 
Efter at han mandag var oppe og hjælpe til 
stafetten, er han om aftenen blevet opereret i 
kæben på Rigshospitalet. 
Men han regner med ret hurtigt at kunne være 
klar igen og kommer op på cyklen. 
Der skal her fra Herlufsholm lyde et ønske 
om, at det bliver tilfældet. 
Jeg vil også lige sige tak til dem som stoppede 
deres løb og hjalp til på stedet. F.eks. 
Henrik Nielsen fra Tisvilde, som kørte tilbage 
til start og fik ringet 112. 

Vibe/red. 
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Solskin, sprint  
- og sidespring 

 
Sprintbaner er meget koncentrerede, fordi du 
på bare cirka 20 minutter er færdig – før du 
knap nok er gået i gang, er det forbi. Derfor 
gælder det selvfølgelig om at give den ekstra 
gas! 
Vi var flere ungdomsrødder, der en lørdag i 
april tog turen over på den anden side af bro-
en for at give den gas til DM sprint ved Ny-
borg volde.  
Men der skulle ikke bare fart under løbeskoe-
ne, hvis man ville følge med ved årets sprint. 
Banerne krævede også skarphed. Hvis ikke 
man ville risikere at ende i en baggård, der 
endte blindt, eller stå og kigge på en ugen-
nemtrængelig hæk, krævede det, at man kon-
stant havde styr på sagerne. Også voldene 
skulle der navigeres rundt om eller opover. 
Dette erfarede ikke blot jeg men flere andre 
D-20 løbere også. Her voldte flere løbere 
sidsteposten problemer, hvilket resulterede i 

en del diskvalifikationer – jeg valgte derimod 
at tage den helt forkerte bane og endte med at 
løbe D21 banen i stedet. Noget af et side-
spring! 
H16 var godt repræsenteret af en stor gruppe 
drenge: Simon, Magnus, Aske, Mads, Mikkel 
og Martin løb alle op og ned af voldene i det 
dejlige solskinsvejr. Simon og Magnus endte 
flot på henholdsvis en 5. og 6. plads -18 se-
kunder efter hinanden og cirka to minutter 
efter vinderen på den 2,55 km ”lange” bane. 
Nikoline og Astrid var også ude at prøve 
kræfter med det fynske, mens Caroline K., 
Caroline W. og Rikke kom ind med kun to 
sekunders mellemrum og lagde sig på 13., 14. 
og 15. pladserne.  
De fleste af os tog turen hjemover samme 
dag, men Magnus, Simon og Aske blev og løb 
alle DM ultralang dagen efter – sejt!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin og Ivan gør sig klar til at løbe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla (Horsens OK), Rikke, Caroline og 
jeg nyder det gode vejr efter vi har løbet.  

 
Silke Baumann 

(Det er hende til venstre) 
 

Rasmus Thrane Hansen blev igen dansk  
mester i sprint i H -20-klassen. 
 
               TILLYKKE 
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Kreds Ungdoms Mesterskab – KUM 8-9. maj 2010 
 

KUM er det absolutte højdepunkt for ung-
domsløberne.  
Der er en konkurrence over 2 dage hvor de 3 
kredse i Danmark (ØST, SYD og NORD) 
kæmper mod hinanden på individuelle baner 
samt stafet.  
I hver kreds bliver der udtaget de 6 løbere, der 
har klaret sig bedst gennem 3 udtagelsesløb 
og ungdomstrænerne i Søllerød er nok lidt 
stolte af, ar være den klub i ØST der havde 
flest løbere udtaget til årets løb i Tisvilde 
Hegn - desværre kunne ikke alle deltage. 
Følgende 10 løbere var udtaget: 
 
D14 Astrid Maag 
D18 Caroline Wilken 
D18 Caroline Konring 
D20 Rikke Østergaard 
D20 Karoline Foverskov 
H12 Anders Huus Petersen 
H14 Martin Illum 
H16 Magnus Maag 
H16 Simon Thrane Hansen 
H20 Rasmus Thrane Hansen 
 

Stort tillykke til jer alle! 
 
Som vanligt vandt ØST mesterskabet! 
 
Men KUM er ikke kun løb.  
KUM er en stor fest for de unge, hvor de har 
mulighed for hygge sig sammen på tværs af 
kredsene. 
Om aftenen er der stor middag, uddeling af 
præmier og efterfølgende diskotek med mas-
ser af dans.  

 
Hilsen fra SUT trænerne 

 
Karoline Foverskov – bronze ved SM-lang i D-20 

 
Caroline Konring – bronze ved SM-lang i D-18 

 
Matchen foregik i år i Tisvilde Hegn med to 
forskellige stævnepladser. Lørdag (klassisk) 
ved Asserbo Slotsruin og søndag (stafetten) 
ved Melby-lejren.  
Det småkuperede og det flade.

 

 
Kære ungdomsløbere. 
Skriv O-løb på søndag den 19. september. Der skal vi løbe om at forblive i 1. division og I ved sik-
kert, at der ekstra point i jer, UNGDOMSPOINT. 
Vi skal løbe mod OK Øst, Farum OK, og Roskilde OK. 
De to bedste klubber skal i 2011 løbe i 1. division og nr. 3 og 4. i 2. division. 

 
KOM OG KÆMP!! KOM OG KÆMP!! KOM OG KÆMP!! 
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RÆVESØ  
Et blåt øje i Rude Skov 

 
 

I GAMLE DAGE: 
Kunne vi skrue tiden 250 år tilbage og derpå 
drage en tur gennem vores Rude Skov, ville vi 
få helt andre billeder på nethinden, end det vi 
ser i dag.  
Vi ville kunne se søer og fiskedamme med 
meget højere vandstand end det, vi ser i sko-
vens søer i dag. Den kongelige fisker ville 
vandre rundt mellem karpedammene og sikre, 
at kongens fisk var i god trivsel. Han ville 
måske lukke vand ud af en af de mindre 
damme for at indsamle de fisk, som skulle på 
bordet på Hørsholm Slot. Et andet sted ville vi 
se blegemanden og hans folk lægge det hvide 
sengelinned ud på mosefladen, så solens skar-
pe lys kunne blege stofferne. Der ville være 
marker med afgrøder eller dyr på flere af de 
højere liggende områder og egentlig skov 
ville næsten ikke være at se. 
Disse scenerier blev totalt ændret, da Hørs-
holm Slot sank i grus, kongehuset fik nye 
vaner og nye metoder indenfor skovdrift 
vandt frem. Man gik drastisk til værks. Mar-
kerne blev tilplantet med løvtræer og moser, 
damme og søer drænedes for vand, så der 
kunne plantes rødgraner på de lavtliggende 
områder. For at hindre vandet i at ødelægge 
de nye plantninger, blev der sat system i grøf-
tegravningen – og for 150 år siden var skoven 
totalt omlagt. 
Den lokale befolkning så ikke just med begej-
string på ændringerne – ja, man gik så vidt, at 
man ligefrem sagde, at skovens folk ”stak de 
blå øjne ud på Nordsjællands smukkeste pi-
ge”. Dermed var der skabt den skov, som jeg 
mødte i 1959, da jeg løb min første tur i Rude 
Skov. 
 

NYE TIDER: 
Siden da har det vist sig, at rødgranerne trives 
dårligere og dårligere. De rammes af rodfor-
dærver og barkbiller, samtidig med at de ikke 
trives i det mildere vintervejr. Yderligere 
lægger skovens folk nu mere vægt på at gen-
skabe en mere venlig og varieret skov, så i 
løbet af de seneste 20 år er der sket meget 
store ændringer. 
 

Først fyldtes Ebberød Mose med vand (og 
man lukkede det stinkende rensningsanlæg på  
nordsiden af mosen). Derpå blev Blegemosen 
genskabt – den er endnu ikke i balance, idet 
birkene har overtaget fladen, hvor mosens 
planter skulle regere. For få år siden genskab-
tes Stubbesø, som nu er blevet en ny perle 
midt i skoven – et herligt fugleliv udfolder sig 
dér, hvor der for 4-5 år siden blot stod hen-
sygnende rødgraner i en halvblød mosebund, 
som drænedes af en dyb grøft. 
 

 
Her er bunden af den nye Rævesø ved at blive 
dækket af vand. Desværre ligger der mange 
granrester tilbage efter rydningen. 
 

Og lige nu er Nordsjællands smukkeste pige 
ved at få endnu et blåt øje genskabt. Alle kan 
følge med i omdannelsen af den tidligere 
granbevoksede Rævemose, som i løbet af 
denne sommer vil blive fyldt med 1½-2 meter 
vand. Vandet kommer fra den rene kildesø, 
Agersø øst for Hørsholm Kongevej. Herfra 
løber vandet under Kongevej og videre gen-
nem en nogle steder ganske dyb grøft frem til 
den tidligere mose. Ved vestkanten af mosen 
bliver vandet nu stemmet op, før det løber 
videre på sin vej mod Furesøen og Øresund. 
Find selv kortet over Rude Skov frem og følg 
vandet på dets vej fra den nye Rævesø. Un-
dervejs skal det også gennem Blegemosen, 
Ebberød Sø og Skovrøddam, før det finder vej 
gennem Dumpedalsrenden til Furesøen. 
Lad nogle af sommerens løbeture føre dig 
forbi Rævesøen, så du kan følge med i udvik-
lingen ”fra ryddet granplantage til et blåt øje”. 
God tur.    
   Gert 
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THOMAS LABO  
 

Natten til torsdag d. 18. februar døde 
Thomas Labo af et helt uforståeligt 
hjertestop. 
 

Thomas blev blot 39 år. 
 

I Søllerød OK havde vi i Thomas en 
herlig sportskammerat, som med stor 
energi og livsglæde deltog i klubbens 
træninger. 
 

Thomas kom til klubben for ca. 5 år 
siden og hans tilgang til orienterings-
idrætten skete via adventuresporten, 
hvor han havde erfaret, at det at være 
god til kort og kompas kunne være 
vejen frem til endnu bedre resultater. 

 

I den søllerødske træningsgruppe blev Tho-
mas kendt som den energiske sportsmand, 
som kom cyklende ud til træningerne, skiftede 
til løbetøj og tog væskedunken på ryggen for 
at have væske til en sej tur på den lange bane 
– ofte efterfulgt af en rask gang postindsam-
ling. Vel retur fra skoven skiftede Thomas 
igen til cykeludstyret og med et ”tak for en 
god træning” satte han sig på cyklen for at 
trampe hjem til sin lille familie. Thomas nød 
de hårdeste udfordringer – selvfølgelig var 

Jættemilen noget for ham. Ikke at han startede 
ud for at vinde – nej, det var dysten med ter-
rænet, posterne og distancen, der var indhol-
det for Thomas. 
Thomas’ hustru og lille datter har mistet en 
dejlig mand/far – og vi andre vil ikke mere 
kunne møde denne fightende unge sports-
mand i skovens herlige verden. 

  Gert Bøgevig 
 
Billedet er taget i marts 2009, hvor Thomas under en træning i Trø-
rød Hegn pådrog sig en klassisk O-løberskade. 

- -  -  -  - 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

   
          Stubbesø i Rude Skov                     Anemoner i Ravneholm 
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SKÅNETUR 
 

TIL FAMILIEN OSCARSSONS PERLE. 
 

  
 
De søllerødder - der sidste år i august var med på turen til det røde hus i det grønne paradis på bredden af 
Helgeåen – ved, at en gentagelse af turen er værd at deltage i. 
Generøst har Magnus med familie indbudt os til en weekend i hjertet af Skåne. Kig derfor allerede nu i 
kalenderen på august og reserver dagene 13. – 15. august 2010 til denne tur. 
Familien Oscarsson har et lækkert istandsat husmandssted med tilhørende ”beskeden have”, hvor der 
snildt kan opslås 10-15 større/mindre telte foruden det store spisetelt. Og i august er Helgeåens vand lunt 
og lækkert – spørg bare Henrik Kleffel, som vel nok var sidste års mest energiske badedyr. 
 

Her er en skitse til et program: 
 

Fredag  Eftermidd.: Forpatruljen hjælper Magnus med klargøring. 
13. august Aften: Indkvartering i egne telte + Fællesspisning. 
 

Lørdag Formidd.: Lille trænings-O-løb/sightseeing/badning. 
14. august Eftermidd.: Smukke/historiske steder i Skåne. 
 Aften: Den store klubspisning. 
 

Søndag: Formidd.:   Deltagelse i skånsk O-løb. 
15. august Eftermidd.: Oprydning, afslapning, badning, eftersnak. 
 

Programmet er lagt løst – efter erfaringerne fra sidste års tur – hver enkelt deltager kan selv vælge an-
komst-/afrejsetid, men deltagelse giver garanti for klubliv og samarbejde. 
 

Økonomi: Er der intet overblik over, men selvfølgelig koster det noget at spise (/drikke) og trans
 porten på turen skal de enkelte deltagere selv betale – eventuelt på delebasis ved fælles
 kørsel i de private biler.  
  

O-løbet: Søndagens konkurrence er et ordinært svensk løb, som kræver tilmelding/betaling. 
 Du kan selv melde dig til direkte – eller sende en mail til Mogens J. som har lovet at  
 videreekspedere den fælles løbstilmelding. 
 
Tilmelding:  til turen skal ske til vibegert@get2net.dk. – indtil videre er skæringsdatoen 5. august 2010. 
 
Altså: Gør teltet parat til en SKÅNETUR sammen med en stor flok SØLLERØDDER.  
 
O-hilsen: Magnus, Vibe og Gert 
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Lagkageløbet  
søndag den 30. maj 

 
Dette års lagkageløb skulle jeg arrangere, idet 
jeg vandt løbet i 2009. Jeg havde besluttet at 
løbet skulle foregå efter samme princip som 
løbet for 20 år siden.  
 
”Din bane består af to lige lange sløjfer med 
lige mange poster. Du skal løbe dem på så 
ens tid som muligt. Den løber, der har færrest 
sekunder mellem sine to løbstider er vinder.”  
Sådan kan dagens konkurrence lettest beskri-
ves. 
Der var lagt tre baner i Rude Skov. Alle be-
stående af to sløjfer. 
Kl. ca. 13 var der samlet afgang til startstedet 
ved grusgraven/lysløjpen, og netop da be-
gyndte det at regne, men heldigvis kom den 
tætte og tunge regn først da vi var nået til lag-
kagerne. 
 
Poul Munk-Eriksen var hurtigst på den korte 
bane, Iben Maag hurtigst på mellembanen og 
Magnus Maag hurtigst på den lange. Men for 
at blive vinder af dagens løb, skulle der mere 
til. De to sløjfer skulle jo helst løbes på sam-
me tid.. Magnus var kun 29 sekunder fra at 
ramme, Iben var kun15, men Aske Jepsen var 
så tæt på som 13 sekunder og blev dermed 
vinder af årets lagkageløb. TILLYKKE! 

Aske Jepsen har modtaget sin præmie 
 
Aske fik overrakt det store sølvfad, som har 
vandret siden 1972, og hvor på man kan læse 
vindernavnene gennem de mange år.  

I følgebogen, som Aske nu skal skrive i, kan 
man læse om de mange forskelligartede ud-
fordringer, løberne er blevet budt gennem 
årene. Det er interessant læsning. 
Næste års håndlanger blev fundet ved en slags 
lodtrækning. Den der var tættest på forskelsti-
den 3.25 (valgt af Aske) skulle have tjansen. 
Det blev Kaj Maag med 3.23. Håndlangerfa-
det kunne altså blive i familien. 
 
Iben, håndlanger, havde sørget for borddæk-
ning og kaffe/te, Gert havde sørget for baner-
ne, tak for det, så jeg skulle bare sørge for 
tidtagning og præmier til vinderen og til lag-
kagemesteren. 
 
Igen i år viste søllerødderne stor kreativitet i 
lagkagefremstilling.  
 

Rikke Østergaard og Caroline Konring med 
vinderlagkagen. 

 
En jury bestående af Jonatan Krebs, Martin 
Illum og Heidi Kristensen udpegede vinder-
lagkagen, som Rikke Østergaard og Caroline 
Konring havde lavet. Det må have været et 
meget svært valg, da hele 9 interessante kager  
deltog i konkurrencen. Hvad siger I f.eks. til 
en skovflåt?  
Nogle stykker af kagerne ses her. Resten ses 
på side 21 i dette nr. af Komposten. Siden 
findes kun elektronisk. 

Vibe Bøgevig 
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Træningsløb nr. 258 
 Sommerferieafslutning. 

     
Forårets træningsløb afsluttes på vanlig vis i Tisvilde Hegn 
med efterfølgende Grillparty. 
Mødested: P‐plads Tisvildeleje Strand 
Dato: 25.juni.2010 
Tid: 17:00 – 17:30 (max‐tid 1 time) 
Baner: 
Lang(svær) ca. 6km. Mellem(svær) ca. 4 km. Kort (let) ca. 3 km. 
Bad: ’det store’ 
Grillparty:  
Drosselvej 2, Vejby Strand 
 
Medbring: ’Grillpålæg’, evt. kage, bord/stol, badetøj 
Grillkyndige herrer må medbringe egen grill! 
Klubben leverer: Grillkul, flutes, kaffe/the, den første drik, 
Tilmelding: 
Jens.aaris.thisted@hotmail.com (antal, baner) 
____________________________________________________________________________________________
 

Klubhuset har en have. 
Jeg er nu sammen med nogle klubmedlemmer 
gået i gang med at få lavet vores have på øst-
siden af huset i en bedre stand end den har 
været længe. 13 sække med affald og en del 
afklippede grene er foreløbig fjernet, men der 
er lang vej endnu.  
Der vil i nær fremtid blive opført et skur syd 
for haven, op mod det sorte skur, til brug for 
petanque- klubben, når de udøver deres sport 
 på grusbanen. 

 
I klubhuset har vi en rive, spade, kultivator 
samt plastsække til affaldet. 
Det skulle gerne ende med, at vi kan sidde i 
haven - der er allerede et fliseområde med 
bord og stole. 

Mogens og Leif Grønfeldt i gang med at grave 
den japanske pileurt op. Et større arbejde! 
 
Har du tid og lyst til at hjælpe, så må du me-
get gerne kontakte mig, for en aftale om hvad 
og hvornår, også gerne i dagtimerne. 
  
Mogens Jørgensen
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Karrusel -liste  
Træningsløb som alle o-løbere kan deltage i 

 
 Dag Dato Skov/område  Mødested Krak Arrangør Start  
 ti 01-06-2010 Gl. Grønholt  Kratbjerg  Farum OK 17-18 
 ti 08-06-2010 Danstrup Hegn  Helsingørsvej 46 K4 HSOK 17-18 
 ti 08-06-2010 Geels skov m.fl.  Kongevejen, Virum 107 B4 Kildeholm  17-18 
 lø 12-06-2010 Tisvilde Hegn  Nyvej  Tisvilde Hegn 17-18 
 ti 15-06-2010 Hornbæk Plantage  Strandvejens store P-plads 17 A3 HSOK 17-18 
 ti 15-06-2010 Uggeløse  Krogenlundvej 94 C6 Farum OK 17-18 
 ti 22-06-2010 Stenholtvang  Fredensborgvej  Kildeholm  17-18 
 ti 29-06-2010 Egebæksvang  Strandvejens store P-plads 48C2 HSOK 17-18 
 ti 29-06-2010 Lystrup  Lystrupvej 93 H1 Farum OK 17-18 
 ti 27-07-2010 Kongelunden  Skovvej 178F6 Amager OK 17-18 
 ti 10-08-2010 Farum Lillevang   Slangerupvej, p-plads vest 105 B1 Farum OK 17-18 
 ti 17-08-2010 Ganløse Eged mm  Buresøbadet, Slagslunde 104 A2 Kildeholm  17-18 
 ti 17-08-2010 Teglstrup NØ  Klubgården, Gl. Hellebækvej 28 D6 HSOK 17-18 
 ti 24-08-2010 Hornbæk Plantage   P-plads Øst, Strandvejen  HSOK 17-18 
 ti 31-08-2010 Gl. Grønholt  Voldstedet, Præstemosevej  Farum OK 17-18 
 ti 07-09-2010 Ravnsholt  Bregnerød Skovvej 95 G1 Kildeholm  17-18 
 ti 14-09-2010 Lille Hareskov  Skovlystvej 115 K7 Kildeholm  17-18 
 ti 14-09-2010 Teglstrup S  Esrumvej, P-plads øst  HSOK 17-18 
 ti 21-09-2010 Ganløse Eged mm  Lyngevej 104 E3 Farum OK 17-18 
 ti 21-09-2010 Egebæksvang  Sdr Strandvej 48 C2 HSOK 17-18 
 lø 25-09-2010 Præstevang  Carslbergvej  FIF-Hillerød 17-18 

 
Karruselløbene er et tilbud fra ovenstående klubber til egne og andre klubbers medlemmer. Det er 
bare at møde op og købe en bane. 
Nærmere information findes på Østkredsens hjemmeside under DOF. Her kan du se det nøjagtige 
mødested, og du kan se, om der eventuelt er ændringer i planen. Listen opdateres jævnligt. 
 
Baneudvalg 
Det anbefales arrangørerne at tilbyde følgende 
baner:  
  

1   Lang svær   8 - 10 km 
2   Mellemlang og svær   6 - 7 km  
3   Kort og svær   4 km  
4   Mellemsvær   4 - 5 km  
5   Let   3 km  
6   Begynder   2 - 3 km  

Så det er, hvad du kan forvente. 
 

 Pris 
     Seniorløbere Juniorløbere 
  (løbere over 16 år)  (til og med 16 år)
Køb af kort  kr. 25,00  kr. 15,00  
Eget kort anvendes   kr. 10,00  kr.   0,00  
For ikke-medlemmer af en orienteringsklub afkræves yderligere et forhøjet gebyr på 20,- kr. 
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TRÆNINGSPLAN for EFTERÅRET 2010  
Selvfølgelig skal der trænes 

 
Forårets træninger: 
Efter den noget barske vinter har forårets træ-
ninger vist, at træningsiveren ikke er blevet 
lagt på is. Der er kommet fuld fart på trænin-
gerne – se blot disse fremmødetal for de sene-
ste 7 træninger: 

43-53-57-60-46-46-58 
Med et gennemsnit på lige under 52 deltagere 
pr. gang må det vel betegnes som en meget 
flot forårstræningssæson. Imponerende! 
 

 
Torben er træningsbandens ”hyggeonkel”. 

 

Fra træningsbanden er der gjort store indsat-
ser for at tilbyde træninger med mange varia-
tioner – flere bandemedlemmer har via kur-
susaktivitet fået nye ideer til lærerige og ud-
fordrende træninger. Alt sammen for at klub-
bens medlemmer fastholder træningslysten – 
og samtidig bliver dygtigere O-løbere. 
 

Eftersommerens træninger: 
Lige nu truer en sommer med de sidste for-
sommertræninger og feriens mange tilbud om 
løb rundt i Danmark og Europa. Søllerødder-
ne er igen i år på farten for at få nye oplevel-
ser og til august kommer der en flok meget 
mere erfarne O-løbere hjem til ”vores egne 
skove”, hvor der så kan bygges videre på den 
nyerhvervede viden. 
 

Og selvfølgelig vil der blive træninger igen 
det kommende halvår. Træningsbanden vil 
lægge sig i selen for at tilbyde så udfordrende 
og konditionsgivende træninger, som nu en-
gang kan lægges i de hjemlige terræner. 

 
Lige nu se planen således ud: 
 

Nr. Torsdag 
Kl. 17.30 Skov/Mødested 

259 12. aug. Rude Skov 
Rudegård 

260 19. aug. Geel Skov 
Tennisbanerne 

261 26. aug. Rude Skov 
Femsølyng 

262 2. sep. Ravneholm 
Vangeboskolen 

263 9. sep. Rude Skov 
Løjesø 

264 16. sep. Trørød Hegn 
Trørødvej 

265 23. sep. Rude Skov 
Birkerød Kongevej 

266 30.sep. Geel Skov 
Tennisbanerne 

267 7. okt. Rude Skov, kl. 17.00 
Agersø 

268 14. okt. Ravneholm, kl. 17.00 
Vangeboskolen 

269 21. okt. Rude Skov/Nat 
Rudegård 

270 28. okt. Rude Skov/Nat 
Rudegård 

271 4. nov. Rude Skov/Nat 
Rudegård 

 

Der kan selvfølgelig ske mange ændringer af 
såvel skove som mødesteder – derfor er det 
altid en god idé at følge med på klubbens 
hjemmeside. 
Træningsbanden vil i løbet af efteråret prøve 
at finde muligheder i nogle af de nordsjæl-
landske skove for at lægge træninger ud i 
”fremmede terræner”. Da vi gjorde det sidste 
efterår og her i foråret, blev træningerne me-
get store succes’er med flot fremmøde. Så-
danne tilbud vil blive rundsendt til alle på 
træningsbandens mailliste og også blive an-
nonceret på hjemmesiden. 
ALTSÅ: Tag godt imod de mange fine tilbud 
– skoven tager altid godt imod dig. 

Gert 
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Lagkager 2010

 
 Anne Kaae Nielsen   Aske/Simon 

 
 Laura/Kaj Rostvad/Peter   Bo Konring/Kirsten Møller 

 
 Signe Foverskov   Bo Rasmussen 

 
 Maria/Henrik    Bettina/Thor/Kim 
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