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

• 24. marts 2009. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
• 24. maj 2009. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

 
 

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 17. februar 2009 i Rønnebærhuset kl. 18.45 
med følgende dagsorden: 
 
1.Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for ge-
neralforsamlingen. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår. 
 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
 
5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.  
 
6. Behandling af indkomne forslag. 
For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne 
forslag være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt sup-
pleret med direkte udsendt meddelelse. 
 
7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer : 
   a. Formand (lige år), for 2-årig periode  
   b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode 
   c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens tur- 
       nusplan. 
   d. 2 revisorer for 1 år. 
   e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
   f. 1 revisorsuppleant for 1 år 
8. Eventuelt 
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Søllerød Orienteringsklub 
Formandens beretning for 2008 

 
2008 har været et usædvanligt godt år for Søl-
lerød Orienteringsklub. 
Sportsligt har vi høstet medaljer, og her strå-
ler Rasmus Thrane Hansens sølv- og bronze-
medaljer ved Junior-EM over de andre. Det er 
tredje gang i klubbens historie, at vi får me-
daljer ved disse arrangementer. 
Vi er stolte over den indsats som Rasmus har 
ydet, men glæder os også over de mange 
klubmedlemmer, der i læringsårene gennem 
forskellige træningstilbud har ydet et bidrag 
til de unge talenters udvikling. 
Vi har også høstet en række DM-medaljer (12 
i individuelt) og DM-stafet (2x3 medaljer). 
The ’usual suspects’ Rasmus, Arne og Ib er 
stærkt repræsenteret, men bemærk også Kir-
sten Olsen og Gustav Jonsson. De unge damer 
i D55, Lisbeth, Vibe og Else fik sølv og de 
lidt yngre Jørgen M-S, Ronnie Mac og An-
ders J. fik en lige så fin medalje i H55, hvor vi 
spændt fulgte med på sidste-turen. Jeg tror 
ikke Anders har fået armene ned endnu.  
Også i MTB-O, som der er voksende interesse 
for, fik vi Danmarksmestre ved Andreas Kon-
ring og Rikke Østergård. Vi fik mange fine 
medaljer ved SM; tilgiv mig, at de ikke yder-
ligere præciseres i denne beretning. 
I divisionsmatcherne fastholdt vi efter 3 løb 
vores position i 2.div. Der hører vi hjemme, 
men især den ene match viste hvor afhængige 
vi er af et stærkt fremmøde blandt vore H18-
35 eliteløbere, som suverænt kan sætte sig på 
bane 1. Det betyder meget idet vi er tyndt 
besat på nogle af de andre baner. 
Arrangementsmæssigt gennemførte vi SM-nat 
i Geel Skov og løb i kategorierne Nat-Cup, 
SkovCup, alle med høj kvalitet.  Til disse 
arrangementer har vi mange kompetente funk-
tionsledere og funktionshjælpere, men en sær-
lig tak skal lyde til stævneleder og banelægger 
(Jørn Wigh og Bo Konring). Erfaringsmæs-
sigt er stævnelederjobbet svært at besætte. 
 
2008 var klubtræningen helt formidabel og 
nåede nye højder. Selv indbydelsen, rund-

sendt pr. mail, er der kælet for. Det ugentlige 
træningstilbud trækker mellem 35 og 55 del-
tagere. Varierende skove og med varierende 
træningsmomenter udtænkt og gennemført af 
Gert og hans tro hjælpere (Vibe, Mogens og 
Niels R.). Vi har haft 5-års jubilæum i 2008 
og kan i januar 2009 fejre nr. 200 af slagsen. 
Helt uhørt i O-sport. Dette kontinuerte tilbud 
tiltrækker nybegyndere, stræbsomme motio-
nister og løbere, som har ambitioner om me-
daljer ved DM’erne. 

To af de unge: Sofie og Astrid 
 
De unge, SUT’erne, har deres helt eget man-
dagsmiljø under kyndig ledelse af Anders J. 
og Bo Konring. Praktisk O-træning, teori og 
socialt samvær trækker nu fulde huse, og 
formanden er blevet bedt om at skaffe større 
klublokaler med SUT’ernes situation som 
begrundelse. På årets sidste dag blev der til 
DOF indsendt en ansøgning fra SOK vedr. 
Aldersrelateret Trænings Koncept som DOF 
har lanceret. Hermed forpligter SOK sig til et 
ambitiøst træningstilbud til de unge med en 
række bestemte målepunkter, mod at få øko-
nomisk tilskud fra DOF. Endnu en styrkelse 
af SUT-miljøet. 
Vores eliteteam har været præget af skader og 
- for nogle - presserende uddannelsesforløb, 
som er gået lidt ud over den sportslige udfol-
delse. Vi tror på det lange seje træk, fasthol-
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der konceptet, og ser at de fortsat holder gang 
i deres SET-tradition i klublokalerne om tirs-
dagen. Vi håber snart at se dem på skamlerne 
igen!  
For at afslutte de kontinuerte forløb skal også 
nævnes SÆT’erne, hvor de lidt ældre piger 
mødes om torsdagen til løb og – nå ja, hvem 
ved! 
Vores klubarrangementer, såsom lagkageløbet 
omkring grundlovsdagen, julemavemotions-
løbet (der i år trak 84 deltagere!) og sommer-
afslutningen i Vejby, vidner som en stærk 
tilslutning til klubbens arrangementer. 
2008-Molboløbene er af fam. Wilken blevet 
videreudviklet med sponsorer, IT-baserede 
løsninger mv. og det kontante overskud som 
disse løb giver, er en meget betydelig ind-
tægtskilde, som muliggør, at klubben kan 
støtte ungdom og elite så det bliver økono-
misk muligt at deltage i arrangementer i ind- 
og udland. I 2009 kan dette arrangement fejre 
50 års jubilæum, hvor det skal bemærkes, at 
nogle af klubbens rigtige seniorer, (Brdr. 
Brühl og Jørgen Bach), var blandt initiativta-
gerne. Det er nu så efterspurgt at være løbsar-
rangør under ’Wilkens’ ledelse at arrangør-
hold står på venteliste! 
 
2008 var også året hvor vi fik nyt klubtøj. 
Med en demokratisk - men dermed også en 
omstændelig proces - fik vi fastlagt design, 
bestilt tøj og i det sene efterår kunne de første 
trække i det nye dress. Ellen Frier trak et stort 
læs i forbindelse med at få design og ’ordrer’ i 
hus. Nogle størrelser er allerede udsolgt, og vi 
må snart afgive suppleringsordre. Flot er det 
blevet. 
 
2008 var også året hvor vi tog hul på den nye 
korttegningsteknik, idet vi indkøbte COWI’s 
laserskannede materiale og entrerede med 
Piotr, som er en erfaren korttegner fra Polen, 
om at nytegne Jægersborg Hegn. Det skal 
bruges til 1.div. finalen i 2009. Et par rettelser 
skal der nok til, så har vi en superfint kort 
over den skov. Dersom Rudersdal Kommune 
honorerer den ansøgning vi har indsendt om 
GPS- og IT- teknologi til den nye måde at 
lave kort på, har vi mulighed for i 2009 at 
lave flere kort i vores nærområde. 
 

 
Jens Aaris, første mand i det nye klubtøj. 

 
2008 var også året, hvor vores klubmester-
skab sprængte alle rammer. Et af vore nye 
medlemmer (John Lassen – far til Mads) så 
dette tidligt og reserverede og donerede et 
festlokale i Nærum til formålet. 61 var ude at 
løbe og 66 havde en skøn klubfest, som vi 
ikke kunne have afholdt i egne lokaler. Niels 
Raagaard blev en fortjent klubmester efter et 
handicapsystem som Gert B. forsvarede mod 
alle useriøse angreb.  Aftenen vil også blive 
husket for Kirsten Møllers BOM-kanon og 
den historiske redegørelse for BOM’et, som 
hun gav. 
2008 var også året for nogle spektakulære O-
begivenheder. DM i Rømø-terræn er altid en 
oplevelse for sjællændere, men dog forvente-
ligt. Fransk 6-dages, som formanden dristede 
sig til, da hofte nr. 2 var sat ordentligt på 
plads, var en oplevelse af de helt specielle. 
Indledningsvis var min fornærmelse stor over 
at blive spist af med ca. 4 km-baner til en 
60årig; men denne fornærmelse skulle hurtig 
vise sig forfejlet. Et terræn med utrolig mange 
klipper og grønne detaljer som tog lang tid. 
En stor O-oplevelse, der ikke blev mindre af 
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det gode sociale miljø i den gamle præste-
gård, hvor 10 ældre SOK’er havde hoved-
kvarter. SET’erne muntrede sig også i det 
svære terræn. Der er flere gode beretninger i 
Komposten. 
2008 bød også på en lige så spændende ople-
velse i den svenske skærgård ved Göteborg, 
hvortil Ronnie havde lagt det 10nde (og må-
ske/’måske ikke’) sidste Vildmarksløb. En 
tradition dyrket i Ronnie’ og Lisbeths jyske 
periode, som derfor stadig trækker ca. 40 jy-
ske løbere. Jørgen M-S, Mogens, Ellen og 
formanden meldte sig – de to sidstnævnte til 
den ’rigtige’ med teltovernatning i oktober 
måned. Det blev en fantastisk oplevelse som 
startede med udlevering af et ’Sporvogns-
kort’, der via båd førte til Styrsø hvor natløbet 
begyndte fredag aften (med fuldt feltudstyr på 
ryggen). Lørdag et nyt løb på de to tvillinge- 
øer afsluttende med et gruppe-pointløb i Gö-
teborg by søndag formiddag. Vi nåede 10 O-
kort på 3 dage – heraf eet baseret på luftfoto. 
Et imponerende arrangement som Ronnie og 
hans hjælpere har brugt mange dage på at 
arrangere. Stor tak. 
 
I årets mørkeste måned indsendte SOK en 
ansøgning til DOF om at komme i betragtning 
til udtagelse til ATK-projektet (aldersrelateret 
trænings koncept) 
En gruppe på 6 med Ulrik Illum i spidsen og 
med meget erfarne seniorer og top-juniorer, er 
nu klar til at bringe vores SUT-træning op på 
et endnu højere niveau - forhåbentlig med 
DOF-støtte herunder også økonomisk. 

6 

Gruppen består desuden af Anders Jonsson, 
Bo Konring, Steen Olsen, Kirsten Møller og 
Rasmus Thrane-Hansen. Et meget flot initia-
tiv hvor gruppen indeholder lige netop meget 
forskellige ressourcer, som vil være nyttige 
for enhver SUT gruppe. Bestyrelsen hilser 
ansøgningen meget velkommen. 
 
2008-Komposten udkom i 6 endnu flottere 
udgaver på i alt 132 sider. Vibe formår at lok-
ke læseværdige artikler ud af medlemmerne. 
De trykte udgaver er i sort-hvid; men har man 
internet-adgang kan man få de flotteste farve-
billeder af skovterræner og stemningsfyldte 
O-løbere at se på vores hjemmeside. Måske 
Du så også falder over én af de læseværdige 
artikler ved samme lejlighed. 

Kirsten Olsen blev af bestyrelsen valgt til 
årets ’Søllerod’. Hun har i mange år stået for 
tilmeldingerne, hun har i stilhed arrangeret 
adskillige skov-cupper – et arrangement der 
kun er for børn i Østkredsen - og hun har til 
stadighed stået til rådighed for opgaver ved 
vore stævner i mange år. 
 
Og det er måske den pointe som markerer 
overgangen til de mere alvorlige spørgsmål. 
Hvordan fastholder SOK de meget gode tak-
ter vel vidende at mange har lavet en uvurder-
lig indsats i 2008. Vi ved at Gert søger hjæl-
pere så et team (4- 6 personer) kan deles om 
opgaven så Gert/Vibe også kan få lidt fritid. 
Fam. Wilken har bedt om at blive afløst som 
Molbo-chef-arrangører, og vi har måttet roke-
re lidt for at få de 2 store arrangementer i 
2009 (1.div.-finalen i okt. og Kredsløbet i 
maj) til at falde på plads med hensyn til de 
tungeste poster. Vi skal respektere at folk øn-
sker at blive afløst efter en tid i stedet for at 
løbe sur i det. Det frivillige arbejde skal være 
en fornøjelse. Vores succes’er i 2008 er derfor 
tæt på at avle fiaskoer, fordi det kræver så stor 
en indsats af så mange mennesker. Forman-
den forfalder let til at bruge ’old-boys’ net-
værk  (også ’old-girls’); så ved man at kom-
petencen er til stede, og man kan sove trygt.  
 

Kim Andersen har efter mindre end et år i 
klubben meldt sig til ”træningsbanden”. 
 
Men for mange af disse er bægeret ved at væ-
re fyldt – de synes, at de har taget deres tørn 
og formandens relationer til nyere medlem-
mer ikke altid er stærke nok til, at han tør 
spørge disse, og nogle føler måske at erfarin-
gerne endnu ikke rækker. Herved kommer 
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oplæringen også til at mangle. Denne onde 
cirkel skal brydes, og det kan formanden ikke 
klare alene. Hjælp derfor ved at tilbyde jer til 
forskellige opgaver, eller giv formanden et 
hint, så skal bestyrelsen nok sørge for at få 
villige hænder og hjerner fordelt. Det kan 
være som ansvarlig for 14-dages banen, tur-
arrangør til de større arrangementer i Sverige 
og provinsen, medstævneleder sammen med 
en ’gammel rotte’ etc. Listen kan gøres meget  
lang.  
 
En aftale med Philip om rengøring af klublo-
kalerne har højnet kvaliteten, men han har nu 
fået tilbud om studierelevant arbejde.   
 
Nåede jeg at sige, at Kirsten O. og Maria M-
E., der har stået for klubbens bidrag ved bør-
nenes Skovcup, også gerne ser sig afløst i 
2010, og formænd holder jo heller ikke evigt. 
Jeg skal desuden minde om, at vi har et ’sam-
liv’ med børnehaven, som ikke må give an-
ledning til mislyde. Vi skal tage utroligt me-
get hensyn til børnene i børnehavens åbnings-
tid, og vi må aldrig efterlade trappe eller kæl-
der i en stand, som giver anledning til kritik. 
Bestyrelsen har holdt hyppige møder i 2008 
og formand eller andre har deltaget i møder i 

såvel Østkredsen, Forbundet, Kommunen, 
Rudegård-samvirket for at styrke klubbens 
ansigt udadtil. Bestyrelsesmedlemmerne har 
påtaget sig en række opgaver til stor hjælp for 
formanden. En særlig tak skal dog lyde til 
kassereren Jens Anders Hansen, der tilbringer 
mange timer ved PC’en, som en nødvendig 
forudsætning for klubbens drift. 
 
En klub der spænder over begyndere til elite 
og fra 6-10-årige til de som er over 80, må 
nødvendigvis indrette sig med forskellige 
tilbud til de forskellige grupper. Det er lykke-
des for SOK gennem SET, SUT, SÆT osv. 
herunder også teaterklubben; men vi skal også 
være opmærksom på det bredere samvær, når 
lejligheden byder sig til divisionsmatcherne, 
de store DM´er i provinsen, måske de store 
stævner i udlandet og vores egne løbsarran-
gementer. Det er kittet som får klubben til at 
hænge rigtig sammen. 
 

Jens Aaris Thisted 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Elitesiden får comeback 
Peter Horstmann og Troels Christiansen 
 
Komposten er efterhånden blevet tømt et par 
gange siden vi sidst berettede om elitens gø-
ren og laden. Forfatterne har haft utrolig 
travlt, meeen nu lysner det både her og i sko-
ven! 
 
Efteråret blev rundet af med dobbeltarrange-
ment i november. Sprint og Jættemil var me-
nuen i Hillerød og Grib skov. Rasmus Thrane 
Hansen løb fra hele Danmarks elite og ind-
kasserede 1000 gode kroner i præmiepenge. 
Dagen efter blev Rasmus nr. 2 i H20 på den 
lange distance.  
 
Fra og med 2009 er KC Hillerød nedlagt, da 
forbundet og Team Danmark vil satse på an-
dre metoder til at gøre de bedste bedre. Det er 
ærgerligt for den gruppe søllerødder, som 
tilhører de næstbedste. Heldigvis er der alle-

rede planer fremme for træningssamarbejde 
blandt eliteløberne på tværs af klubberne. 
 
Det er endvidere besluttet at fortsætte Spring 
Cup OK, selv om engagementet ikke er helt 
så stort som tidligere. Philip varetager forsat 
formandskabet. 
 
Vi har i Søllerød fået tilgang af den tidligere 
junioreliteløber, Sten Piil. Steen løb tidligere 
for Svendborg OK, og deltog sammen med 
bl.a. Anders Søndergaard ved Junior VM i 
2000. Ved Nytårsstafetten fik Steen debut og 
hentede en tredjeplads sammen med Ulrik 
Nielsen og Tore Linde. 
 
Elitedrengene varetager Molboløbet d. 8. fe-
bruar i Geel skov, hvor vi håber at se en mas-
se søllerødder i skoven! 
 
På gensyn i skoven til sæsonen 2009 
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Mountainbikeorientering 
 (mtb-o) 

 
Mountainbikeorientering er en form for orien-
tering, hvor man kombinerer mountainbiking 
og orientering. Det foregår egentlig på samme 
måde som almindelig orienteringsløb bortset 
fra at man cykler rundt til posterne. Der er 
også enkelte regler der adskiller det fra fod-
orientering. Det er fx strengt forbudt at bevæ-
ge sig uden for stierne og forlade sin cykel. 
Desuden skal man cykle på et eller andet, men 
det behøver ikke at være en topliret moun-
tainbike. Det kan ligeså godt være en trehjulet 
cykel.  
 
Historie  
Mountainbikeorientering er en relativ ny gren 
inden for orienteringssporten. Det første løb 
blev afholdt i slutningen af firserne og i 1997 
blev det første verdensmesterskab afholdt. 
Danmark har været lidt sent ude og det første 
mtb-o løb blev afholdt i Grib Skov i 2003. 
Siden er udviklingen i mountainbikeoriente-
ringen gået stærkt i Danmark. To år senere i 
2005 deltog Danmark for første gang i VM i 
Slovakiet og allerede to år efter blev det til 
den første internationale medalje i stafet.  
Sidste år blev det til endnu flere medaljer bå-
de til EM og VM og Danmark har i dag det 
bedste landshold på herresiden. 
I juni er det Danmarks tur til at arrangere Eu-
ropamesterskab og Juniorverdensmesterska-
bet her i Nordsjælland og det bliver spænden-
de at se om danskerne kan præstere på hjem-
mebanen. 

 
Kortholderen klemmes fast på styret. 

    
Udstyr 
MTB-O er en del mere udstyrskrævende end 
alm. O-løb. Udover kompas og si-brikken 
skal man som nævnt have en cykel og derud-
over er det også meget nyttigt at have en kort-
holder. En kortholder monteres på styret og 
holder kortet så man kan holde begge hænder 
på styret. Den mest brugte model kommer fra 
det tjekkiske Miry. Denne kortholder er spe-
cielt god, da pladen med kortet kan drejes så 
det er muligt at nordvende kortet. Miry kort-
holdere kan købes til 450 kr. på hjemmesiden 
www.racegear.dk. Til løb plejer det at være 
muligt at kunne låne kortholder. 
 
Kortet 
Ved første øjekast er der ikke meget forskel 
på et almindeligt o-kort og et mtb-o kort. Der 
er dog enkelte forskelle. For at gøre det lettere 
at overskue kortet i høj fart er alle andre sorte 
objekter undtagen stierne grå. Desuden er 
andre mindre vigtige objekter såsom huller og 
hjælpekurver fjernet fra kortet, da det ikke er 
vigtigt når der kun køres på stierne. Stiernes 
opdeling er også anderledes i mtb-o og indde-
les ikke kun efter deres størrelse, men også 
efter deres farbarhed. Det kan nemlig være 
utrolig meget forskel på at cykle på fx en ri-
desti og en god sti/skovvej, som på et o-kort 
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ville se ens ud.  
Da posterne kun kan ligge på stierne er der 
normalt ikke postbeskrivelser til mtb-o løb. 
Kontrolnumrene står i stedet efter postnum-
meret, hvilket også gør, at man ikke skal flyt-
te blikket langt fra baneforløbet. 
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De små streger: forhindring på stien, der ikke 
kan passeres uden at skulle stige af cyklen. 
 

 
 
Info 
Hvis du gerne vil vide mere mtb-o kan du gå 
ind på forbundets hjemmeside http://mtb-
o.do-f.dk/. Her er det muligt at se de næste 
mtb-o løb og der er desuden nyheder fra mtb-
o verdenen.  
Tilmelding til mtb-o løb foregår på samme 
måde som alm. Orientering inde på www.o-
service.dk  
  

Andreas Konring 
 
 
 
 

Lidt af hvert 
10-mila. 
Tiomila er et stævne, der sædvanligvis foregår 
i Stockholm-området, men i år foregår dette 
store stævne i Skåne.  
Det er en 10-mands stafet, der starter om nat-
ten. Der løbes over 100 km og det er især for 
de unge og de seje (som også kan være godt 
oppe i årene!) 
Formentlig sætter SpringCup-OK igen i år et 
hold, så vi kan forvente søllerødsk deltagelse. 
Rasmus Trane Hansen er helt sikkert med på 
et af PAN-Kristianstads hold. Sidste år løb 
Rasmus en flot førstetur. 
Skal du over og se på? 
Der løbes lørdag/søndag den 18/19. april. 
Løbsområde: Riseberg mellem Perstorp og 
Ljungbyhed. 
 
Divisionsturneringen. 
Allerede søndag den 15. marts løbes årets 
første divisionsmatch. (2.div.) 
Husk at tilmelde dig. Som du ved, kan også 
du risikere at løbe point hjem til klubben. Og 
det er jo ikke så tosset. 
Mød op – det plejer at være et hyggeligt til-
løbsstykke, ofte med klubkage. 
Der løbes i Buresø-skovene med første start 
kl. 11.30. Se indbydelse på nettet. Den er me-
get nem at finde via klubbens hjemmeside. 
 
Kompasset. 
Det for ærgerligt at tabe det. 
Mon ikke et tommelfingerkompas bliver sid-
dende, hvor det bliver sat! 
Et pladekompas har en snor i hjørnet. Bind en 
knude, der giver en åbning så din hånd kan 
komme igennem, og sørg så for at have det 
om håndleddet under hele løbet. Hvis du fal-
der, bliver det hængende, selv om du tager fra 
med hænderne. 
 
KredsUngdomsMatch 
Årets store ungdomsfest nærmer sig, i hvert 
fald udtagelsesløbene dertil. Vil du med til 
KUM skal du løbe godt i disse løb: 
 
22.marts Geelskov 
28. marts Tisvilde Hegn 
3. maj Grib skov Mårum 
 

Vibe 

http://mtb-o.do-f.dk/
http://mtb-o.do-f.dk/
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Dagens journalist i Ungdomsteamet 
Agnes Jonsson 

 
Ved Sutternes juleafslutning, hvor de unge 
laver mad til forældrene, havde Caroline W. 
udnævnt Agnes til at være dagens journalist. 
Her fortæller 11-årige Agnes. 
 

 
 
Først vil jeg lige nævne, at det at være dagens 
journalist kræver at være super sej og ha’ et 
godt julehumør ☺ 
At tage fede billeder og se arbejdet skride 
frem med den mad, som vi skal lave, mens de 
voksne løber, er også vigtigt at kunne. Selv 
har jeg lige skrællet kartofler for Caroline 
Wilken og ikke med hende, som hun ellers 
sagde.  
Som jeg ser det lige nu, er alle i fuld gang, 
også de dovne, men selvfølgelig er der nogle, 
som finder det meget mere festligt at lave 
mad end andre. Nu vil jeg interviewe nogle af 
de flinke Søllerødder!  

Hvad synes du er det hyggeligste her Caroline 
Konring? 
 

Det hyggeligste er, at vi kan sidde her og 
lave mad sammen, selvom det ikke er alle, 
der kan finde ud af at hjælpe til, er det su-
per socialt. 
 
Det er jo også rigtig nok!  
 
Kan du godt li’, at vi laver det sådan her en 
gang om året Nikoline Andersen?  
 

Ja, det er da meget sjovt men også lidt 
stressende! 
 
Det har du vel ret i. Og så vil jeg sige vel-
kommen hjem til Casper Wilken, der har væ-
ret væk i adskillige måneder for at sejle halv-
delen af jorden rundt med Skoleskibet Dan-
mark! ☺ 
 
Hvordan har du haft det på skoleskibet Cas-
per Wilken? 
Fint, der har været meget at lave - jeg har 
ikke haft fri i et halvt år. 
Det lyder da sejt. 
 
Og her kommer så det næststørste spørgsmål 
(da det største først kommer senere): hvordan 
har det været pludselig at skulle bevæge sig? 
Det er jo ikke noget, de voksne er vant til, 
men svaret - det får vi lige om lidt. 
 
Hvordan har det været at skulle løbe i dag 
Anders Jonsson og Bo Konring? 
 

Det har været dejligt at svede! 
 
Okay, det vel også et år siden I sidst svedte!  
Ja, det lyder jo som et godt løb, selvom jeg 
hørte nogle snakke om, at der var nogle po-
ster, som var forsvundet! Men det er jo jul, så 
hvad finder nisserne ikke på? ☺ 
 
Magnus Maag blev den heldige vinder af det 
magiske pilekogger og den store sorte bog. 
Der læses nu grundigt igennem regler, hvad 
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de andre har skrevet, og hvad der eller står i 
den mystiske bog.  
Hvordan er det at blive årets SUT Magnus 
Maag? 
 

Det er fedt! Jeg er stolt, og jeg er glad for, 
at jeg har et helt år til at skrive i den! 
 
Det lyder cool – og god fornøjelse ☺ 
 
NU til det endelige spørgsmål: kan de li’ vo-
res mad? 
Den mad som de unge SUT’er har lavet (også 
mig!). Vi har slidt og slæbt, skrællet og skå-
ret, trodset mange forhindringer og nu, ende-
lig, kan vi nyde frugten af vores anstrengelser. 
Men, men, men! Nyder de gamle den også? 
Svaret… ja, det får vi lige om lidt! 

 
Var maden god? 
 

Der blev svaret:  
”Udmærket”  
”det var rigtig godt”  
”det er den bedste flæskesteg, jeg har 
smagt i dag”  
”godt, men der går for langt tid til desser-
ten” 
 
Og sådan strømmer de rosende ord ind i ho-
vedet på mig. Det lyder som om, at de i den 
grad også har nydt maden. Det var alt for i 
dag. Rigtig glædelig jul☺  

   Agnes 

________________________________________________________________________________ 
 
Et eksempel på de opgaver, som SUT’erne bliver udsat for om mandagen.  
Jeg (red.) er imponeret, vil jeg bare lige sige. Prøv selv om du kan løse de tre opgaver.  
Måske tydeligere i netudgaven, hvor du får farverne med. 
 

 
På næste side, kan du læse, hvad Jonathan skriver om bl.a. mandagstræningen. 
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Ungdomsside 
 
 
 

 
Jonathan har sendt dette fine indlæg til Kom-
posten. 
 
Sut-løb om mandagen 
Sut-løb om mandagen er meget hyggeligt. 
Man møder op omkring 17:30, så snakker vi 
lidt og så skal vi ud at løbe. For det meste 
løber vi på lysløjpen eller på atletikbanen. 
Men det er om vinteren, når det er mørkt. Når 
vi er færdige går vi i bad og derefter går vi op 
i klubhuset og læser og snakker. Så skal vi 
spise alle sammen samlet, hvor vi snakker og 
hygger imens. Bagefter skal vi have teori, 
hvor vi lærer om fx. Sprint, orientering i sko-
ven, og signaturtegn. 
 

 
Jonathan ved SM-stafet 2007 
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Hvad synes jeg om at løbe? 
Jeg syntes, der er sjovt at gå til o-løb. Man 
møder en masse nye venner, og man hygger 
sig til stævner og i klubben. Jeg startede for 
ca.3 år siden, og jeg har lært en masse gen-
nem årene. Til mandagstræning var det første 
gang, jeg var ude at løbe. Jeg var sammen 
med min bror Philip oppe til træning i klub-
ben. Det var ham, der fik hele min familie 
med ud at løbe, og så kender vi også nogle der 
løber o-løb. Nu løber jeg hver mandag. Min 
bror og jeg bliver kørt derop af mine forældre 
hver mandag.  
 

Molboløb 
Næsten hver søndag løber jeg molboløb. 
Molboløb er ligesom normalt løb, alle kan 
være med, hvis man vil. Jeg tager derop med 
min familie omkring kl.  9, fordi vi gerne vil 
løbe tidligt. Molboløb er hyggeligt. Jeg er selv 
med til at arrangere et af løbene hvert år. Det 
er som regel det første. I år havde vi valgt at 
emnet skulle være 50, fordi der jo er 50 års 
jubilæum i år. Når man arrangerer, skal man 
finde på en masse spørgsmål. Det hygger vi 
os med flere aftener sammen med familien 
Wilken, som vi arrangerer løb med.  Der skal 
også laves plakater og laves baner. Dagen før 
løbet skal der sættes poster ud, og de skal 
samles ind igen efter løbet. På selve dagen har 
vi travlt med at sælge kort, og registrere løbe-
re, og hele eftermiddagen går med at tælle 
point. Men det er noget jeg synes er rigtig 
hyggeligt at være med til. 
 

Jonathan Kæseler  
 

Eksempel på Molbospørgsmål: 
Hvilken af disse bølgetyper har den længste 
bølgelængde? 
K   Synligt lys 
L   Mikrobølger 
M  Røntgenstråler 
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Bo Konring laver særdeles udfordrende korttræning til SUT ´terne. Her er endnu et eksempel.  
Løsningen vises på næste side. Kig ikke før du har din egen løsning! 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Velkommen til følgende nye medlemmer: 
23 Alice Munck (tilbage igen) 
501 Helle Piil 
502 Rene Madelaire 
503 Michael Myhre Thorsen 
504 Morten Hasling Nissen 
505 Peter Fausing 
506 Ann Rasmussen 
507 Rune Rasmussen 
 

Farvel til: 
 
85 Lilla Monrad 
86 Merete Monrad 
96 Kent Jørgensen 
399 Kaare Seidelin 
448 Thomas Juul Pedersen 
467 Mikkel Højlund 
472 Michael Krakauer 
476 Jesper Munch Hansen 

 
  
          Frostnåle,  
          fotograferet i Rude Skov 17. jan.-09 
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Søllerød OK ´s  
Ungdomspris 2008 

  
Rasmus Thrane Hansen var i 2006 den første 
og Caroline Wilken var i 2007 den anden af 
Søllerød OKs ungdomsløbere, der modtog 
ungdomsprisen – PILEKOGGERET – 
som blev udsat af Anders Ølgaard i 2006, for 
at klubben kunne give ungdomsarbejdet et 
ekstra skub fremad. 
Ved mandagstræningen lige før julen 2008 
blev ungdomsprisen for 2008 overrakt. Denne 
træning var på alle måder ganske særlig, idet 
det denne aften var ungdommen, der stod for 
at tilberede maden til fællesspisningen, me-
dens de voksne blev sendt ud på aftentrænin-
gen. Anders Ølgaard, som nok ikke kan reg-
nes til ungdomsgruppen mere, dukkede også 
op og var med til fællesspisningen før den 
med spænding ventede prisoverrækkelse.  
 

 
Magnus Maag med pilekogger, ”sort bog” og 
gavekort lykønskes af Anders Ølgaard og 
Gert Bøgevig. 
 
 
Den tredje ungdomssøllerod, som blev udset 
til at modtage prisen, blev 
 

MAGNUS MAAG (H13-14 i 2008), 
 
som deltager i såvel ungdomstræningen som 
breddetræningen med stor energi, godt humør 
og hjælpsomhed. 

Magnus – stolt og glad over tildelingen – kan 
nu indskrive sig i ”den sorte bog”, som skal 
følge prisen i mange år fremover. 
Søllerød OK lod et gavekort (på 500 kr.) til 
LØBEREN følge med udnævnelsen – dermed 
var der lidt hjælp til indkøb af nyt løbeudstyr. 
 
TILLYKKE TIL MAGNUS. 

  Gert 
_____________________________________ 
 
Løsning på opgaven fra side 13 
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TalentKraftCenter 
TKC 

 
Hvad er TKC, har jeg spurgt Michael om. 
 
TKC Sjælland – sammen kan vi nå stjernerne! 
 
Talentudviklingen i DOF har i de seneste år 
været medvirkende til, at der er skabt store 
resultater til både Junior VM/EM, samt inter-
nationale løb.  
 
De sjællandske klubber er samlet under et´ 
nemlig ”TKC Sjælland”. Aktiviteterne er 
primært placeret i Nordsjælland, som er 
Danmarks mest koncentrerede område, hvad 
orienteringsklubber/ -løbere angår, og dermed 
dækker et klart behov for at kunne uddanne 
talentmassen fra klubberne.  
 
Deltagelse i TKC´et kræver en seriøs indstil-
ling til sporten, og at løberen skal have en 
vilje og evne til et målrettet træningssamar-
bejde. Dette indebærer, at løberen sammen 
med træneren er i stand til at sætte sig sports-
lige mål og er villig til at yde en indsats for at 
nå disse. Desuden skal løberen være villig til 
at modtage råd og vejledning. Løberen skal 
udvise talent inden for o-tekniske færdigheder 
og let tilegne sig yderligere færdigheder - man 
skal efter en periode kunne spore fremgang. 
 
Søllerød OK yder et økonomisk tilskud på 
500 kr./halvårligt pr. løber som deltager fra 
klubben. Vi er i foråret 2009 repræsenteret i 
TKC Sjælland ved løberne Rasmus Thrane og 
Casper Wilken. 
 
TKC´et tilbyder de bedste ungdomsløbere 
træning og vejledning i forbindelse hermed. 
Ugentligt tilbydes der året rundt en o-teknisk 
træning, samt i vinterhalvåret styrketræning 
om mandagen. Derudover arrangeres der ture 
til Sverige og andre steder hvert år.  
 

Træner i TKC Sjælland er Gert Nielsen, som 
er en særdeles kompetent og erfaren O-løber i 
H50 klassen. Gert har dyrket orienteringsløb 
siden 1971. Han er aktiv udøver af sporten, og 
tidligere træner for juniorlandsholdet. Tilbage 
i 1978-1986 var han fast mand på det danske 
seniorlandshold. 
Gert deltager meget aktivt på det organisatori-
ske plan i forbundet og er i efteråret 08 blevet 
ansat som breddekonsulent i forbundet.  
 
Da jeg for nogle år siden rykkede op i H21 og 
dermed gled ud af TKC´et, virkede det nær-
liggende for mig at træde ind i det organisato-
riske arbejde. Derfor har undertegnede siden 
siddet i styregruppen og samtidigt har jeg 
påtaget mig hvervet som kasserer for TKC 
Sjælland. 
 
Skulle der være spørgsmål i forbindelse med 
TKC Sjælland, er I velkommen til at kontakte 
mig. 
 

Michael Aasøe 
 
 
 
Jeg har allerede stillet Michael et par spørgs-
mål.  
Hvor gammel skal man være for at komme i 
betragtning? 
Alderen er meget en vurdering – men en ca. 
15 år er udgangspunktet. 
 
Skal man indstilles, eller kan man selv ytre 
ønske om at være med? 
TKC Træneren har meget fokus på, hvem der 
rundt omkring til løb, har gjort sig bemærket, 
men klubben kan hvis løberen ønsker det ind-
stille til at en løber udtages. – og derefter vil 
det så blive taget til efterretning. 
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Træningsbanden på banen 
 

Nu er der siden november 2003 blevet afviklet 200 træninger i Søllerød OK og dermed er tiden inde 
til at få sat klubbens ”breddetræning” i et nyt system. Længe er der blevet snakket om at oprette en 
træningsgruppe, som skulle få sat gang i en ordning, som kunne/skulle involvere flere aktive. 
Det er nu sket - tirsdag, d. 20. januar 2009 – idet ”Træningsbanden” for første gang mødtes i Røn-
nebærhuset for at tilrettelægge træningsplanen for tiden frem til sommerferien 09. 
 
Bandens medlemmer er indtil videre:  
Jørgen Münster-Swendsen Baner + afvikling 
Torben Bøttcher Baner + afvikling 
Kim Find Andersen Baner + afvikling 
Leif Grønfeldt  Baner + afvikling 
Henrik Kleffel  Baner + afvikling 
Niels la Cour Bentzon  Baner + afvikling 
Gert Bøgevig  Baner + afvikling + skovkontakt + planansvarlig 
Mogens Jørgensen  Condes + trykning + IT-support 
Niels Raagaard Condes + trykning 
 
I løbet af aftenen blev de fleste af forårets træninger fordelt mellem bandens medlemmer; men en 
grundidé om at byde andre ind som gæstebanelæggere blev samtidigt besluttet. 
De enkelte træninger afvikles efter den velkendte grundskitse med stævneplads i skoven nær par-
keringsmuligheder, med en lettere intro-bane på 2½-3 km og to sværere banetilbud på 6½-7 km og 
4-4½ km for de mere erfarne/rutinerede. 
Hver banelægger kan frit variere indholdet fra helt almindelige baner til mere teknikprægede bane-
tilbud – lige fra løb på kurvekort til korthuskeløb – fra små sløjfer til stafettræninger osv. 
Der vil blive indkøbt materiel, så der er 2 træningskasser med udstyr + bord, hvilket vil lette skiftet 
mellem de enkelte banelæggere, så der ikke opstår problemer med at få udstyret på plads til de en-
kelte træninger. 
 
Hvad kan du gøre ??? 
Du skal fortsat komme til træningerne, som du har gjort gennem de sidste mange år. 
Sikre, at du bliver ført på træningslisten før turen i skoven – og huske at blive krydset af efter turen. 
Tilbyde din hjælp med postindsamling (husk rengøring af manilamærker – sprit). 
Tage nye løbere med og hjælpe med instruktion/skygning. 
Lægge bilnøglen i nøglekassen - og selv putte det fortrykte kort i plastlommen.  
Påtage dig en træningsomgang, hvor du – gerne med hjælper/-e – står for en afvikling. 
 
Træningsbanden er en ”åben” konstruktion, som meget gerne vil optage flere bandemedlemmer. De 
enkelte medlemmer leverer tilbud om arbejde i en kortere eller længere periode. Den grundlæggen-
de tanke er selvfølgelig at fastholde og gerne udbygge det gode og hyggelige træningsmiljø, som er 
vokset frem gennem de seneste 5 år. 
 
TRÆNINGSBANDEN SIGER VELKOMMEN TIL DIG – KOM OG VÆR MED. 
 

Gert 
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Hold dig fra den mørke skov 
eller 

Ældre og klogere ? ? 
eller 

Som Odysseus ved Sirenernes Ø - - - 
 
Ja, den overskrift er der jo ikke meget drama-
tik over, den konstaterer jo blot nøgternt, at 
problemernes sum er konstant. Uforvarende 
kom jeg i nærheden af det bøgevigske træ-
ningscirkus, og pludselig ser jeg mig selv som 
en logrende vovse på bagbenene med poterne 
i vejret klar til næste opgave. Den lod ikke 
vente på sig: ”Du er lige rar at skrive et par 
ord om, hvor dejligt det er at være tilbage 
blandt rødderne efter din lange formørkede 
periode. Og så er der deadline først i det nye 
år. Tak”. Ja, det var naturligvis Kompostdi-
rektricen, der fremsatte nytårsønsker/ordrer. 
 
Og så tilbage til overskriften. Enhver ved, at 
skoven er et farligt sted, og den mørke skov 
bare farligere. Det var lyst, det var august, så 
sammen med børn og makkere vovede jeg 
mig ud til træning til 5x5-stafetten (masse-
sammenkomsten i Fælledparken) på lysløj-
pen. I sig selv en harmløs affære bortset fra de 
vanlige fysiske og psykiske smerter ved at 
løbe et par kilometer i kuperet terræn. Men på 
stien gennem granskoven, hvor det var mør-
kere, så jeg noget trefarvet med en lap papir i 
hånden, som styrtede af sted. Bare disse hur-
tige glimt burde have fået ordene: Hold dig 
fra den mørke skov til at stå som i bøjet ne-
on i mit hoved. 
 
Men ak, de 15 år, der var gået, siden jeg sidst 
havde set de dér tre-farvede glimt, havde 
åbenbart lagt et slør henover den virkelig, der 
er forbundet med dem, så årenes glemsel hav-
de totalt sejret over den øgede alders altid 
sikre trumf: Ældre og klogere. Og så igen, en 
fadæse er vel ingen fadæse, før den er begået. 
 
Og præcis der er sagens kerne. Vi kender alle 
historien om Odysseus ved Sirenernes Ø. 
Mandskabet på skibet gav han voks i ørerne 
og lod sig binde til masten bag deres rygge og 
døve ører og selv med ørerne helt rene, så 

enhver lyd fra de lokkende sirener kunne 
trænge helt ind i han sjæl. Han gik nærmest 
bersærk, men lige lidt hjalp det, han var bun-
det og slap frelst forbi. Se det er myternes 
verden, men i virkelighedens verden, hvor vi 
andre befinder os, er den slags eventyrlige 
løsninger ikke mulige. Straks jeg så et af disse 
tre-farvede lynglimt, burde jeg have ladet mig 
binde til det største egetræ i skoven, have 
proppet endnu mere ørevoks i ørene på mine 
medløbere og således have været immun 
overfor enhver smægtende sang = er lig sølle-
rødders livlige snak på grusbanen efter endnu 
en torsdagstræning. Stilfærdigt og umærkeligt 
trak o-løbsmagneten mig over mod grusba-
nen, der som Sirenernes Ø ville betyde skib-
brud. Her styrede hovedsirenen Gert med van-
lig myndighed: Så er det bare om at komme i 
gang – IGEN! 
 
Mange torsdage og mange lørdage har jeg nu 
forsøgt at reparere efter skibbruddet (=mødet 
på grusbanen), og planke efter planke hamres 
på det gamle skrog, som atter synes – alt an-
det lige – tåleligt sødygtigt. 
 
Se, søllerødder, det var så nytårseventyret om 
den mørke skov, større klogskab, nogle hy-
lende sirener og om en 15-årig vandring fra 
Rude Skov til Rude Skov. 
 

Herligt gensyn 
Kaj Rostvad 

 

17 



Søllerød Orienteringsklub  Komposten – 19. årgang nr. 1 – februar 2008 

18 

 

Førstehjælpskursus 
 
15 søllerødder meldte sig til førstehjælpskurset, som, når dette læses, er afsluttet.  
12 spændende, lærerige og hyggelige timer blev det til, og alle føler sig nu bedre 
rustet til at møde sygdom og ulykker. 
Alt er, trods emnets alvor, foregået under meget afslappede former, hvor der også 
har været plads til små skæve søllerødske bemærkninger. 

 

        
Britta fortæller om hjerte-lungeredning 
 

Hjertemassage øves. Her Inger Sveding. 
 
 
 
 

 
Rekorddeltagelse ved julemaveløbet den 26. december 2008 
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GPS i brug. 
Lørdag den 17. januar 

 
I forrige nummer af Komposten kunne vi læse om GPS som analyseværktøj. QuickRoute, som Jør-
gen Bojsen-Møller anbefalede, er her brugt at Jørgen W. 
Jørgen Wisbech sendte efter træningen sit farvede vejvalg. Jørgen skrev, som det fremgår, at han 
havde bommet strækkene 8 – 9 og 9 – 10 og at han ikke altid løb hen og klappede posterne. 
Samme dag sendte Thomas Labo sit vejvalg (den prikkede/gule streg). Thomas fik Jørgens kort 
tilsendt og lagde så sit eget på. Derfor er det nu nemt at sammenligne de to vejvalg. 
 

 

 
 

   
Billeder fra 17. januar 2009 
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”Skattejagt” i Rude Skov 
 

  
 

 
 
Et sted i Rude Skov står disse to flotte doug-
lasgraner. Der er en flaske rødvin/en pose slik 
på højkant. 
Indtegn på et kort, hvor granerne står og kom 
først, så er du vinderen. 
 
Afleveres/mailes til redaktøren = Vibe B. 

20 

 

 
 
 

Træningsplanen 
 

SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB 
Søllerød klubtræning                   Vinter + Forår 2009 
Nr. Dag Tid Skov/Mødested 

200 Lørdag    
31-01-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 13.00 

Søllerød Kirkeskov,                
JUBILÆUMSLØBET       
Hawarthigården 

201 Lørdag    
07-02-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 11.45 

Rude Skov,                            
18,0 km-sten på 
BIRKERØD Kongevej 

202 Lørdag    
14-02-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 11.45 

Geel Skov ,                            
Tennisbanerne v. Vangebo-
vej/Søllerødvej 

203 Lørdag    
21-02-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 11.45 

Rude Skov, Femsølyng,        
19,6 km-sten på 
HØRSHOLM Kongevej 

204 Lørdag    
28-02-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 11.45 

Ravneholm,                            
P-plads v. Vangeboskolen, 
Vangebovej. 

205 Lørdag    
07-03-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 11.45 

Trørød Hegn,    (Variations-
orientering)                   
P-plads på Trørødvej 

OBS Lørdag    
14-03-09 

Ingen Klub-
træning 

Divisionsmatch i Bure-
søskovene  Søndag d. 15. 
marts 2009 

206 Lørdag    
21-03-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 11.45 

Rude Skov, Løjesø,               
18,2 km-sten på 
HØRSHOLM Kongevej 

207 Lørdag    
28-03-09 

Start 
kl.10.00      
Slut kl. 11.45 

Geel Skov, Kurvetræning,      
Tennisbanerne v. Vangebo-
vej/Søllerødvej 

208 Torsdag   
02-04-09 

Start 
kl.17.30      
Slut kl. 19.15 

Rude Skov , Agersø.              
19 km-sten på HØRSHOLM 
Kongevej 

OBS Torsdag   
09-04-09 

Ingen Klub-
træning 

Påskeløb i Vest-Jylland, 
ved Helsingør og 
 i Sverige. 

209 Torsdag   
16-04-09 

Start 
kl.17.30      
Slut kl. 19.15 

Ravneholm,                            
P-plads v. Vangeboskolen, 
Vangebovej. 

210 Torsdag   
23-04-09 

Start 
kl.17.30      
Slut kl. 19.15 

Rude Skov, Femsølyng,        
19,6 km-sten på 
HØRSHOLM Kongevej 

211 Torsdag   
30-04-09 

Start 
kl.17.30      
Slut kl. 19.15 

Trørød Hegn,                         
P-plads på Trørødvej 

212 Torsdag   
07-05-09 

Start 
kl.17.30      
Slut kl. 19.15 

Rude Skov,                            
18,0 km-sten på 
BIRKERØD Kongevej 

213 Torsdag   
14-05-09 

Start 
kl.17.30      
Slut kl. 19.15 

Geel Skov, (Kurvetræning)    
Tennisbanerne v. Vangebo-
vej 

OBS Torsdag   
21-05-09 

Ingen Klub-
træning 

Kr. Himmelfartsdag,             
Egen træning på fx 14-
dagesbanen.  

214 Torsdag   
28-05-09 

Start 
kl.17.30      
Slut kl. 19.15 

Rude Skov, Løjesø,               
18,2 km-sten på 
HØRSHOLM Kongevej 
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