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Søllerød Orienteringsklub
 

 
         

    Glæde        Fællesskab        Sundhed        Konkurrencer        Udfordringer 
 

 
Rasmus Thrane Hansen løber bronzen hjem fulgt af sine holdkammerater 

 
Der er rigtig meget at glæde sig over for os søllerødder. Guld- sølv- og bronze-medaljer til to af klubbens 

juniorer, DM-medaljer i MTBO, dejlige klubture og ikke mindst de nye kort over vores nærskove. 
Læs om det hele i dette nummer af Komposten. 
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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       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. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 
• 29. september 2010. Bladet udkommer ca. 2 uger senere 
• 21. november. Bladet udkommer ca. 2 uger senere.  

 

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! 
 

Sidste frist 7. sept. Skynd dig, hvis du ikke allerede er tilmeldt. 
 

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

 
Tilbud: Ronnie og Lisbeth tilbyder overnatning i Båstad i forbindelse med de to løb på Hallandså-
sen den 25-26. september. Der er forskellige indendørs sovemuligheder og der kan teltes på grun-
den. Hvis du vil sove i Campingvognen, skal du reservere en plads i forvejen.     
 
Tirsdagstræning = Fysisk træning: Kl.17.30 hver tirsdag trænes der løbsstyrke til orientering i 
Rude Skov. Træningen ledes af Tore Linde. Se mere på klubbens hjemmeside. 
 
Næste nummer: Rasmus Thrane Hansen har lovet at fortælle om sine oplevelser ved junior- og 
seniorverdensmesterskaberne. Ja, Rasmus blev udtaget til senior-VM i Trondheim, hvor han løb 
sprinten – og det endda super godt. Rasmus kom i A-finalen.  
 
Mountainbike: Andreas Konring kørte fornemt en sølvmedalje hjem i sprintdistancen ved Moun-
tainbike-Junior-VM. Desværre er der endnu ikke så mange der følger med i mtbo, så der findes ikke 
store beretninger fra dette mesterskab. Men forhåbentlig kan der fremtrylles noget til næste udgave 
af Komposten. 
 
Velkommen til:  
Thomas Lindegaard og Morten Schnack   
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Formanden har ordet.  
 

Sommeren er nu ved at synge på de sidste 
vers, men hvilken sommer det har været! Jeg 
har selv haft den store fornøjelse af at være i 
selskab med mange af jer en del af sommeren 
til juniorverdensmesterskaberne i Nordjylland 
og O-Ringen i Örebro og håber, at også I har 
haft en god og mindeværdig sommer, hvad 
enten der har stået o-løb eller andet på pro-
grammet. 
 
Mens alverden var opslugt af VM i fodbold i 
Sydafrika, foregik der i den anden ende af 
verden to andre verdensmesterskaber, som 
ganske vist ikke fik helt samme medieop-
mærksomhed, men ikke desto mindre var nok 
så spændende i o-løbskredse. Det ene, junior-
verdensmesterskabet i orientering, JWOC 
2010, blev holdt i de nordjyske terræner, og 
den danske juniorelite gjorde sig rigtig flot 
gældende. Vi var en del søllerødder, der hav-
de det store privilegium ”live” at opleve Ras-
mus løbe sig til en guldmedalje i sprint på 
området omkring Aalborg Universitet. Banen 
var lagt publikumsvenligt, så tilskuerne kunne 
mærke suset og føle intensiteten i løbet. Vi 
løb bagefter den samme bane, men ikke i helt 
samme tempo, og kunne dermed på egen krop 
mærke, hvor hurtigt junioreliten løber. Stem-
ningen var i helt top! Det var en meget stor 
dag for Rasmus, hans familie og venner og for 
Søllerød Orienteringsklub!  
 
Og så skete der sandelig det, at Guldthranen, 
som speakerteamet, der bestod af flere af vo-
res SETer med Erling Thisted i spidsen, i be-
gejstring kaldte Rasmus, senere på ugen løb 
en bronzemedalje i hus ved stafetten i Rebild 
Bakker sammen med Andreas Boesen, Ros-
kilde, og Marius Thrane Ødum, OK Øst, efter 
en næsten overmenneskelig præstation i 30 
graders varme i det barske terræn.  
 
Det andet verdensmesterskab i MTB-O fore-
gik i Portugal, og minsandten om ikke Andre-
as Konring her vandt en sølvmedalje på 
sprintdistancen. Det var en af Andreas første 
internationale konkurrencer og en fabelagtig 
flot præstation. Den uge var helt fantastisk og 
det må vist være på plads at råbe Huttelihut 

og trutte i vuvuzelaen! Der lyder et stort til-
lykke fra klubben til Rasmus og Andreas! 
 

 
 
I de hjemlige skove har der været stor aktivi-
tet hen over sommeren. Under Troels´ ledelse 
har tre professionelle korttegnere nytegnet 
Rude Skov, Geel Skov, Kirkeskoven, Ravne-
holm og flere randområder, som ikke før har 
været tegnet. Også Trørød Hegn har været 
”under behandling.” Vi har nu kort over disse 
skove samt Jægersborg Hegn i en kvalitet, 
som vores medlemmer har efterspurgt i åre-
vis. Forventningens glæde har været stor, og 
ved de to første torsdagstræninger efter som-
merferien, hvor de foreløbige udgaver af Ru-
de Skov og Geel Skov kortene blev brugt, har 
der været langt over 70 løbere i skoven begge 
gange! Selv synes jeg, det næsten var som at 
løbe i helt nye skove. Den ”officielle” premie-
re af Rude Skov kortet sker ved stævnet den 
5. september, hvor SOK arrangerer et åbent 
mellemdistanceløb. Ud over de sædvanlige o-
klubber har vi besluttet også at invitere mol-
boløbere og andre interesserede til at løbe en 
bane i Rude Skov med vores nye kort. 
 
I august havde vi en klubweekend til det 
nordøstlige hjørne af Skåne, hvor familien 
Oscarsson endnu en gang havde omdannet 
deres fantastisk flot beliggende grund og hus 
til en lille campingplads for klubbens med-
lemmer. Magnus havde arrangeret et træ-
ningsløb om lørdagen i gammelt snaphaneom-
råde, og søndag deltog vi i et svensk stævne. 
Vi var vist flere, som oplevede o-tekniske 
problemer, selv om nogle havde trænet i 
svensk terræn på O-Ringen. Klubsamværet på 
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sådan en weekend er fantastisk at opleve. Tak 
til Gitte og Magnus for jeres værtskab. 
 
Inden længe, søndag den 19. september, skal 
vi ud at forsvare vores nyerhvervede plads i 1. 
division. Ved de to første divisionsmatcher i 
år opnåede vi ikke tilstrækkeligt med points 
til at sikre pladsen, og vi skal derfor ud i en 
op/nedrykningsmatch mod de bedste i 2. divi-
sion. Jeg håber, at se rigtigt mange af jer, nye-
re som gamle, i skoven den dag, så vi kan vise 
flaget og fortælle, hvor vi mener skabet skal 
stå.   
 
Flere nye tiltag er ved at se dagens lys. Som et 
supplement til klubtræningerne vil vi snart 
kunne tilbyde teoritræning for voksne. Et 
spændende program er ved at blive sat sam-
men, som jeg tror, vil opfylde et ønske hos 
mange. 
 
For de, der gerne vil forbedre den fysiske 
form, kan vi nu også tilbyde løbetræning. To-
re arrangerer tirsdag aften indtil videre bakke-
træning, o-intervaller, træning i terræn mv. 
Der er tale om intensiv løbetræning, som får 
pulsen godt op. Alle kan deltage efter evne. 
Hold øje med hjemmesiden. 
 
Vi er i gang med at lave en ”startpakke”, som 
fremover vil blive sendt til nye medlemmer. 
Pakken vil indeholde en velkomst til klubben 
og en beskrivelse af vores aktiviteter og anden 
information, som skulle gøre det nemmere at 
komme i gang med o-løb. 
 
Endelig skal jeg med fare for at gentage mig 
selv nævne, at vi i anledning af vores 20-års 
jubilæum holder klubmesterskab og klubfest 
lørdag den 9. oktober. I skulle alle have mod-
taget en invitation pr. mail, og den er også 
trykt i dette nummer af Komposten. Vores 
festudvalg er meget hemmelighedsfuldt om-
kring programmet, men jeg er overbevist om, 
at der venter os en rigtig god dag. Jeg håber, 
at rigtig mange af jer vil deltage og vil være 
med til at gøre dagen festlig. 
 
Niels 
 
 
 

Elitesiden Juni-August  
ved Troels og Peter. 
 
Sommerens store højdepunkt var naturligvis 
JWOC, hvor Rasmus viste sin verdensklasse. 
Men den historie kan I læse mere om andet 
steds i bladet. For SET har de sidste måneder 
stået på sommerferie, hvor nogle har trænet 
flittigt, og andre har holdt sommerferie. Der 
kan dog nævnes nogle interessante tiltag: 
 
Søllerød kan se frem til endnu en dameløber. 
Den 14. august fik Anders og Kristine en fin 
lille datter. Stort tillykke med det. 
 
Tirsdagstræningen ved Tore er kørt i stilling 
og havde debut den 17. august. Konceptet er 
en elitetræning for alle i klubben, som forhå-
bentligt kan tiltrække ligeså mange Søllerød-
der som torsdagstræningen. 
 
Tore, Troels, Ulrik og Peter har gjort Rasmus 
selskab i Pan-Kristianstad. Dette pga. stort 
løberfrafald i Spring Cup OK, og ønsket om 
nye udfordringer. Vi fortsætter naturligvis 
nationalt for Søllerød. 
 
OG naturligvis, lækre nytegnede kort over 
Rude og Geel skov, hvor Troels har lagt et 
stort arbejde. Begge kort er testet, og der 
gemmer sig spændende skovområder, som 
aldrig tidligere er tegnet. Glæd jer til at opleve 
dem. 
Ellers står DM'erne lige for døren med spæn-
dende terræn særligt på DM-mellem. Vi har 
flere løbere i god form - og en VM-løber - så 
kampen om pladserne på førsteholdet til DM-
stafet bliver hårdere end nogensinde. Men det 
kommer I nok til at høre mere om. 

 
Sprinten. 
Senior-
VM i 
Trond-
heim. 
 
Rasmus 
Thrane 
Hansen 
løb sig til 
en plads 
i A-
finalen! 
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 JWOC 2010  
- med en søllerod blandt deltagerne 

 
Af Caroline Wilken 
 

En beretning fra JWOC 2010. 
 
Efter en glædesuge for Danmark til dette års 
Junior VM kan jeg med et smil på læben se 
tilbage på nogle solrige og spændingsfyldte 
dage med en masse gode o-relaterede oplevel-
ser.  
 
Mandag d. 5.juli 2010 
Vi, familien Wilken og Anders Huus, ankom 
til Kollerup klitvej i den nordlige del af Jyl-
land allerede lørdag eftermiddag, hvor vi og 
ni (+/-) andre yderst aktive løbere fra Søllerød 
OK – familien Thrane Hansen, familien Las-
sen, Kirsten Møller, Ellen Frier og selveste 
formanden – skal tilbringe resten af ugen i to 
lækre sommerhuse forholdsvist tæt beliggen-
de løbsområderne.  
 
I går formiddags drog vi ud til første publi-
kumsløb kaldt ”Run on Beach”, og at løbe 
rundt på stranden lyder da i grunden heller 
ikke som noget at snakke om, men vi blev 
klogere. En stor skuffelse blev det så, da vi 
fandt ud af, at det omtrent kun var nogle 
hundrede meter af banen, der skulle løbes på 
strand. Det krævede blod, sved og tårer at 
gennemføre de udfordrende og til tider svært 
gennemtrængelige baner i det jyske – men det 
lykkedes (for de fleste).  
Anders Huus fik erobret en fantastisk anden-
plads (han var dog ikke tilfreds med at blive 
slået med 11 sekunder af en jyde), mens to af 
SET’erne satte sig på både første- og anden-
pladsen på bane 1. Min egen præstation ville 
være synd at snakke om, men jeg fik set den 
jyske skov (og nydt den!) og kan nu med sik-
kerhed og præcision sige, hvilke klitter, der 
ligger hvor, eftersom jeg besteg hver og én, 
klit efter klit, i et adstadigt tempo time efter 
time under den blå himmel. 
Dagen blev sluttet godt af med en dukkert i 
havvandet og åbningsceremoni i Aalborg. 
 
Om mandagen i universitetsparken i Aalborg 
var der sat en publikumsvenlig stævneplads 

op med god udsigt til sø, publikumsposter og 
trætte, men særdeles hurtige løbere – især de 
danske viste deres sprinttalenter frem. Timer-
ne gik og som én af de sidste startede Rasmus 
Thrane, som vi selvfølgelig havde høje for-
ventninger til, da hans form efter sigende 
skulle være helt i top. Vi fulgte ham gennem 
publikumsposten, radioposterne og SET-
speakernes fantastiske opdateringer, til trods 
for at der ikke gik lang tid fra han startede til 
han spurtede det sidste i mål – lige præcis 13 
minutter og 4 sekunder. Hele 19 sekunder var 
der ned til nr. 2 og det blev en stor dag for 
Søllerød OK med Rasmus Thrane højest på 
præmieskammelen. Men er én guldmedalje til 
Danmark nok? Nej, Ida Bobach fik hevet 
endnu en guldmedalje hjem og ”vi” sejrede i 
begge klasser. 
 

 
En glad Rasmus kort tid efter målgang 

 
Sprintbanerne vi løb, som var de samme som 
JWOC’ernes, var spændende men krævede 
100 % koncentration og fokus på kortet. De 
små gnidrede detaljer var lette at overse, og 
man kunne nemt komme ind i en forkert gyde, 
på en forkert sti eller om bag den forkerte 
busk.  
Vi var nogle trætte Søllerødder, der vendte 
hjem til sommerhuset sent om eftermiddagen, 
men aftenen stod, til trods for udmattede fød-
der og hoveder, selvfølgelig på en masse 
champagne og dannebrogsflag for at fejre 
Rasmus’ sejr. 
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Erling Thisted interviewer Rasmus efter sejren. 

 
Onsdag d. 7.juli 2010 
Dagen i går var lidt af en oplevelse – om det 
var godt eller skidt kan så diskuteres. Fra kl. 
11 om formiddagen til 18.30 opholdt vi os på 
stævnepladsen i et frygteligt blæsevejr for at 
overvære langdistancen i Svinkløv. Jeg er 
ikke i tvivl om, at der ikke er andre end hård-
føre o-løbere, der kan klare og har tålmodig-
hed til at sidde på en græsmark midt i en skov 
og se den ene løber komme i mål efter den 
anden i 7½ time uden at gå ud af sit gode 
skind. 
 
Det meste af dagen tilbragte jeg sovende på 
dannebrog, mens de fleste andre også var fal-
det hen i en klapstol eller under et tæppe på 
jorden. Dog var der indimellem et spændende 
øjeblik med hujende danskere, koklokker og 
lyden af mine og Anders’ vuvuzelaer, der 
trods skarp træning lød som forkølede elefan-
ter, da en dansk pige eller dreng kæmpede sig 
op af den lille stigning i opløbet. Men dan-
skernes opbakning ved mål og opmuntrende 
råb må have haft en effekt, da vi endnu en 
gang tog guldmedaljen i dameklassen. Ida 
brillerede og Signe Klinting kom stærkt efter 
på en fjerdeplads. 
 

 
Caroline forsøger sig med vuvuzelaen 

 
Publikumsløbet blev først afviklet tidligt om 
aftenen med start kl. 5 og et par timer frem, 
hvilket desværre resulterede i mange sure 
miner. Selv havde jeg ikke synderligt meget 
lyst til at løbe en 6 km tur med start kl. 18.36, 
da vi hele dagen havde hørt fra juniorerne, 
hvor svært og tungt terrænet i Svinkløv var. 
Mange blev diskvalificeret, andre gad ikke 
stille op og jeg selv opgav at fuldføre min tur 
allerede på vej til post 4. 
 
I dag, onsdag, brugte vi vores velfortjente 
hviledag på at slappe af og hygge os – og 
selvom vi selvfølgelig ikke kan få nok af det 
dér orienteringsløb var det godt med en hvile-
dag. Mine forældre, Anders og jeg tog i Aal-
borg Zoo, hvor det var tydeligt, at der også 
var andre der havde valgt at tilbringe deres 
hviledag i selskab med dyrene. Ligeledes 
mødte vi også adskillige o-løbere, såvel dan-
ske som japanske, på vores shoppingtur om 
eftermiddagen i Aalborg centrum. 
 
 
Lørdag d. 11.juli 2010 
Hjemvendt er vi nu efter en hård uge. Torsdag 
nåede vi ikke halvvejs ud på stævnepladsen, 
før vi fandt ud af, at løbet var slut og pakket 
sammen, så turen gik hurtigt tilbage til som-
merhuset. Men eftermiddagen stod igen på 
løb, og vi tog en smuttur til Aalborg for at 
løbe byløb. En lille intern konkurrence var der 
mellem min far og mig, så jeg måtte jo gøre 
mig umage på de hele 2,1 kilometer vi skulle 
ud og løbe.  
Jeg forsøgte at holde en god fart gennem hele 
banen for måske at kunne nå min far, der star-
tede nogle minutter før mig, men æv, den gik 
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ikke. I mål var ingen af os sikre på, hvem der 
havde løbet af med sejren, idet enheden på 
post 1 ikke havde registreret min far. Han 
påstod hårdnakket, at han havde været der – 
men nej, den hopper jeg ikke på. Jeg vandt!  
 
Fredag var der finale på mellemdistancen. En 
varm dag med en – igen – utrolig publikums-
venlig stævneplads. Et stort nederlag var det 
desværre for Danmark, da Ida Bobach ikke 
var i stand til at stille op. Men på den anden 
side – herrernes side – var Thrane igen på 
toppen med en 6.plads.  
Det var heller ikke i dag jeg brillerede med 
mit løb, men en dejlig tur i skoven havde jeg 
igen. 
 
I dag, lørdag, var det dræberbakkernes tur til 
at komme til sin ret.  Jeg startede ud på min 
bane i god tro, om at jeg på en eller anden 
måde kunne undgå at få for mange højdeme-
ter i benene – det skal lige siges, at det var før 
jeg havde set kortet!  
Det var uden tvivl den varmeste dag i år og 
højdemeterne kunne jeg altså på ingen måder 
undgå, så det blev lidt af en hård tur. Det 
kunne i hvert fald mærkes i benene, da jeg 
nær ikke var kommet over rampen i opløbet 
pga. min træthed. Men til trods for den fysi-
ske udfordring kunne jeg ikke lade være med 
at smile hele banen rundt. Det fantastiske ter-
ræn, de flotte udsigter fra ”de jyske bjerge” og 
det dejlige vejr var bare en helt i gennem per-
fekt kombination. En rigtig, rigtig god afslut-
ning på en virkelig god uge! 

 
Kig ud over Stafetterrænet i Rebild Bakker 

 
Caroline Wilken 

 
 

Af Kirsten Møller. 
 

Forkants-orientering i Baglandet! 
(Eller: Søllerødderne til JWOC 2010 i 

Nordjylland) 
 

Der er pænt i Danmark om sommeren – ikke 
mindst i det, der lidet flatterende er blevet 
kaldt ”Udkantsdanmark”, og som Politikens 
bagside derfor efter en læserkonkurrence om-
døbte til ”Baglandet”. 
Der er ikke så tætbefolket derude, og blandt 
andet derfor har naturen bedre kår end i de 
velfriserede forstæder omkring København. 
Vild, fri natur (især om sommeren) er enhver 
O-løbers drøm, og hvad var derfor mere ind-
lysende end at drage mod Vendsyssel, hvor 
Aalborg OK stod for junior-VM, og overvære 
blandt andet vort eget håb Rasmus Thrane 
Hansen og resten af det danske juniorlands-
hold på hjemmebane i den ultimative konkur-
rence for ungdomsløbere? 
Nej vel – og derfor var vi 32 (toogtredive) 
søllerødder, der satsede på at både vejret og 
resultaterne ville arte sig og gøre Nordjylland 
til det rigtige sted at holde en uges ferie – og 
løbe lidt O-løb. Og MON ikke det lykkedes!!! 
 
Det startede fredeligt om lørdagen, hvor Niels 
Bentzon og jeg med to MTB’er på slæb tog 
venstrevejvalget ned over Den Store Bro og 
kørte bomfrit (måske bortset fra betalingsan-
lægget ved Storebælt, men Brobizz-bommen 
dér er ret hurtig og kostede ikke den store 
forsinkelse) til Egevej 16 i Fjerritslev. Det 
skulle snart vise sig at være én af yderst få 
bomfri dage. Vi var en del af en flok på 14 
søllerødder (+ to wannabe-søllerødder og til-
løbere = Caroline Wilkens kæreste og Camilla 
Søgaard fra Horsens OK), der i vekslende 
omfang skulle bebo to storfamilie-
sommerhuse fuldt udstyret med spa, sauna, 
hi-tech tekande og et TV, hvis avancerede 
indretning delvis forhindrede os i at følge med 
i fodbold-VM. Danmark havde jo også udspil-
let sin rolle adskillige uger tidligere, og det 
var ligesom ikke det vigtigste VM at følge 
med i, selv om der i løbet af ugen blev fundet 
nogle semifinalister og til sidst finalister. Næ, 
det rigtige slag skulle slås i lyngbakker, klit-
terræner, nåletræsplantager og på Aalborg 
Universitet! 
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Først skulle vi dog på stranden – til et ”Run 
on Beach” O-løb ved Blokhus søndag. Der 
var lagt rigtig gode, lange, sejtrækker-baner, 
med spændende stræk i både klitterne ved 
stranden og i det tætte fyrrekrat længere inde i 
landet. Uha for en u-nordsjællandsk bane! – 
alligevel var der søllerødder som vindere og 
runners-up på bane 1, idet SET nærmest kon-
verterede dagen til et klubmesterskab med 
Troels Christiansen, Ulrik Nielsen og Anders 
Bøgevig i hovedrollerne og med Simon Thra-
ne Hansen i en ikke ubetydelig talent-rolle. På 
bane 2 lærte jeg en del nyttige ting. Blandt 
andet kunne jeg konstatere, 

1) at der ikke er nogen øvre grænse for 
tætheden af fyrrekrat, heller ikke hvis 
det er tegnet lysegrønt på kortet (Max 
Prang fra Fredensborg OK mente, at 
der burde etableres en national stan-
dard), 

2) at det som regel kan betale sig at følge 
sin første indskydelse og løbe uden-
om, og 

3) at det under ingen omstændigheder 
kan betale sig at kravle igennem et tæt 
fyrrekrat, løbe en lille smule udenom 
på højre- i stedet for venstrevejvalget 
(især ikke hvis stierne gentager sig 
fraktalt og uoverskueligt på højre side, 
hvorimod venstrevejvalget byder på 
letlæselige kurvedetaljer), og så igen 
kravle igennem et tæt fyrrekrat ind til 
posten! 

Under alle omstændigheder var det en dejlig 
varm dag i et smukt kystterræn og oven i kø-
bet med fine bademuligheder. Om aftenen var 
der åbningsceremoni for JWOC på atletiksta-
dion i Aalborg, og nu følte både vi og vist 
også juniorerne os klar til ugens udfordringer! 
Mandag bød på sprint ved Aalborg Universi-
tet. Humøret var højt og stemningen var in-
tens på stævnepladsen, hvorfra der var kort til 
start, udkig til en publikumspost ved en lille 
sø – og selvfølgelig mål. Stævnepladsen be-
stod stort set af en busvej med omliggende 
fliser og så en kantinebygning. Busvejen, der 
var udformet som det der i MTB-jargon hed-
der single-track, blev sæde for flere farlige 
episoder mellem tilskuere og busser, men 
heldigvis skete der ingen ulykker. 
En teknisk bemærkning: Alle konkurrencer 
ved JWOC, bortset fra mellemdistancefinalen 

og stafetten, afvikles efter et seednings-
system. Hver nation kan stille max. seks 
drenge og seks piger og tilmelder to løbere i 
hvert af de tre seedningslag. Som regel startes 
de formodet svageste løbere i første seed-
ningslag og de forventet hurtigste i sidste lag. 
Det betyder også, at de bedste løbere starter 
sidst, hvorved spændingen holdes intakt til 
sidste løber er i mål. Således også denne søn-
dag, hvor Emma Klingenberg var syvende-
sidste, Ida Bobach fjerdesidste og Rasmus 
Thrane femtesidste startende hos hhv. piger 
og drenge. Tætheden af tilskuere steg støt, og 
forventningspresset må have været enormt for 
hele den danske trup. Desværre overså Emma, 
der blev sprintverdensmester i JWOC i 2008, 
posten før publikumsposten og blev dermed 
diskvalificeret til enorm skuffelse for de dan-
ske supportere. Så startede Ida kl. 11.55 til et 
kæmpe brøl fra tilskuerne ved starten – og da 
hun løb i mål 13 minutter og 36 sekunder se-
nere, var det som en suveræn verdensmester 
med 24 sekunders forspring til sølvvinderen 
Hanna Wisniewska fra Polen. På stræktidsa-
nalysen kan man se, at kun Stine Bagger 
Hagner, der endte med en fornem podieplace-
ring som nr. 5, formåede at være kortvarigt 
foran Ida (på post 3). 
 

 
Speakerteamet, her ved Sprinten. 

 
Nu steg spændingen – kunne Rasmus mon 
gøre noget tilsvarende? Han startede godt en 
halv time senere. Ved starten kunne vi se ham 
komme løbende i fuld kontrol ned ad trapper-
ne og dreje skarpt til venstre ved startposten 
uden at skride ud og falde som én af de tidli-
gere startende – og så var han væk. Så var det 
blot at holde tommelfingre, tommeltæer og 
hvad man ellers havde og vente på radiomel-
dingerne, som gik til Erling Thisted og hans 
team ved kommentatorbordet – og YES! – 



Søllerød Orienteringsklub Komposten – 20. årgang nr. 4 – september  2010 

10 

Rasmus lå nummer 1 ved første radio. Vi så 
ham klippe den post, som Emma havde over-
set, løbe ned ad trapperne, hoppe over den 
lave mur til publikumsposten og klippe den 
for så igen at forsvinde til venstre i synsfeltet 
under øredøvende jubel og vuvuzelatrut, vi 
hørte at han lå sikkert i front ved 2. radio – og 
endelig, men kun 13 minutter og 4 sekunder 
efter start og hele 19 sekunder foran britiske 
Kristian Jones, kunne vi heppe ham de 30 
meter fra sidsteposten i mål. Han strakte høj-
rearmen frem under målpassagen for at lade 
chippen på håndleddet registrere måltiden 
hurtigst muligt, men det havde ikke været 
nødvendigt – der var ikke brug for tiendedele 
sekunder for at blive verdensmester på sprin-
ten, han havde samlet rigeligt med sekunder 
undervejs på banen. En glad Rasmus kunne 
lade sig hylde som verdensmester efter en 
fornem præstation.  
 

 
Mor Susanne i glad omfavnelse 

 
Så var der tid til omfavnelser fra trænere, 
venner og familie, interview ved den krykke-
bærende klubkammerat Erling fra det, der nu 
ikke længere kendes alene som SET, men 
også som SHIT (Søllerød Handicap- og Inva-
lide Team – eller måske mere venligt Søllerød 
Højkvalitets- og Informations Team) – og 
blomsterceremoni (men helt uforståeligt ikke 
medaljeoverrækkelse, det havde man henlagt 
til om aftenen på kasernen, hvor landsholdene 
og SHIT boede). 
Ud på eftermiddagen fik alle vi wannabe-
verdensmestre selv lov til at prøve kræfter 
med drengenes eller pigernes bane efter eget 
valg. Det var slet ikke så let endda! – der var 
mange poster, bygninger og veje at holde styr 
på, især når det skulle foregå i næsten maksi-

malt løb. Alligevel er sprint nok den mest 
umiddelbart tilgængelige disciplin inden for 
O-sporten for ”almindelige” mennesker, fordi 
det handler om vejvalg frem for alt. Da alle 
var i mål, delte vi os – de stolte forældre + 
bror Simon skulle ud at overvære medalje-
overrækkelsen på kasernen, mens resten af 
Egevej-klanen kørte hjem til Fjerritslev. Så 
spiste vi en noget sen men lækker aftensmad, 
som blev beriget med guld-champagne! 
 
Vores naboer var åbenbart tyskere, for de 
havde et stort tysk flag hængende to dage tid-
ligere, da Tyskland slog – nej bankede – Ar-
gentina i fodbold. Nu tog vi revanche med to 
endnu større dannebrogsflag, som blev hængt 
op på to sider af huset. Ingen skulle være i 
tvivl om, hvem der var verdensmestre hér! 
 
Men der var ikke tid til at nyde laurbærrene – 
tirsdag skulle der løbes langdistance i Svin-
kløv. Tak skæbne for et terræn – drengene 
skulle ud på 11.3 km, mens pigerne (ubegri-
beligt fra en fysiologisk synsvinkel) ”nøjedes” 
med 7.3 km. Det blev en lang dag om end 
med glimrende underholdning. Vejret viste 
sig fra sin mindre tiltalende side. Det bedste 
var at det ikke regnede, og løberne har for-
mentlig sagtens kunne holde varmen ude på 
banen, men der stod en stiv kuling ind over 
stævnepladsen, som gjorde det til en iskold 
oplevelse at være tilskuer, hvad enten man 
stod ved skovgrænsen nær coaching zone 1, 
bag Maries lille husmandshus i det høje græs 
ved coaching zone 2 eller langs den lange 
målsluse fra sidsteposten og op mod FINISH-
banneret. 
 
 De fleste pendlede imellem de forskellige 
lokaliteter og kioskteltet, hvis varme drikke 
må have fået mindst tusind ben at gå på. Det 
handlede om at holde sig orienteret om, hvor-
når de forskellige løbere nogenlunde kunne 
forventes i de forskellige zoner – og med op 
til tolv løbere fra samme nation og de forskel-
lige starttider blev det næsten lidt hektisk at 
holde øje med det hele.  
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Ida Bobach og Rasmus Thrane Hansen 

 
Pigerne var igen de første i mål; igen var det 
Ida Bobach der hentede guldet hjem med fø-
ring hele vejen, selv om hun ikke selv så helt 
tilfreds ud umiddelbart efter målpassagen; og 
igen blev det til endnu en podieplacering, 
denne gang ved Signe Klinting, der fik en 
4.plads. Så ventede vi igen på drengene; i dag 
blev det dog ikke til en dansk medalje, men 
Rasmus fightede endnu en podieplacering 
hjem til holdet med en mere end godkendt 
5.plads, en tangering af resultatet fra JWOC i 
Italien sidste år og knap fire minutter efter 
guldvinderen, tjekkiske Pavel Kubat. 
Det tog i sagens natur lang tid at afvikle elite-
arrangementet. Derfor kom de første publi-
kumsløbere først af sted kl. 17, og klokken 
var knap 19, da jeg småfrysende løb ud i sko-
ven. Og ligesom Frederiksborg Amts Avis 
dagen efter konstaterede at det ”bare ikke 
havde været Boesens dag” dagen før, med en 
sidebemærkning om guldet og femtepladsen 
til Danmark i sidste del af artiklen, må jeg 
konkludere at det absolut heller ikke var min 
dag, og det kostede et DSQ – og nok om det. 
Jeg vil gerne løbe i Svinkløv igen, men så må 
det gerne være under andre konditioner… 
men andre gjorde det rigtig flot, blandt andet 
Ulrik og Anders på bane 1 og Mads på bane 
5, vi fik fremragende aftensmad bagefter på 
Egevej, og så kunne man se frem til en velfor-
tjent hviledag fra al hektikken onsdag.  
 
Hviledagen blev ud over private udskejelser 
og udskiftningen af lille-Anders med Rikke, 
Silke og Camilla for Egevej-klanens ved-
kommende udnyttet til et besøg hos Lotte og 
Erik Brühl på Møllebosletten. Et pragtfuldt 
sommerhus uden indlagt vand og el, men til 

gengæld med indbygget undulat og midt i den 
smukkeste natur. I en ny bog, ”Rigtige som-
merhuse”, kan man læse hvordan ”rigtige 
sommerhuse” er fulde af sjæl og historie og 
fattige på moderne hjælpemidler. Sådan et 
sommerhus besøgte vi – og vi stor-hyggede os 
– tak! 
Således var vi atter klar til oplevelser og 
spænding torsdag, hvor der var kvalifikation 
til mellemdistancefinalen i Kollerup. Det er 
ikke gået helt op for mig, hvorfor netop denne 
disciplin som den eneste afvikles med kvalifi-
kation – men pyt, vejret var godt, og humøret 
atter højt hos alle. Rasmus og Emma vandt 
hver deres heat, Søren Sørensen blev nr. 2, og 
fem af seks danskere gik videre hos både 
drenge og piger – mission accomplished!  
Da stævnet var slut, begyndte at regne, hvad 
der må anses for passende ud fra en snæver 
elite-synsvinkel. Desværre blev det ved og 
ved og ved… også i Aalborg, hvor der sidst 
på eftermiddagen var publikums-byløb med 
start fra Gammeltorv. Faktisk øsregnede det! 
Det var nu ikke noget man lagde mærke til 
ude på banen, som var afvekslende, udfor-
drende og sjov med løb på åbne pladser såvel 
som i snævre gyder, bag- og atriumgårde – på 
mange måder en sjovere oplevelse end sprint-
omgivelserne på universitetet. Der var også 
god udfordring i at holde fodfæste på de glatte 
brosten – og i at stemple de poster man løb 
forbi! Der manglede måske lige en væskepost 
i Jomfru Ane Gade (og jo, man kom forbi 
denne berømte lokalitet), men på den anden 
side var der jo vand nok overalt… 
 
Fredag var der så stadset op til mellemdistan-
ce-finalen. Denne mest tekniske af discipli-
nerne ved JWOC var selvfølgelig omkranset 
af danske forventninger efter de fornemme 
placeringer dagen før – men den slags kan 
snyde lidt, dels fordi det kan være forskelligt 
hvor meget løberne satser ved kvalifikationen, 
og dels fordi den korte distance i et svært ter-
ræn levner minimal plads til at bomme, så 
marginaler afgør topplaceringerne. Dagen 
startede skidt med, at Ida Bobach måtte melde 
fra på grund af en forvredet ankel. Heldigvis 
var der andre til at tage over, dog uden at det 
blev til medaljer: Signe Klinting blev nr. 4 og 
Emma Klingenberg nr. 5 hos pigerne, og 
Rasmus fik endnu en podieplads som nr. 6, ét 
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sekund efter nr. 5 og ét sekund foran nr. 7 (!), 
mens Søren Sørensen med endnu et flot løb 
blev nr. 9 hos drengene. Hér blev det i øvrigt 
til en svensk magtdemonstration, idet nr. 1 og 
2 hos pigerne og nr. 2-5 hos drengene alle var 
svenskere. Det er vist ikke nogen skam at 
ligge i andet seedningslag på det svenske 
landshold! 
Hvor teknisk krævende terrænet var, kunne 
man som publikum overbevise sig om ved 
selv at begive sig ud på en Tour-bane. Store 
åbne lyngarealer blev afløst af nåletræsbevok-
sede småkuperede klitterræner, og det gjaldt 
om at vide hvor man var – altså nøjagtigt – 
altså hele vejen rundt. En enkelt lavning på 
slutningen af banen, som var besat med en vis 
post 35, kunne være anvendt til generalfor-
samling i Søllerød OK med løbere på jagt 
efter post 33, som også stod i en lavning. Var 
der en unøjagtighed på kortet, som lokkede så 
mange i uføre? 
Om aftenen drev vi mod Blokhus, hvor 22 
søllerødder satte hinanden stævne til middag 
på Strandingskroen. En lille vandretur til 
stranden og isspisning blev det også tid til. 
Endnu en perfekt feriedag. 
 
Ugen fik ikke på nogen måde lov at fuse ud – 
tværtimod var der nu lagt op til et brag af en 
finale med stafet i Rebild Bakker. At kalde 
det for ”bakker” må vist være en historisk 
underdrivelse, og selv løbere fra bjergrige 
nationer måtte give fortabt op og sine steder 
ty til gang frem for løb ad bakke. Det drog det 
danske førstehold hos drengene fordel af – 
men mere herom senere. Først startede piger-
ne, og hér var Ida Bobach heldigvis blevet 
klar med alt hvad sundhedssektoren kunne 
byde på af hjælpemidler. Emma Klingenberg 
løb hjem i spids med et pænt hul til det russi-
ske hold, og Ida bed smerterne i sig og øgede 
føringen til ubegribelige fem minutter, således 
at teknisk sikre Signe Klinting havde al den 
tid der var brug for til at fokusere, løbe sikkert 
i posterne og løbe VM-guld hjem under stor-
mende bifald fra hele stævnepladsen. 
 
Imens var drengene startet, og hér lagde an-
detholdet med Søren Sørensen på førsteturen 
bedst ud og kom til skifte på tredjepladsen, 
mens Andreas Boesen på førsteholdet lagde 
mere forsigtigt ud og koncentrerede sig om sit 

eget løb og skiftede til Marius Thrane Ødum 
på en niendeplads. Da Jakob Edsen skiftede 
til Lars Hjerrild for andetholdet, lå de på en 
syvendeplads, mens Marius skiftede til Ras-
mus som ottendehurtigste hold. Og så skal jeg 
ellers love for, at Rasmus brændte banen af i 
en grad, så han burde have haft startforbud for 
at undgå en skovbrand i det tørre terræn! På 
de 5 km hentede han knap et minut på Norges 
sidstetursløber, bronzevinderen fra sprint Ve-
gard Danielsen, og mere end to minutter på 
sølvvinderen fra lang, Johan Runesson fra 
Sverige. De to havde ligget og kæmpet om 
førstepladsen (med Norge som vindere), så 
der var næppe tale om at de slappede af, sna-
rere tværtimod. 
 

 
 
 Under øredøvende jubel løb Rasmus sit hold 
frem til en fantastisk bronzemedalje, som var 
en tangering af resultatet fra sidste år – en 
formidabel præstation. Senere forklarede han, 
at han ude på banen var nået frem til de foran-
liggende løbere – og konstateret at ”de GÅR 
jo op ad bakke!”, hvorefter han blot var løbet 
forbi dem. Det var Schweiz, Polen og Østrig 
foruden Norges og Danmarks andethold, der 
blev passeret. Pyt med om det højeste punkt i 
Danmark kun er 171 meter over havet – vores 
løbere kan godt løbe opad! 
Efter en fest af en medaljeoverrækkelse (der 
ligesom efter mellemdistancefinalen foregik 
på stævnepladsen, til stor glæde for de mange 
fremmødte) var der så lejlighed til at løbe ud 
på Tourens sidste dag. Som Niels Bentzon 
tørt konstaterede, var publikumsløbet Dolo-
mitterne det rene vand i sammenligning – ca. 
30 graders varme, og de teknisk udfordrende 
og fysisk krævende baner i storkuperede om-
givelser med lyng til lårene og nåleskov for 
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resten medførte en del frafald blandt deltager-
ne – og en del undren blandt de gennemfø-
rende (læs: overlevende) over, hvordan så 
korte distancer kunne være så hårde. Men det 
var det altså! 
Så drak vi litervis af væske og kørte hjem 
igen til de nordsjællandske bøgeskove. Det 
var en fantastisk oplevelse at være med til. 
Skulle man absolut finde noget at kritisere, 
kunne og burde både profileringen af stævnet 
og serviceniveauet have været højere. Det 
duer ikke, at der ikke er mad nok til deltager-
ne, og at tidtagningen svigter kort før lang. 
Det ville have været en god investering at 
kræve et lidt højere Tour-gebyr og til gengæld 
udlevere en stævneguide til alle deltagere, så 
man kunne orientere sig i programmet. Der 
kunne være solgt langt mere merchandise end 
de få trøjer og buffs der blev udbudt i ganske 
kort tid på hjemmesiden – det er muligvis en 
chance at tage, men jeg hørte mange både 
danskere og udlændinge spørge hvor man 
kunne få de lækre trøjer. Og så kunne for-
pagtningen måske også være mere varieret. I 
det eneste JWOC jeg har deltaget i før, Au-
stralien i 2007, var der adskillige udbydere 
med forskellige slags mad og drikke såvel 
som et stort udbud af merchandise og salg af 
kort med elitebanerne påtrykt. A propos kort, 
så løb Tour-deltagerne på printede kort, mens 

eliten løb på offset-tryk – det burde alle må-
ske have haft chance for. 
Når det er sagt, så var stævnet overordnet en 
kæmpe succes – væsentligst i kraft af de gode 
danske resultater, som flyttede arrangementet 
op i en anden dimension. Det har været en 
stor glæde at se, at denne gruppe eliteidræts-
udøvere arbejder sammen, løfter hinanden 
frem til topresultaterne og glæder sig over 
hinandens succes. Den mentalitet fortjener 
trænerteamet omkring løberne den største ros 
for at have fremelsket. Så ligger der en særlig 
klub-stolthed i at have set Rasmus vokse og 
modnes fra stortalent til ansvarlig eliteløber. 
En medalje eller podieplads i alle discipliner, 
inklusive et verdensmesterskab, er en sjældent 
imponerende præstation der vidner om stor 
fysisk såvel som teknisk styrke og mental 
robusthed– tillykke med de flotte resultater og 
al mulig held og lykke på seniorbanerne 
fremover! 
 
Hvad angår sammenhold, så var det som sæd-
vanlig en fornøjelse at være af sted på klubtur. 
Det engelske mundheld siger ”The more, the 
merrier”, og det skal jeg ellers love for blev 
udlevet i praksis. Tak for en god uge – ikke 
mindst til familien Thrane Hansen for initiati-
vet mht. leje af sommerhuse, men i øvrigt til 
alle for at bidrage til en god oplevelse! 

 

 
”Vores alle sammens Rasmus” foran glade søllerødder efter afslutningen på JWOC. 
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Klubtur til Skåne 2010  
 

Mange søllerødder husker sikkert klubturen i 
sommeren 2009, hvor fam. Oscarsson havde 
inviteret klubbens medlemmer til at komme 
til familiens sommerresidens ved Helgeån i 
Skåne. Lige så mange har sikkert spændt ven-
tet – ville dette gentage sig i år? 
 
Og jo! Hen over sommeren indløb en ny invi-
tation til at besøge dette herlige sted Emsfors 
helt ud til Helgeån. 
For mit eget vedkommende stod sidste års tur 
stadigt klart i erindringen, og jeg glædede mig 
helt enormt til endnu engang at besøge det 
skånske. Tre dage med o-løb og i særdeleshed 
socialt samvær. 
 
Ikke mindre end 36 søllerødder ankom til 
Emsfors hen over fredag eftermiddag og af-
ten. Nogle få efternølere valgte først at an-
komme lørdag morgen. Til forskel fra sidste 
år, havde ungdommen fri fra diverse træ-
ningslejre, hvorfor der også var en herlig 
blanding fra SUT til senior. 
Ved ankomsten fredag havde Magnus allerede 
rejst et stort dobbelt telt, der var lånt af den 
lokale klub FK Göingarna. I løbet af efter-
middagen blev så hele den store grund pyntet 
med telte i mange afskygninger.  
Enkelte vandhunde testede allerede nu vand-
temperaturen i Helgeån, men ellers stod fre-
dagen på grill til aftensmaden og efterfølgen-
de ren hygge. Dog havde Magnus Maag ikke 
rigtig ro, før han havde testet Helgeån som 
fiskevand. Hvordan det gik, må I hellere selv 
spørge lystfiskeren om, men jeg kan da godt 
afsløre, at der blev fanget fisk hen over week-
enden. 
 
Lørdag havde Magnus O. lagt baner til os i 
Kullaskogen rundt om Rodatorpet. Rodatorpet 
er et gammelt soldatertorp, med historie tilba-
ge til tiden kort efter at Skåne blev svensk. Nu 
til dags er torpet museum over tiden dengang. 
Træningsbanerne var i tre varianter op til 6 
km. i det forholdsvist kuperede terræn om-
kring Rodatorpet.  
 

 
”Tjærdal” tæt ved Rodatorpet. 

 
Førsteposten på lang bane viste straks et af 
kortes specialsignaturer, en ”tjärdal”, der er 
en rende brugt ved udvinding af tjære. Også 
en ”jordkällare” lagde hus til en post. Banerne 
bød på rigtig god orientering med efter danske 
forhold relativt få veje og stier, men masser af 
kurver, tætheder og bevoksningsgrænser. Og 
væskeposten, ja det var selvfølgelig en natur-
lig kilde i skoven. Endnu en ting at hæfte sig 
ved er, at ækvidistancen her er 5 m. mod de 
sædvanlige danske 2,5 m. Nok værd at tænke 
over, når der skal gøres vejvalg. 
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Rodatorpet var både start og mål, og her blev 
også indtaget de selvsmurte madder. Mange 
tilbagelagde også den ekstra 300 m. til Far-
lången, hvor der igen blev badet. Ved en post 
tæt ved, var der observeret mange blåbær, 
som nu blev plukket til senere tærtebagning. 
Selskabet spredtes nu lidt efter interesser og 
energi. Der var tur til Breanäs med udstilling 
og mere badning eller direkte tilbage til Ems-
fors og – nå ja – mere badning. Til jer der 
blev tilbage i Nordsjælland skylder jeg måske 
at skrive, at det var rigtig flot vejr i Skåne på 
et tidspunkt, hvor store dele af Københavns-
området druknede i regn. 
Det med badning greb virkelig om sig. Ikke 
mindst da Magnus O. havde fyret op i sauna-
en, der selvfølgelig ligger med udsigt over 
åen. Specielt SUT'erne brugte lørdag det me-
ste af dagen kun løbe- og badetøj. Tømmer-
flåden blev slæbt ud i åens stille vand – der 
her nok rettelig er en kraftværkssø – og det 
hørtes tydeligt på pigerne, at også en edder-
kop var med på sejladsen. 
 

 
 
Søndag morgen regnede det også i Skåne. 
D.v.s. meget mere end støvregn blev det al-
drig til. 
Straks efter morgenbordet gik det mod Tor-
mestorp, hvor vi var tilmeldt Tormestrops 
Träffen. Der var også her tale om et ganske 
kuperet terræn, men også over visse stræk 
kurvefattigt og tæt, der gjorde orienteringen 
svær. Mange gav udtryk for, at det var en ri-
melig svær bane. Og - lad os bare få det over-
stået, - jeg måtte selv indkassere mit første ”ej 
godkendt” på CV'et. Men – det skal selvfølge-
lig prøves at løbe i sådanne terræner igen. 
Forskelligt fra danske o-løb er der ved de 

svenske brusebad på stævnepladsen. Og der er 
varmt vand til selv de sidste løbere. 
Retur i Emsfors var det tid til en sen frokost 
og – rigtig gættet – mere badning.  
”Stævnepladsen” blev nu ved fælles indsats 
nedtaget og bragt retur til Göingarna. 
 

 
Prinsesse Louisa og Andreas med sølle-

rød/Göingetrøjer 
 

 
 
 

Tilbage er vist kun at sige 
tak til Gitte, Magnus, An-
dreas og Louisa, at de or-
ker at have en flok sølle-
rødder på besøg ved deres 
herlige sted en hel week-
end. 

Henrik Kleffel 
 
 
 
 
Henrik før start. 
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MTBO og O-løbs-sommerskole  
for unge i Rudersdal 

 
 

 
Tirsdag i den sidste skoleferieuge kom jeg 
forbi klublokalet og opdagede, at det var fyldt 
med nye bør. Det viste sig, at SUTterne af-
holdt sommerskole for skolebørn. Aske lod sig 
nemt overtale til et lille indlæg til Komposten, 
og her er det: 
 
Den sidste uge af sommerferien var ugen hvor 
25 unge mellem 8 og 15, ville prøve kræfter 
med mtbo og o-løb. Det var primært mtbo 
som der skulle køres, hver dag i ugen fra 9 til 
14. 
 
Mandag morgen kom alle ”eleverne” ud og 
køre en tur som lille introduktion til hvordan 
man brugte et kort og fandt vej. Ingen blev 
væk, men dog var der nogle som kom ud og 
bomme. Om eftermiddagen var der lavet ba-
ner, hvor der var lidt flere momenter i end om 
formiddagen. Alle klarede det fint, nogle end-
da med fuld fart på. Den første dag var gået. 
Det var hårdt, sjovt og spændende var nogle 
af de ting mange af de unge sagde.  Men det 
var vist ikke kun dem, der syntes det var 
hårdt, os trænere syntes faktisk også det hav-
de været hårdt, så vi sov godt den nat. 
 
Tirsdag morgen startede med en opvarm-
ningstur på cykel, som var blevet inddelt i 

niveauer, med de mest erfarne i en gruppe og 
de mindre erfarne i en anden. Der var igen i 
dag lavet mtbo-baner, som hele tiden steg i 
sværhedsgrad. Begge baner blev kørt, den 
sidste i Geels skov.  
Onsdagen var dagen, hvor der skulle løbes o-
løb. Men der skulle jo også lidt teori til, før 
man kunne komme ud og løbe i skoven, så 
der blev lige startet med 30 minutters teori af 
Simon. Det var ikke lige de unges kop te, de 
ville hellere bare ud og løbe. Formiddagens 
bane blev løbet så hurtigt, at der var tid til et 
spil Skov-stratego. Efter frokosten blev banen 
sværere endnu, da de skulle finde et par huller 
og sten, som var et par meter fra stien. Men 
igen kom alle flot igennem, nogle hurtigere 
end andre. 
 
Torsdagen skulle der ske tre ting, køres point-
løb på mtb, løbes en o-bane og efter alles øn-
ske, også spilles Skov-stratego. Der blev star-
tet med pointløb, hvor alle havde 30 min. Det 
var ikke alle der kunne overholde det, så der 
blev brugt lidt over en time af et par stykker. 
De var så også lige en tur oppe i den anden 
ende af Rude skov. Da man havde klaret po-
intløbet havde Caroline og Astrid lavet 
snobrødsdej, så man kunne få sig et snobrød. 
Da der var gået lang tid med pointløbet og 



Komposten – 20. årgang nr. 4 – september 2010                               Søllerød Orienteringsklub 

17 

snobrødsbagningen, fik vi desværre ikke løbet 
efter frokost, så der blev bare kørt en tur i 
skoven på cykel. 
Fredagen var der lavet en sprintbane og en 
mtbo-bane i skoven, så man kunne køre en 
lille stafet. Alle brugte det, de havde lært gen-

nem ugen. Til sidst blev der afsluttet med en 
is. Alle havde syntes det var godt og sjovt, 
men glædede sig til at slappe af, før de skulle 
i skole igen. 

Aske  

 
Ulrik Illum: 
Vi håber på, at 2-3 af de unge vil fortsætte – men det er MTB-O der trækker. 
På klubben vegne vil jeg gerne sige stor tak til de unge, der hjalp med til at give andre unge en dej-
lig uge. Tak til; Caroline Wilken, Agnes, Astrid, Mads, Simon, Aske, Magnus, Martin, Rasmus og 
ikke mindst Andreas Konring – som lovet vanker der Pizza og sodavand ved lejlighed som tak for 
hjælpen. 
 

 
 
DM i MTB-O:  SUT ’ter vinder medaljer i MTB-O i Silkeborg Vesterskovs kraftigt bakkede ter-
ræn: Caroline Konring vandt sølv i D20 og Aske Jepsen bronze i H16 i sit debutløb – stort tillykke 
til Jer begge. 
 
Både Aske og Caroline var, som det fremgår af ovenstående, instruktører i sommerskolen. Mon 
ikke, der har været kvalitet i den undervisning! 
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Primitivt, anderledes og hyggeligt, det er O-
ringen efter min mening. Det var min første 
O-ring og jeg skal helt sikkert med igen. O-
ringen er noget nær den ypperste o- oplevelse, 
men det er ikke for sarte sjæle (specielt ikke 
hvis der er kraftig regn...). 
Første dag begyndte hjemme hos Illummerne 
omkring kl. 8 om morgnen. Vi blev placeret i 
de to biler og kørte af sted. Vi havde en god 
tur der op og ankom om eftermiddagen i lidt 
overskyet men tørt vejr. Vi slog telt op og 
Martin gjorde klar til sprint-stafetten. Telt-
pladserne var på en stor eng og O-ringen-
torvet ikke så langt derfra. Vi skulle bo 4 
drenge sammen (Martin, Simon, Aske og 
mig) i et telt lidt fra resten af Søllerødderne 
og klare os selv med indkøb, madlavning osv. 
Sprintstaffen gik desværre ikke så godt, da 
begge de danske hold havde fejlklip. De kom 
ellers ind som nr. 3 og fire. Fejlen skete sand-
synligvis på grund af de gamle SI-brikker, der 
blev uddelt til alle hold.  
Om søndagen skulle første etape løbes. Vi var 
glade for vore starttider, da vi ikke var nødt til 
at stå op lige så tidligt som de andre Søllerød-
der.  Vi stod op spiste morgenmad og tog bus-
sen ud til stævnepladsen.  På vejen fra bussen 
ud til stævnepladsen, begyndte det at regne 
kraftigt. Vi skyndte os endnu hurtigere, men 
da vi kom frem, fandt vi ud af, at der ikke var 
mulighed for at komme i tørvejr eller endnu 
vigtigere have taskerne i tørvejr… Vi fandt en 
løsning, hvor vi kunne holde vore tasker no-
genlunde tørre under et træ.    Så kom det vig-
tigste, selve løbet. Terrænet var svært og bun-
den var hård at løbe på med mange sten. Jeg 
tror ikke, der var så mange danskere, det gik 
så fantastisk godt for. Vi tre H15 fra Søllerød 
havde i hvert fald nogle rimeligt tunge bom. 
Ud over det svære terræn gav det nogle pro-
blemer, at vi løb på 1:15.000 kort. 
Anden etape var lidt lettere at gå til, da det var 
en mellemdistance og derfor på 1:10.000 kort. 
Vejret lignede lidt den forrige dags, men med 
knap så kraftige regnskyl. Vi havde en lidt 
senere starttid, så vi kunne tage det endnu 
mere med ro om morgenen. Vi nåede ud til 
stævnepladsen uden at blive alt for våde. Lø-

bet gik noget bedre for mig end den første 
dag. Jeg løb på 34 minutter og havde kun et 
enkelt større tidstab. Aske løb på 30 minutter 
og havde et rigtig godt løb. Simon løb på 41 
minutter og havde vist et enkelt stort bom, der 
tog tid. 
Tredje etape var i samme område, som anden 
etape og stævnepladsen var også den samme. 
Starten lå derimod længere væk og det var på 
1:15.000 kort. Vejret var begyndt at blive 
bedre og vores starttid var over middag, så vi 
fik det varmt. Simon, der var den, der løb 
bedst af os, løb på 50 minutter jeg var 8 mi-
nutter efter og Aske var 22 minutter efter. Det 
meste af vejen havde jeg et nogenlunde løb, 
men så lavede jeg nogle fejl til sidst og miste-
de en del tid. 
Om aftenen var der elitesprint i byen og det 
var meget spændende at se de forskellige eli-
teløbere komme forbi rundt omkring i parken.  
Hviledagen onsdag gik blandt andet med at 
bade og slappe af. Det gode vejr kom på den 
rigtige dag og vi nød det. Vi cyklede hen til 
en stor sø i nærheden, hvor vi kunne bade, 
selvom vandet var lavt. Vi aftalte at gå tidligt 
i seng, så vi kunne komme tidligt op næste 
dag. 
Fjerde etape havde vi vores tidligste start og 
vi stod op kvart over fem for at være klar. 
Den dag var ”forudset” til at blive meget våd 
og det styrtede da også ned, da vi stod op. Det 
holdt i det mindste op med at regne, før vi 
skulle med bussen. Vi kom ud til stævneplad-
sen i tørvejr og lod godtroende vores tasker 
stå uden at tildække dem. Da vi kom tilbage 
var de da heldigvis stadig tørre. 
Mit løb gik godt og banen var sjov med en fed 
start ud i et område med spredte moser. Si-
mon løb på 35 min. jeg løb på 39 min. og 
Aske løb på 49 min. Skoven var ret hurtig at 
løbe i og var en del mere åben end de andre 
skove. Det var igen på 15.000 kort, men efter 
to andre løb af samme målestok, var der ikke 
de helt store problemer for mig.  
Vi nåede at komme hjem og gå hen at købe 
ind før regnen startede, men så var der også 
kraftig regn i et par timer. Der var mange, der 
blev rimeligt våde, da det begyndte at regne. 
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Dem med senere starttider kom hjem fra sko-
ven i silende regnvejr og der var sandsynlig-
vis nogen, som skulle løbe til start i regnvejr. 
Derudover opstod der lange køer til busserne 
og en bus sad fast i grøften. Det oplevede vi 
heldigvis ikke☺. 
Vi var heldigvis heller ikke nogle af dem, der 
blev nødt til at flytte teltet eller grave lange 
kanaler for at aflede vandet. 
Femte etape. Den sidste løbsetape til O-
ringen. Vejret var tilpas til løb, køligt, men 
uden regn. Simon havde placeret sig bedst på 

de andre etaper og skulle starte først af os til 
jagtstarten. Han var nr. 60 og skulle starte ca. 
10 min. før mig. Og Aske skulle starte efter 
mig. Mit løb gik fint, men jeg kunne have 
sparet en del tid på et stræk. 
O-ringen var en fed oplevelse og jeg vil helt 
klart med igen, og det håber jeg også, at der er 
andre der vil. 

Magnus Maag 
Red.: Luftfoto af den store teltplads kan ses i 
netudgaven som sidste side. 
 

 

O-ringen 2010, som Ann oplevede den. 

Lige så meget som jeg frygtede at tage til O-
ringen sidste år, lige så meget glædede jeg 
mig i år. 

DMI sagde godt vejr i Örebro det meste af 
ugen over 20 grader, lettere skyet med sol. 
Kan det blive bedre når man skal op og traske 
rundt i de svenske skove og finde poster mel-
lem blåbær-risene. Men det skulle hurtigt vise 
sig at DMI også kan lave fejl. Lørdag aften 
begyndte det så små at regne, ikke noget at 
skrive hjem om, by-stafetten blev løbet i let 
regn. Søndag morgen regnede det stadig let, 
men da vi er regntætte efter Gerts påstand, 
kom løbetøjet på og af sted gik det ud til 
stævnepladsen (transporten af alle de menne-
sker der skulle køres ud til stævnepladsen og 
tilbage igen fungerede fantastisk). Stadig let 
regn, så ud til starten, få kortet i hånden og ud 
i skoven herligt, bomme 1. post, s..... efter 
adskillige runder omkring mig selv, hørte jeg  
lyden af grene der knækkede og en masen 
gennem underskoven. Aha!!! masser af men-
nesker - post 1, tænkte jeg, så jeg gik i den 
retning, men lyden kom ikke fra en masse 
mennesker, men en elg der kom løbende gen-
nem skoven 20 - 30 meter foran mig. Elgen 
fandt post 1 før mig, så videre imod post 2. 
For at finde post 3 skulle jeg over en å, men 
jeg kunne ikke finde åen (den var tørret ind) 
så jeg gik lidt for langt, fandt en udtørret å til 
og blev enig med mig selv om, at det nok var 
den blå streg på kortet der førte i retning af 
post 3. I mellemtiden var det begyndt at regne 
skomagerdrenge og jeg blev gennemblødt. 
Post 3 fandt jeg efter nogen tid og så post 4,  

men nu var jeg så kold, og der var gået så 
lang tid, at jeg besluttede mig at løbe tilbage 
til stævnepladsen og få tørt tøj på. Men det 
skulle vise sig at være lettere sagt end gjort, 
for finmotorikken var røget samme sted hen 
som varmen, så snørebånd og knapper måtte 
jeg opgive til jeg sad i bussen og var tøet op.  

      
Rune og Bo              Morten Nissen 

Mandag morgen var luftfugtigheden ca. 100% 
og temperaturen var steget til over 20 grader, 
det var lige vejret for en drivhusblomst som 
mig, det var rigtig ubehageligt at få den våde 
og kolde Søllerød trøje på, men det gik, ud i 
skoven og finde alle poster på denne etape, 
super fint, bommede kun 1 gang, i mål i super 
højt humør, lige indtil pigen sagde: ”ikke 
godkendt”, hvad søren gik der galt …...  

Tilbage til teltpladsen, her havde regnen 
sammen med adskillelige menneskers gåen 
frem og tilbage, ændret stier og græsarealerne 
omkring vores telte til et stort mudderbad. 
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Anders Jonsson havde heldigvis husket gum-

mistøvlerne 

 

Tirsdag morgen skinnede solen, til gengæld 
var etapen noget sværere end dagen i forve-
jen, så efter et par timer i skoven gennem di-
verse moser og klatren op over nærmest lod-
rette stenvægge måtte jeg endnu engang se 
mig slået af den svenske natur. Efter denne tur 
kom jeg ikke i skoven mere. Godt nok havde 
vi efter denne dag en fridag, hvor vejret viste 
sig fra sin bedste side, men det var kun en 
stakket frist, for om torsdagen regnede det 
igen. Anders måtte flytte sit telt til et højere 
sted, der skulle graves render for at vandet 
kunne blive ledt væk fra teltene. Regnen 
stoppede nærmest ikke før vi sad i bilen og 
var kommet et godt stykke vej sydvestover 
mod Danmark.  

Ann Rasmussen 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

U1- Sommerlejr   for de 11- 12-årige 

Dag 1: Rejse til Sverige 
Det startede med at vi skulle mødes i Helsin-
gør ved færgen. Så kørte vi bagefter i 2-3 ti-
mer op til det hus, vi havde lejet. Om efter-
middagen løb vi så et løb lige ved siden af 
hvor vi boede. Så tog vi ned til en badesø, den 
lå meget tæt på, hvor vi boede, det var en dej-
lig vandtemperatur. Efter det lavede drengene 
en lille sprintbane, hvor man ikke havde noget 
kort. 
Om aften kl. 9 skulle vi så løbe natløb, der var 
en let og en svær bane. 
Så skulle vi have fødselsdagskage. 
 
Dag 2: Løb 
Det første løb var i et område, hvor der var 
meget åbent, det var et rigtig fedt sted og en 
rigtig god bane, bagefter vi havde løbet kunne 
vi bade et andet sted i søen, der syntes jeg der 
var lidt koldere. 
Om eftermiddagen skulle vi så løbe igen, det 
var en lidt mere bakket skov. Der var nogle  
 

 
der tog ned og bade igen. Så om aften fik vi 
det kage, der ikke var spist aften før. 
 
Dag 3: Liseberg og løb 
Om formiddagen skulle vi i Liseberg (forly-
stelsespark) det var lidt lige som Tivoli, det 
var rigtig sjovt, og vi fik en stor is, der var 
også nogle gode forlystelser. Så når vi kom 
hjem løb vi en bane. 
 
Dag 4: Stafet og hjemrejse 
Det startede med vi skulle løbe en stafet, hvor 
man var to på hvert hold og en skulle løbe 3 
baner og den anden skulle løbe 2. Jeg tror selv 
jeg blev på en 9 plads ud af 11.  
Hos de voksne var der 3 hold. 
Så skulle vi pakke og vi skulle hjem, på fær-
gen skulle man så have brugt sine sidste pen-
ge. 
 
Anders Huus Pedersen 
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Sprinthelgen 2010 
Klokken 14.00 skulle vi endelig af sted til den 
længe ventede Sprinthelgen.  
Vi kørte tidligere end bussen for at nå et lille 
træningsløb inden vi skulle spise. Det var en 
fin køretur der op, udover at vi gik Uffe lidt 
på nerverne. Da vi kom frem, kunne vi ikke 
finde ham der skulle give os kortene, men så 
gik vi ned og købte slik i stedet. Vi kom dog 
ud at løbe da Uffe og Niels Bentzon (som var 
kommet i mellem tiden) havde fundet ”ham 
der med kortene”. Det var ret svært, så vi løb 
sammen. Det gik også okay indtil vi bomme-
de. Da vi kom hjem efter godt en halv times 
løb, stod den på en lidt kedelig aftensmad, 
men vi overlevede. Vi havde en rigtig hygge-
lig aften med de andre piger, der var med. 
 
Næste morgen blev vi vækket kl. lidt i 8.00 og 
”hoppede” op af sengen og sprang ned til 
morgenmaden. (NOT!)  
Stævnepladsen lå ca. 20 km fra skolen. På 
stævnepladsen stank der af rådden tang, så det 
var mega nedern! Solen skinnede, men fordi 
det blæste var det ret koldt. Der var 800 meter 
ud til start så man skulle gå i god tid! Vi fik 
kortet udleveret et minut før vi skulle starte, 
og det er jeg sikker på at mange af sutterne 
var meget glade for!  
Da vi kom i mål efter et godt løb fik vi en 
lækker form for lasagne med bacon, det 
smagte vildt godt! Første etape gik godt for de 
fleste, nogle havde dog bommet.  
Efter et par timer skulle så ud på anden etape. 
Den var lidt speciel p.g.a. nogle store tykke 
mure, som man ikke måtte hoppe over selvom 
der var trapper. Der var desværre en hel del 
der blev disckvalificerede. Blandt andet Miri 
og Mikkel, der begge lå på flotte førsteplad-
ser. Det var hurtigt glemt for da vi kom hjem 
var der supersprint på programmet. (efter af-
tensmaden) og til dessert var der nogle, der 
havde været så venlige at servere surströming. 
Det blev en herlig aften. Det skal lige siges at 
surströming har en lidt speciel duft. 
 
Dagen efter skulle vi tidligt op, for førstestar-
ten gik klokken 10. Vi blev vækket klokken 7 
fordi vi skulle pakke alle vores ting før vi tog 
af sted. Vi kunne gå til stævnepladsen. I dag 
skulle vi løbe stafet, vi løb selvfølgelig sam-

men! Det var noget mere bysprint end dagen 
før. Det var godt, synes vi. Det gik helt vildt 
godt for os, i forhold til at vi løb D 16. Vi 
blev nummer 4!  
Det var selvfølgelig Amanda fra THOK og 
Miri fra OK ØST, der vandt vores klasse.☺ 
Men der var også andre gode resultater fra 
klubben f.eks. Magnus og Simon der blev 
nummer 2! 
Efter en god, men hård weekend kunne vi 
sove i bilen hjem(til Uffes store glæde)!  
 

Hilsen Agnes og Astrid!! 
d. 22/6 2010 

 
Tilfredse unge piger, Astrid og Agnes, omfav-

nes af kærlig ”ko”. 
 

 
En stor flok søllerødder deltog i årets sprint-

weekend i Skåne i juni måned. 
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KLUBTRÆNING - FOR FULDT FART  
Eftersommeren blev løbet i gang 

 
Så skete det – der blev udsolgt af kort allerede 
ved eftersommerens første træning. Det nye 
Rude Skov-kort skulle sættes i gang med en 
omgang træning med lange/korte stræk – og 
det tiltrak så mange søllerødder (76), at der 
blev udsolgt, trods tung sommerregn og mørk, 
våd skov. Der måtte lyntrykkes et ny oplag, så 
alle kunne komme ud i den nye skov – ja, 
sådan oplevede særdeles mange vist Rude 
Skov på den første tur på det nye kort. 
Geel Skov-kortet – med gæstebanelæggerne 
Signe og Karoline Foverskov – gav igen 
overvældende fremmøde. Også her blev det 
nye kort indviet til stor tilfredshed blandt de 
mange (74) deltagere. 
Aldrig har så mange søllerødder deltaget i de 
ganske almindelige træninger, så trænings-
banden har virkelig fået noget at tage fat på. 
Der vil ved nogle af de kommende træninger 
være oplæg af mere O-teknisk art, så delta-
gerne kan få lidt input til et mere succesfuldt 
O-liv! 
Der drøftes også muligheder for at tilbyde 
kursus i O-teknik i løbet af efteråret og vinte-
ren. Oplæg til sådanne arrangementer vil blive 
rundsendt + annonceret på hjemmesiden. 
 

OBS – OBS – OBS 
Birkerød kongevej er under totalrenovering, 
derfor flyttes træning 265 til Femsølyng. 
 

Vi ses dér, hvor skærme pynter!        GERT 
 

Lige nu ser planen således ud: 
 

KLUBTRÆNING EFTERSOMMER 2010. 
Nr. Torsdag Skov/Mødested 

261 26. August            
Kl. 17.30 

Rude Skov            
Femsølyng 

262 2. September          
Kl. 17.30 

Ravneholm           
Vangeboskolen 

263 9. September          
Kl. 17.30 

Rude Skov            
Løjesø 

264 16. September         
Kl. 17.30 

Trørød Hegn          
Trørødvej 

265 23. September         
Kl. 17.30 

Rude Skov       
FEMSØLYNG 

266 30. September         
Kl. 17.30 

Geel Skov            
Tennisbanerne 

267 7. Oktober            
Kl. 17.00 

Rude Skov            
Agersø 

268 14. Oktober           
Kl. 17.00 

Ravneholm           
Vangeboskolen 

269 21. Oktober           
Kl. 17.30 

Rude Skov/NATLØB    
Rudegård/Klubhuset 

270 28. Oktober           
Kl. 17.30 

Rude Skov/NATLØB    
Rudegård/Klubhuset 

271 4. November          
Kl. 17.30 

Rude Skov/NATLØB    
Rudegård/Klubhuset 

 

HAR DU LYST ??? 
Vil du prøve kræfter med et lille hyggeligt 
træningsarrangement, må du meget gerne til-
byde dig som gæstebanelægger – er du usik-
ker på arbejdet, skal du blot tage kontakt til 
træningsbanden, som garanteret vil overøse 
dig med gode råd. 
 

Det er aldrig for sent! 
Løb og lær -- O-teknik-kurser for voksne 

Dansk Orienterings-Forbunds Breddeudvalg inviterer alle interesserede >20 år til o-teknikkurser 
lørdag d. 23. oktober 2010 kl. 09:30-15:00    
 Sted: Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød 
 Tid: Lørdag d. 23. oktober 2010 kl. 09:30-15:00 
 Undervisere: Michael Kreiberg, OK Roskilde 
  Morten Ebbensgaard, OK Øst 
  Tage V. Andersen, OK Øst 
 Der er såvel teori som praktiske øvelser i skoven. 
 Pris kr. 150,00 - Frokost og kaffe/the er inkluderet i prisen. 
 Tilmelding via O-service senest søndag d. 17. oktober 2010 kl. 20:00 
23/8 kom indbydelsen i din indbakke. Se mere der, eller på Østkredsens hjemmeside, inden du til-

melder dig. 
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Så er den her igen: 
 

Du har garanteret aldrig bommet – eller 
har du? Nu har du chancen for at kom-
me ud af tæthed 3-buskadset og forsone 
dig med det. 

Vi indbyder dig til at skrive om et 
spektakulært, tankevækkende, skæbne-
svangert, grinagtigt eller lærerigt bom. 

Du må kun skrive om dine egne bom. 
Til gengæld er der frit slag mht. beret-
ningens længde, og der er ingen foræl-
delsesfrist (dvs. det må gerne være fo-
regået i fx 1956, hvis det er det sidste 
bom du kan mindes at have lavet). Det 
må være foregået til lands, vands (im-
passabel mose?) eller i luften (?), under 
træning eller i konkurrence, som arran-
gør (!) eller deltager – og på cykel eller 
til fods – bare det har med orienterings-
sporten at gøre. 

 

 

Her kan/må bommes! 
 

 

 

Send din personlige beretning til  
KOMPOST-redaktør Vibe Bøgevig  
på vibegert@get2net.dk senest tirsdag 
den 5. oktober  

Du må gerne være anonym over for 
resten af klubben – men dit navn skal 
fremgå af mailen. Herefter vil et uvil-
digt, men kompetent dommerpanel be-
dømme bidragene, og vinderen vil (evt. 
anonymt) modtage folkets hyldest og 
en flot præmie ved Klubbens jubilæ-
umsfest  lørdag den 9. oktober.  

Bidragene vil evt. senere blive trykt i 
Bomposten Komposten. 

Kirsten Møller 
 

 

BOM-
kanonen 

2010! 
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Korttegning  
som arbejde 

 
Interview med Roman Slobodianiuk om hans 
arbejde som korttegner. 
 

 
 
Jeg ved, at du deltog i JWOC i Berlin i 1989. 
Det betyder, at du må være en dygtig oriente-
rer. Men det er vel ikke det samme som at 
være god til at tegne kort. Findes der en ud-
dannelse eller er du selvlært? 
Roman: Jeg har ikke nogen speciel uddannel-
se, men jeg har fået stor erfaring under min 
eliteløberperiode og jeg har der igennem fået 
mange kontakter med gode korttegnere fra 
både Ukraine og Rusland. En opgave, som 
gav mig meget erfaring, var tegningen af kor-
tene til verdensmesterskaberne i Kiev i 2007. 
Her brugte jeg rigtig meget tid sammen med 
banelæggere og ikke mindst de internationale 
kontrollanter. 
 
Du har måske en almindelig uddannelse? 
Jeg har en uddannelse som pædagog, hvor jeg 
kan undervise de yngste klasser i grundsko-
len. Jeg kan også undervise i idræt og har 
været træner i atletik. 
 
Hvor længe har du arbejdet med korttegning? 
Jeg har arbejdet som professionel korttegner 
de seneste fem år. I den periode, hvor jeg sta-
dig var aktiv eliteløber (1988 – 1998), fandt 
jeg også tid til noget korttegning. 

 
Hvor har du tidligere arbejdet? Hvilke lande?  
I 2003 tegnede jeg adskillige kort i Slovakiet 
og siden 2005 har jeg tegnet mange kort i 

specielt Østrig og i Italien. De er alle blevet 
tegnet til bestemte konkurrencer. Desuden  
hjemme i Ukraine, samt i Rusland og Moldo-
va. 
Tjener du nok som korttegner til at kunne 
have et godt liv uden at tage andre jobs? 
Jeg tjener nok, når jeg arbejder i udlandet. 
Derfor blev jeg professionel. I Ukraine er der 
ikke råd til at betale særlig meget for kortteg-
ning. 
Hvordan fik Søllerød OK kontakt med jer? 
Jeg tror, at vores fælles ven i Danmark har 
anbefalet os. Men samtidig har de kort vi teg-
nede til verdensmesterskaberne i Kiev også 
givet os god reklame. 

 
Hvem er det, du har arbejdet sammen med? 
Det er Viktor Kiriyanov og Alexander Gavri-
lyuk, der arbejder i det samme korttegnings-
team som jeg. Vi er i alt 5-6 personer, der 
som regel arbejder i to hold. 

 
Hvordan har det været at tegne denne 
skov/disse skove, og hvad synes du om dem? 
Jeres skove ligner meget skovene i Ukraine, 
og er ikke så forskellige fra skovene omkring 
Kiev, hvor VM i 2007 blev afholdt. 
Det er et middelsvært terræn, hvor den bedste 
årstid for korttegning er april – okto-
ber/november. I juli-august er vegetationen 
lidt ”aggressiv”.  

 
Har I haft et ordentligt grundmateriale?  
Vi har fået stillet laserscannet kurver, ortofo-
tos og tekniske kort til rådighed. Vi fik tilbudt 
at anvende GPS, men ortofoto og laserscan-
nede kurver var tilstrækkeligt i dette tilfælde. 

 
Hvor lang tid har f.eks. Rude Skov taget? Er 
du tilfreds med resultatet. 
Alt i alt et godt resultat. Jeg personligt, vil 
gerne sige, at vi havde problemer med klassi-
fikationen af vegetationen, der i visse områder 
er vanskelig at tegne. Jeg håber I vil sige, at 
det er blevet et godt kort. Vi har forsøgt at 
gøre det godt! Jeg tror dog, at vi altid vil kun-
ne finde ting som må korrigeres. Vi tegnede 
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Rude Skov på 5 dage, og arbejdede på det alle 
tre. Det går ret hurtigt, når grundmaterialet er 
så godt som i dette tilfælde. 

 
I har været her i Holte nogen uger, hvor 
mange? 
Fra 10. – 26. juli arbejdede vi sammen. I den 
periode tegnede vi Rude Skov og hovedparten 
af Geel skov. Bagefter arbejdede jeg alene til 
9. august og har tegnet på områderne mellem 
skovene og ud til Rådvad.  

 
Hvordan har det været at leve her? Overnat-
ning/mad/kontakter? 
Vi havde de nødvendige goder, for at godt 
ophold. Vi købte selv ind og lavede mad i 
klublokalet. Troels og andre medlemmer af 
klubben kom ofte på besøg. Hvis jeg havde 
problemer med printeren eller cyklen, som 
Troels gav mig, kom han eller en af hans ven-
ner straks for at hjælpe. Vi har også trænet 
sammen på de nye kort. Det var ikke svært at 
leve her. Vejret var dejligt, ikke så ekstremt 
varmt, som det kan være i Ukraine. 

 
Jeg vender lige tilbage til din orienterings-
karriere. Du har været på juniorlandsholdet i 
1989 i Berlin? Har du siden løbet på lands-
holdsplan? 

  
Fra 1990 – 1999 var jeg med på Ukraines 
landshold. Jeg deltog i VM i Norge i 1997. 
VM for studenter i 1998 i Norge og de åbne 
nordiske mesterskaber i Danmark i 1997, li-
gesom i andre større konkurrencer før disse. 
Jeg fik aldrig nogen rigtig gode resultater i 
verdensmesterskaberne, selvom jeg egentlig 
selv følte mig stærk nok var det ikke nok. 

 
Hvor meget fylder o-løb i dag i din hverdag? 
Faktisk er orienteringsløb ikke så vigtigt for 
mig som den gang jeg trænede aktivt.  
Jeg har opdaget andre udfordrende ting, nem-
lig bjergklatring. Men jeg har meget respekt 
for orientering og for alle som orienterer. Jeg 
prøver at lave gode kort. Det er mit bidrag til 
orientering, som jeg elsker. 

 
Hvornår begyndte du at løbe orienteringsløb? 
Hvor boede du? 
Da jeg var 10 år (1982) blev jeg og andre 
børn meldt ind på sportsskolen. I hver eneste 

by i Sovjetunionen (som Ukraine tilhørte, da 
jeg var 10 år) fandtes der sportsskoler for 
børn, som man gik i efter skoletid. Staten 
brugte rigtig mange penge for at udvikle alle 
slags sport. 9 år i sådan et system betyder, at 
alle bliver gode sportsmænd. Vi deltog i man-
ge konkurrencer på statens regning. Jeg 
kommer fra byen Kalush i det vestlige Ukrai-
ne. Det ligger tæt ved bjergene Karpaty. Det 
var der jeg blev en god orienteringsløber. 

 
 Har du en familie derhjemme, som du sav-
ner?  
Jeg har været gift fra 1994 til 2005 og boede i 
byen Zaporozhie sammen med min familie. 
Min tidligere kone er en stærk sportskvinde 
og er på det ukrainske atletiklandshold, hvor 
hun løber 100 – 200 meter. Vi har en datter på 
14 år. Men siden 2005 har vi ikke boet sam-
men, men vi er stadig gode venner. 
Lige nu bor jeg i Ukrainka, der ligger nær 
Kiev. 9 måneder om året rejser jeg rundt i 
verden og tegner kort. Et liv jeg holder meget 
af. 

 
Hvad er dit næste korttegningsprojekt? 
Følgende kort er planlagt: St. Petersborg 
(Rusland) i september. Derefter to måneders 
rundrejse i Italien (november- december). 

 
Hvad har været det mest spændende ved job-
bet som korttegner? 
Jeg har ikke nogen særlige oplevelser. Det er 
monotont arbejde og det kræver stor tålmo-
dighed. Men min ven Oleksander Mihaylov 
(Farum 1998 – 2003, som også tegner kort) 
mødte sidste år i Italien en bjørn. Det kalder 
han en spændende oplevelse. Når jeg laver 
kort i Østrig, i Tirol holder jeg meget af at 
komme op i bjergene. Det er min fascination. 

 
Har du en favoritskov at tegne og at løbe i? 
Det er helt sikkert det alpine terræn i Tirol. 
Men også terræner uden ”krigerbevoksning”. 
Al slags terræn er godt på en måde. 

 
Tak til Roman, der først fik tid til at svare en 
uge efter afrejsen. Han havde travlt med at 
rentegne vores nye kort! 

Vibe 
 
Læs også Troels´ kommentar til arbejdet. 
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22km2 nye og professionelle kort 
 

Roman og hans kollegaer har tegnet nye og 
fantastiske kort til os i Søllerød. Jeg har efter 
bedste evne serviceret dem med grundmateri-
ale, og forsøgt at kvalitetssikre og vejlede.  

 
Som kortkonsulent og korttegner gennem en 
del år var det en fornøjelse at diskutere kort 
og kvalitet med de tre super professionelle 
tegnere fra Ukraine. Vi ville alle gerne ramme 
så tæt på IOF’s kortnorm (den, der er ens i 
hele verden og udførligt beskrevet). Naturlig-
vis kan vi alle finde småting, og det kunne 
tegnerne også, hvis de gik derud igen.  

 
Kortnormen er jo heldigvis ikke noget jeg 
har opfundet, men noget alle korttegnere 
(burde) stræbe efter at ligge tæt op af. Det nye 
store kort er ukrainernes og mit bud på, hvor-
dan det skal gøres. 

 
Jeg håber I alle vil tage godt og positivt imod 
det nye store kort. Glæd jer over et af de bed-
ste orienteringskort i Danmark, glæd jer over 
størrelsen på kortet – og ikke mindst vær åben 
overfor, at det nye kort er tegnet på en lidt 
anden måde end de gamle.  

 
Personligt glæder jeg mig over, at min idé fra 
2003 om et stort kæmpe kort er blevet gen-
nemført. Tegnet af professionelle, som besty-
relsen og jeg diskuterede for første gang i 
2005. I mellemtiden har vi haft to henvendel-
ser til OK Øst om samarbejde, og én til Lyng-
by OK. Alle tre, desværre med afslag. Tak til 
Jørn Wigh for at tage bladet fra munden på 
Generalforsamlingen, ellers var vi nok ikke 
kommet nogen vegne. 

 
Troels 

________________________________________________________________________________ 
 
Status over TBE-vaccinationerne i Søllerød OK. ved Kirsten Møller 
 
Jeg var ikke involveret i TBE-vaccinations-
arrangementet, men har ladet mig fortælle at 
ca. 30 søllerødder tog imod tilbuddet. 
Mikrobiolog Claus Bohn Christiansen og jeg 
har endvidere undersøgt 65 løbere fra Sølle-
rød OK og 15 fra Allerød OK for tilstedevæ-
relse af antistoffer mod TBE. Heraf var syv 
sikkert positive (dvs. havde antistoffer) - alle  
 

 
var fuldt vaccinerede. 70 løbere var sikkert 
negative (ingen antistoffer) - 69 var uvaccine-
rede, mens én var blevet vaccineret én gang 
kort forinden.  
Tre løbere havde positiv screeningstest, men 
var negativ i den bekræftende test - det positi-
ve screeningssvar kan skyldes tidligere vacci-
nation mod virus, der ligner TBE (fx gul fe-
ber). 

________________________________________________________________________________ 
 
Skovcup. (O-løb for børn) 
 
Der er endnu tre onsdage tilbage af dette års Skovcup.  
 
08.09.10 Lille Hareskov  FSK   Gisselfeldengen,  

Skovlystvej, Værløse 
Krak 
115K7 

15.09.10 Bistrup Hegn OK Øst Kantparkering, Præstevangen 
Birkerød 

Krak 
96F4 

22.09.10    Kalvebod Høj Amager OK    Kongelundshallen  
Kalvebodvej, Dragør 

Krak 
118G1 

Læs mere på www.skovcup.dk  
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Vi går mod strømmen 

Vi har antaget en lærling, 
Og støtter således ungdommen. 

Ved alle ordrer fra klubbens medlemmer 
giver vi 5 % af prisen før moms til klub‐

bens ungdomsafdeling 

             
 

 
 
 

2167 5283 
WWW.BOASBYG.DK 

 VI SKABER MULIGHEDERNE 
Alt i tømrer‐ og snedkerarbejde 
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Lørdag d. 9/10-2010 holder Søllerød OK

klubmesterskab og 
20-års jubilæumsfest

Vi starter med mesterskabsløb i Kirkeskoven. Mødested under vandtårnet 
kl. 10.40, så vi kan nå samlet instruktion før start kl. 11.00.20. 
Parkering på lille P-plads ved Søllerødvej 57 og langs vejene eller ved 
Søllerød Kirke hvorfra der er ca. 800m til "stævneplads". 
Kaj Rostvad er løbsleder ved dette 20-års løb: Præcis 20 poster. Makstid
3x20 minutter. Forhåbentlig 5x20 deltagere. Ca. 1½x20 hold. Næppe 20 
vindere. Vi bruger klippetænger som for 20 år siden!

Meld venligst ved tilmelding, hvilken kombination af lang/kort og mellem-
let/svær, deltagerne gerne vil løbe.

Efter en velfortjent eftermiddagspause mødes vi igen kl. 17 på
Mariehøj Centeret, lokale 3, Øverødvej nr. 246B, Gl. Holte, Grøn indgang. 
Døren er åben mellem 16.55 og 17.15. Udenfor dette tidsrum kan det være 
nødvendigt at ringe for at blive låst ind (tlf 40334486/20943221/51536460).

Der vil være velkomstdrink med snacks og ca. kl. 18 en lækker hovedret 
bestående af: Rådyrgryde med rødbedesalat, spinatsalat, perlespelt og 
groft brød (+ mere børneorienterede ting). Senere kaffe og jubi-kage.

Drikkevarer kan købes til yderst favorable priser i baren; husk småpenge.

Der er forberedt diverse underholdende indslag, så fald ikke for godt ned i 
stolene! Yderligere festligheder er meget velkomne - giv gerne Iben et praj 
på mail iben.maag@gmail.com før dagen.

Ca. kl. 22.20 vil der være opbrud og oprydning efter en lang dag (dog ikke 
20 timer!).

For dette bedes I indbetale 100 kr. pr. voksen (fra og med 15 år) og 50 kr. 
pr. barn til konto nr. 7500 1135716. Send desuden en mail med oplysning 
om deltagere og  baner til Morten på sok@9ssen.dk
snarest muligt og senest 26. september, hvorefter 
tilmelding er bindende (pga. mad "udefra").

20 festlige hilsner fra mesterskabsfestudvalget
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