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 Praktiske Oplysninger  
     
Formand Jens Aaris Thisted Liljevej 16, 2970 Hørsholm  45866396
  jat.om@cbs.dk  
     
Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  45505168
  thrane.hansen@mail.tele.dk   
  Danske Bank 3325-4450341800   
Bestyrelsesmedlemmer Ulrik Illum ulrik@illum.info  40105990
 Jens Rose-Møller rose-moeller@12move.dk  45424357
 Kirsten Møller kirsten.moller@dadlnet.dk  45831055
 Niels Bentzon niels@bentzon.net  20961190
 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 mj@byg.dtu.dk   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 mj@byg.dtu.dk   
Materiel Klubhus Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk  40564496
Materiel Vangeboskole Birger Tynell b@tynell.dk  44915006
Natlamper Bo Konring bo@konring.dk  45807025
Revisorer Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184
 Torben Bøttcher meo@dadlnet.dk  
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  45424227
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 168, 2840 Holte   
Klubtelefon i Rønnebærhuset   48174590
 
Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 
 



Komposten – 19. årgang nr. 4 – september 2009            Søllerød Orienteringsklub 

3 

 Indholdsfortegnelse 
Praktiske oplysninger ..................................................................................................................................... s.   2 
Indholdsfortegnelse m.m. ............................................................................................................................... s.   3 
Fra formandens bord, pandelamper ................................................................................................................ s.   4 
Kommende holdfinale-arrangement ............................................................................................................... s.   5 
Elitesiden ........................................................................................................................................................ s.   6 
Göteborgtur, indbydelse ................................................................................................................................. s.   7 
Beretning fra JWOC ....................................................................................................................................... s.   8 
Beretning fra MTB-JWOC ............................................................................................................................. s. 10 
Forsommerafslutningen i Vejby ..................................................................................................................... s. 11 
U1-sommerlejr ...............................................................................................................................................  s. 12 
Næste sommer, JWOC i Nordjylland 2010, nye medlemmer .......................................................................  s. 13 
O-Ringen ved Eksjö ......................................................................................................................................  s. 14 
Beretning fra 5-dages i Dolomitterne ............................................................................................................  s. 18 
Klubtur/SUT-tur til Skåne .............................................................................................................................. s. 21 
Sidste nyt fra DM/Midgårdsormen ................................................................................................................  s. 23 
Eftersommer-efterårstræning .........................................................................................................................  s. 24 
 
 

Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 
Deadline for de næste numre af Komposten: 
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• 23. november 2009. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

 
 

 

 
 
Vi har brug for mange Søllerødder til at hjælpe med at forberede og afvikle DM Hold-finalen 
den 4. oktober i Jægersborg Hegn.  
 
* Fredag eftermiddag forbereder vi etablering og henter materiel. 
* Lørdag etablerer vi stævneplads og sætter poststativer i skoven. 
* Søndag sætter vi poster i skoven og afvikler stævnet. 
 
Kom og vær med til at gøre stævnet til en succes! 
 
send en mail til nbentzon@gmail.com med besked om hvilke dage du kan hjælpe, og evt. hvad 
du gerne vil hjælpe med. 
 
Du kan se indbydelsen på: dmhold2009.dk 
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Fra  formandens bord 
august 2009 

 
Først skal vi ønske Rasmus Thrane tillykke 
med den fine medaljer i Junior-VM, han føl-
ger dermed i rækken af Christina Grøndahl og 
Torben Nørgaard der har bragt medaljer til 
klubben i de fineste internationale konkurren-
cer. 
Dernæst skal vi koncentrere os om efterårets 
udfordringer. DM- for hold afholdes d. 
4.10.2009 i Jægersborg Dyrehave – under 
Niels Bentzons ledelse. Der er ved at blive 
lagt sidste hånd på et nyt kort og det kan me-
get vel blive det største stævne- deltagermæs-
sigt – som Søllerød OK skal stå for. Jeg reg-
ner med manges ihærdige indsats for at det 
skal blive en succes. 
De unges træning er med vores optagelse i 
DOF’s Talent-projekt i højeste gear med 
mange voksnes bistand; jeg forstår, at der er 
akutte pladsproblemer i klubhuset under deres 
samlinger. Senest var der en tur til Skåne, 
som havde stor tilslutning. 
Vi skal også selv løbe DM’er i Jylland i au-
gust og september måned. Det skulle gerne 
blive til adskillige medaljer, men også løbere 
som kan forvente at falde udenfor medalje-
rækken (formanden inkl.) kan deltage. Gode 
løb, god klubstemning. Soveplads til ca. 20 er 
reserveret i Horsens klubhus til de 2 løb 12-
13. sept. Man kan melde sig hos formanden. 
Man må slet ikke glemme Div.2.-løbet d. 
20.sept i Store Dyrehave. Vi har en mulighed 
for at rykke op og især vores eliteløbere og 
ungdomsløbere bør møde talstærkt op. På 
’spindesiden’ tolereres afbud (næsten) ikke!!!. 
 
Ronnie laver vildmarkssamling i oktober i 
Göteborg, det ugentlige træningsløb fortsætter 
og forhåbentlig får vi et lige så godt klubme-
sterskab og fejring som sidste år. Lokalerne er 
reserveret – stemningen skal man selv med-
bringe. Hvad mere kan man ønske sig. 
Formanden slutter med en tak til Magnus og 
Gitte som lagde hus til en uforglemmelig tur 
til Skåne med 2 spændende løb, sauna og rå-
hygge. 

NB! Aftale med Løberen er nu på plads. 
Klubbens medlemmer kan få 15 % rabat på de 
fleste varekøb (fodtøj)- elektronisk udstyr er 
undtaget.  

Jens Aaris Thisted 
_____________________________________ 

Pandelamper. 
 

Ungdomsløbere, se her: 

 
 
Klubben ejer et antal pandelamper, som lånes 
ud til klubbens ungdomsløbere. Efter 16 år 
som ”bestyrer” af lamperne, har jeg bedt an-
dre om at overtage jobbet, da jeg ikke mere 
har med ungdomsløberne at gøre. Rune, Peter, 
Anders, Michael m.fl. er blevet ”gamle”.  
 
Derfor, kære ungdomsløber, skal du se her: 
 

Hvis du ligger inde med en af klubbens 
lamper SKAL du melde det til Iben på 
iben.maag@gmail.com med det samme.  
Iben vil fremover holde styr på udlånene.  
 
Hvis du skal bruge din lampe her i efteråret, 
kan du sandsynligvis få lov til at beholde den. 
(husk at lade den op engang imellem, selv om 
du ikke skal bruge den). Fortæl hende om 
lampen stadigvæk dur og aflever den, hvis der 
er noget galt med den.  
 
Pandelamper er ret dyre og meningen er jo, at 
de skal bruges af jer, som gerne vil prøve nat-
løb. På jeres ungdomskurser er der ofte ind-
lagt et lille natløb, og så er det jo rart at en 
lampe med.  
   
   Vibe 
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Søllerød OK er vært for finalen i danmarksturneringen 

 
 

Søndag den 4. oktober mødes de 6 bedste 
orienteringsklubber i Danmark til danmarks-
mesterskabet for klubhold for at finde Dan-
marks p.t. dygtigste orienteringsklub. Til for-
skel for de øvrige danmarksmesterskaber, 
hvor løberne kæmper individuelt om place-
ringer og titler, er det i danmarksturneringen 
klubberne, der kæmper mod hinanden. 
 
Forud for finalerunden har de tre kredse Nord, 
Syd og Øst hver afholdt to divisionsmatcher, 
og finaledeltagerne er de to bedst placerede 
klubber ved førstedivisionsmatcherne i de tre 
kredse.  På nuværende tidspunkt har Tisvilde 
Hegn OK og FIF Hillerød OK kvalificeret sig 
fra Østkredsen og Odense OK og OK HTF fra 
Sydkredsen. Vinderne i Nordkredsen findes 
først ved divisionsmatchen den 20. september 
i Uhrehøje/Myrhøj. 
 
Danmarksmesterskabet afgøres i Jægersborg 
Hegn med Søllerød OK som vært. Ud over 
finaledeltagerne håber vi på et stort rykind af 
deltagere fra andre klubber på de åbne baner. 
Det bliver derfor et stort arrangement, og vi 
vil også gerne gøre det til et flot arrangement. 
Vi har blandt andet fået lavet en særlig hjem-
meside til lejligheden, dmhold2009.dk, hvor 
vi ud over instruktion, startlister osv. også 
løbende bringer lidt appetitvækkere. Det er 
Ulrik Nielsen, der er webmaster, og Anne-
Mette Thomsen, mor til Aske, der har desig-
net det flotte banner, som også pryder dette 
indlæg. 
 
Sidste efterår købte vi det nye COWI kortma-
teriale, som mange sikkert har hørt om. Mate-
rialet består af helt nye højdeprofiler målt 
med laser fra fly samt orthofotos, der er geo-
metrisk oprettede luftfotos. Vi engagerede 
herefter to polske korttegnere til at nytegne 
Jægersborg Hegn. Resultatet var et grundkort, 

som vores egen korttegner, Troels Christian-
sen, har arbejdet videre med og er ved at læg-
ge sidste hånd på i disse dage. Vi har nu et 
kort over skoven, som vi kan være rigtig stol-
te af, og som vi efter finalen vil benytte blandt 
andet ved Molboløbene. 
 
Tore Linde og Peter Horstmann har lagt ba-
nerne og har lagt et stort arbejde i at gøre dem 
så udfordrende, som man nu kan gøre dem i 
Jægersborg Hegn. 
 
En særlig udfordring ved dette stævne er, at 
vores IT- og SportIdentorakel, Mogens, be-
finder sig på den anden side af kloden til 
World Masters Games i Australien, når stæv-
net kører. Det er Mogens, der altid ved, hvor-
dan man får det ene og det andet til at funge-
re, hvilket ikke kun Søllerød OK, men mange 
klubber i kredsen har glæde af. Heldigvis træ-
der Bo Konring og Jørgen Wisbech til i stedet 
og har fået specialtræning af Mogens, så vi er 
sikre på at kunne finde danmarksmestrene, 
også hvis ITen skulle drille. 
 
Vi har derfor forudsætningerne for at lave et 
rigtig godt og flot stævne, men der bliver brug 
for mange funktionsledere og hjælpere i da-
gene før stævnet og på selve dagen. Jeg er 
begyndt en hvervekampagne, men vent dog 
ikke på en opfordring fra mig. Send gerne en 
mail, hvis du har tid og lyst til at give en hånd 
med i kortere eller længere tid. Skriv eventu-
elt også, hvis du har særlige ønsker til opga-
ven. Vi har heldigvis mange erfarne rotter, der 
har prøvet at lave stævner mange gange før, 
men jeg vil specielt gerne opfordre vores nye 
medlemmer til at tage handsken op og være 
med. Det er en super god lejlighed til at ople-
ve Søllerød OK i aktion, når klubben er bedst, 
og til at lære nye navne og ansigter at kende. 
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Og så har vi det ret fornøjeligt derude blandt 
de mange træer! 
 
På gensyn i skoven!    
 
Niels 
niels@bentzon.net  

_____________________________________ 

Elitesiden juni-juli 2009 
 
Rasmus Thrane Hansen var selvskreven til 
Junior VM (JWOC) midt i juli i Italien. Og 
med overbevisende testløb i maj var der ingen 
tvivl om Rasmus’ berettigelse trods dårligt 
knæ. 
 
Rasmus leverede fremragende resultater – 
verdensklasse hedder det vist ☺ Efter en god 
start på sprinten endte det med en skuffende 
61. plads. Til gengæld var Rasmus stærk på 
den lange og krævende langdistance i regn og 
rusk. Det blev til en plads på podiet som 5’er. 
Fantastisk. Det blev til kvalifikation til finalen 
på mellem, og en 18. plads i finalen. På stafet-
ten blev det hele endnu mere vildt, da Rasmus 
sammen med Søren Bobach og Marius Thra-
ne Ødum vandt bronze!!  
 

 
Rasmus efter sprinten. 

Starten af august bød på Jysk-Fynske Mester-
skaber i de halvskumle terræner Ål og Vrø-
gum ved Oksbøl. Vi havde to hold med i lør-
dagens stafet. Desværre er Rasmus’ knæ ikke 
på toppen, og vi måtte låne en løber for at 
gøre andetholdet fuldtalligt. Holdene var Ul-
rik – Peter – Troels, Tore – Steen – låneløber. 
Der blev løbet stabilt af alle, selv om både 
terræn og (ikke mindst) kortet indbød til bom. 
Ulrik kom godt med hjem som 2’er (i prin-
cippet 1’er da det førende hold ikke var fuld-
talligt), Peter og senere Troels holdt placerin-
gen, og vi vandt med god margin til de nær-
meste forfølgere fra Tisvilde. 
 
Om aftenen – og natten – var der Esbjerg 
Festuge (ganske fornøjeligt), og dagen efter 
var der langdistance. Aftalen var, festuge eller 
ej, at give den god gas! Vi kom i mål med 
følgende placeringer, Peter 4, Troels 5, Ulrik 
7 og Steen 11 (kom dog lidt for sent til start). 
Tores knæ måtte ikke løbe hele banen. Speci-
elt den vestlige del af Vrøgum er et sjovt ter-
ræn, men flere steder ER der altså noget galt 
med terrænet. For kortet stemmer ikke helt..  
 
Efterårets to DM-weekender står for døren, og 
efter dette er der et tomrum før sæsonen af-
sluttes med sprint og Jættemil i november. Ind 
imellem arrangerer klubben jo DM hold i Jæ-
gersborg Hegn. Her sørger Peter og Tore for 
super baner, Troels for et super kort og Ulrik 
for en super stævnehjemmeside. 
 
Sluttelig har Søllerød OK fået tilgang af Si-
mon Stoumann fra Kildeholm OK. Simon 
håber at løbe nogle stafetter med os andre 
drenge, og så sikkert satse hele butikken på 
NatCup, hvor han plejer at gøre en god figur! 

 
Peter Horstmann og Troels Christiansen 

 
De danske drenge løber sig til en bronzemedalje 
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INDBYDELSE TIL 2009 revideret 260709  
LA GGRRAANNDE REPRISE  
 (Fredag 16/10 til Søndag 18/10) 
 
SVERIGESSAMLING I REPRISE ARRANGERET AF RONNIE MCGRAIL OG CARL MALLING 
 

PRØV  GÖTEBORGS VELTRIMMEDE  PARKER  med blød bund  
Samt ikke mindst de dejlig lune EFFEKTIVE SPORVOGNE .................. 
 

OPLEV  Carl Mallings uovertrufne handikapsystem      ................. 
 

NYD en sæsonafslutningssamling af o-
teknisk karakter og spændende udfor-
dringer ud over det sædvanlige. 
 
Vi tilbyder: 
Fredag: Natpatruljen og Heik Patruljen.  
Lørdag: Laaaaang Patrulje,       
Om aftenen: Hygge, Oplevelser, O-teknisk 
gennemgang. 
Søndag: Stafet Patruljen  
Overnatning, Mad, Drikke og Sporvognskort er Inkluderet..............  
  

vis det er noget for dig eller din klub tilmelder du/ I jer simpelthen hos Ronnie, se 
nedenstående. Mødestedet er Stenaterminalen i GöTeBorg.  
Starttid er ved færgens ankomst ca kl 17.30 (i skrivende stund)  
Hvis du skal på HEIK så marker HEIK udfor dit navn på tilmel-

dingen ! 
Pris for hele stævnet er 675 kr. pr person. unge t/m 17år: 475 kr.  
Området omkring Göteborg er et skønt naturområde med islæt af små 
fjeld og rene søer. Derudover er det svenske efterår et orgie i farvepragt.  

- LÆN DIG KORT SAGT TILBAGE OG NYD LIVET ! 
 

Ilmelding / betaling via klubben til netbank: 5032 1057 353 
Ronnie McGrail Mobil 31220447 E-mail:  r.mcgrail@hotmail.com    
Tilnærmelsesvise oplysninger om stævnet kan opnås hos en af de mange 
tidligere års deltagere eller hos Søllerød Oks observatører ved sidste sam-

ling, eller direkte hos Ronnie og Carl ude på et eller andet løb.  
Seneste tilmelding til ovennævnte takst er:  tirsdag 15te September.  
 

VI SES BLANDT SPORVOGNE, KLIPPER OG MOSER 
O-Hilsen.              Ronnie og Carl. 

_______________________________________________________________________________
Kære Ronnie. 
Tilgiv mig, at jeg har flyttet din sporvogn, med Carl og dig som vognstyrere, men med denne place-
ring, kunne jeg også få plads til et billede af dig fra O-ringen, taget af Bo Rasmussen. 

Hilsen Vibe 
 

H

T
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Junior-VM  
JWOC 2009 

 
Dette års junior vm gik i de Italienske Dolo-
mitter omkring dalen Primiero. Efter to træ-
ningslejre i området inden junior-vm følte jeg 
mig godt forberedt til alle konkurrencer.  
Selve junior-vm-holdet var blevet udtaget 
efter testløb på Fanø og omkring Kolding og 
Vejle. Jeg var heldig at komme med på holdet 
pga. tidligere resultater, da jeg havde proble-
mer med skader til testløbene og derfor ikke 
præsterede i top. 
Vi ankom til Italien 5 dage inden første kon-
kurrence. De første par dage skulle vi bo lige 
op af langdistanceterrænet for at vænne os til 
den høje højde (2000m). Her blev tiden brugt 
til at lade op til konkurrencerne samt til at få 
teknikken helt på plads. Vi fik også lavet en 
masse sjov med hinanden og også med nord-
mændene. På træningerne inden jwoc så man 
en masse fra de andre nationer. Det begyndte 
så småt at gå op for en, at man var til jwoc, 
løbene som man havde ventet et helt år på. 
Efter et par dage i højden flyttede vi ned i 
dalen, hvor alle de andre nationer boede. By-
en, vi boede i, var fyldt med bannere og skil-
te, der fortalte om jwoc. Så allerede inden 
konkurrencerne var begyndt, virkede det som 
om, arrangørerne havde gjort et rigtig godt 
arbejde.  
Dagen før sprinten var der åbningsceremoni i 
byen. Her var der fyldt op med folk fra byen 
og en del tilrejsende o-løbere bl.a. en del fra 
Søllerød. Åbningsceremonien var en rigtig 
fed oplevelse pga. de mange mennesker, men 
der skulle komme mange federe oplevelser… 
 Årets program var: sprint, lang, hviledag, 
mellem kval, mellem finale, stafet. Sprinten 
foregik om eftermiddagen, så der var god tid 
til at nå at tænke løbet igennem og til at nå at 
blive nervøs. Det var sprinten jeg pga. skader 
satsede mest på at gøre det godt på.  Jeg skul-
le starte som en af de sidste, og jeg blev godt 
nervøs, mens jeg sad og ventede i startområ-
det. Jeg fik varmet op og begyndte at føle mig 
klar. Og så blev det min tur til at starte. Banen  
 

blev først kringlet rundt i et meget kompleks 
byområde, her var det meget teknisk! Jeg 
havde et rigtig godt flyd i byområdet. Derefter 
kom der nogle lidt længere stræk ud over et 
markområde. Her så jeg Martin Hubmann fra 
Schweiz, der var startet 1min før. Jeg vurde-
rede, at jeg havde hentet tid på ham. Nu skulle 
jeg bare holde hovedet koldt i det næste by-
område. Her gik det også rigtig godt, indtil vi 
havde et langstræk. Jeg havde ikke bestemt 
mig for vejvalget, men jeg løb alligevel ud på 
strækket, mens jeg besluttede mig for mit 
vejvalg. Da jeg igen fokuserede på, hvor jeg 
var, troede jeg, at jeg var kommet længere, og 
derfor lavede jeg en kæmpe parallelfejl. Re-
sten af banen gik fint, men jeg var ret skuffet, 
da jeg kom i mål, specielt da jeg så at jeg 
havde ligget nr. 2 på 1. radiopost. Men hel-
digvis løb Søren og Ida Bobach nogle gode 
løb, så der var noget at fejre om aftenen. De 
blev henholdsvis nr. 5 og 2! 
Dagen efter var det tid til den lange distance, 
der skulle løbes i 2000m højde. Konkurrencen 
skulle vise sig at blive hårdere end forventet, 
da der var uvejr på toppen af bjerget. Det reg-
nede og blæste kraftigt, så teltene var ved at 
blæse væk, samtidig med at der også kom 
nogle lynnedslag. Temperaturen var vist også 
omkring de 7-10 grader. Det var lidt svært at 
sætte sig op til at løbe i sådan et ekstremt vejr, 
men heldigvis holdt det op med at regne, in-
den jeg skulle varme op. Så jeg var tør, i for-
hold til dem, der var startet før mig, da jeg 
startede. Ved starten var der et kamera, så der 
fik man lige lidt ekstra stress på. Kameraet 
skulle bruges til at lave en reportage på itali-
ens største tv kanal Rai. Kameraet påvirkede 
mig på en eller anden måde, så jeg bommede 
1. posten med 2 min. Det betød, at jeg fik 
selskab af en russer, der var startet efter mig. 
Ham fik jeg dog hurtigt rystet af igen og der-
efter løb jeg alene et godt stykke tid. Indtil der 
pludselig var en der råbte bagfra. Det var Sø-
ren Bobach, som var startet 4min efter mig. 
Jeg havde forberedt mig på, at det var muligt, 
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at han ville hente mig, især efter mit bom på 
1. posten. Da han kom op, prøvede jeg bare at 
hjælpe ham med at holde tempo og så selv-
følgelig også finde posterne. Vi var sammen 
indtil 1km før publikumsposten, hvorefter jeg 
ikke kunne følge med mere. Da jeg kom op til 
publikumsposten, skreg alle danskerne helt 
vildt, så jeg havde en idé om, at jeg lå meget 
godt, men jeg vidste ikke hvilken placering 
jeg havde. Men jeg kæmpede alt, hvad jeg 
kunne sidste runde, selvom benene var rigtig, 
rigtig trætte. På vej op mod op mod mål var 
det kun pga. opbakningen, at jeg ikke begynd-
te at gå. Da jeg kom i mål lå jeg vist 4’er. Til 
slut endte det med en 5. plads. Min bedste 
placering til jwoc! Det var heldigt, at jeg ikke 
var begyndt at gå for der var kun 1 sek. ned til 
6. pladsen! Søren endte med at blive nr. 2, 
mens Ida løb helt sindssygt og blev verdens-
mester! Resultaterne blev fejret om aftenen 
efter præmierne var blevet overrakt på bytor-
vet.  
Dagen efter var det tid til en velfortjent hvile-
dag, der blev brugt på at spise mad med sven-
skerne på en bjergtop samt til at lave den be-
rømte top 10 over de lækreste piger. Og så fik 
vi selvfølgelig også slappet lidt af. 
Efter hviledagen var det tid til mellem kval. 
Her er der 3 heats, hvor de 20 bedste fra hvert 
heat går videre. Det er altid lidt specielt at 
løbe kval, da man ikke har noget at vinde, 
men kun noget at tabe. Mit mål var bare at 
løbe et godt løb, og så regnede jeg med, at det 
var nok til at gå videre. Det lykkedes meget 
godt og jeg blev nr. 3 i mit heat på trods af at 
mine ben føltes meget tunge. Alle danskere 
bortset fra 3 gik videre til finalen, så det var 
også rigtig godt. 
Efter en omgang massage aftenen inden, følte 
jeg mig klar til mellem finalen. Mellemdi-
stancen skulle løbes i et område med mange 
stendetaljer, som ville gøre det meget kræ-
vende teknisk. Derudover skulle vi også klare 
godt 200 højdemeter på den 3.7km lange ba-
ne. Jeg startede nogenlunde, men kom deref-
ter ind i en dårlig rytme, hvorefter jeg små-
bommede rigtig mange poster. Så det var ikke 
med den bedste følelse jeg kom i mål. Løbet 
rakte til en 18. plads. Igen reddede Bo-
bach’erne holdets ære, da Ida blev nr. 3 og 
Søren nr. 5. 

Så var det tid til den sidste distance i jwoc, 
stafet. Jeg skulle løbe på 1. holdet sammen 
med Marius Ødum og Søren Bobach. Række-
følgen var: Marius, mig og Søren. Vi vidste, 
at vi kunne gøre det rigtig godt, hvis vi alle tre 
løb nogle gode løb. Stafetten var rigtig publi-
kumsvenlig med 2 passager på stævneplad-
sen. Marius løb et godt løb og kom i mål ca. 2 
min efter de førende. Jeg startede også rigtig 
godt og kom hurtigt op til Schweiz og Norge, 
som jeg lå sammen med indtil første publi-
kumspassage. Lidt efter passagen mistede vi 
Schweiz, da de havde en kortere gafling. Så 
nu lå jeg kun sammen med Norge. Inden sid-
ste publikumspassage skulle vi hen ad en me-
get stejl skrænt. Det var svært at vide, hvor 
højt man lå på skrænten, og jeg røg i en for-
kert gafling, så jeg mistede kontakten med 
Norge. I mål var vi 5’er med ca. 1.30-2min op 
til 3. pladsen. Søren viste klasse og fik løbet 
os op på en 3. plads! Det var super fedt at 
vinde en medalje til jwoc. Det kunne ikke 
have været en bedre afslutning! Om aftenen 
var der præmieoverrækkelse og fest. Det var 
en fed fornemmelse at stå med medaljen om 
halsen. Det var også en god fest. 
 

 
Rasmus, Ida og Søren  

Næste år foregår jwoc i Aalborg i Danmark 
selvfølgelig. Jeg håber, at der er rigtig mange 
Søllerødløbere, der har lyst til at deltage i 
publikumsløbene og selvfølgelig også bakke 
op om os løbere, når nu det ikke er så langt 
væk. Samtidig vil jeg også opfordre alle ung-
domsløbere til at komme til SUT-træning 
hver mandag, især fordi det er rigtig sjovt og 
hyggeligt, men også fordi, at det er rigtigt 
lærerigt. Det er helt sikkert, at jeg aldrig var 
nået op på det niveau, jeg har i dag, hvis det 
ikke havde været for ungdomstræningen ☺ 

Rasmus Thrane Hansen 
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JWOC/EOC MTB-O 
  

Sprint 
Tirsdag formiddag tog vi op til Bøndernes 
Hegn, hvor det første MTB-O-løb skulle kø-
res. Det var super godt vejr og stævnepladsen 
lå med en fantastisk udsigt ud over Bagsværd 
sø. Andreas skulle starte ca i midten af dem 
alle i hans klasse, og da vi så ham i startbok-
sen var han fuldt ud koncentreret om det han 
nu skulle ud og køre.  
 

 
 
Andreas, der ud-
tænker sine første 
vejvalg i startbok-
sen på sprinten. 
 
 
 
 
 
 
Denne dag var det 

sprint der skulle køres, så det var kun 5 km. 
Og det blev jo hurtigt kørt igennem. Der gik 
ikke lang tid, før han kom til publikumspo-
sten, hvor han i god stil stemplede den og fik 
skiftet sit kort, da der var kortvend pga. den 
lille skov.  
Da Andreas kom susende mål, var han den 4. 
bedste, og havde kørt den på 26.21. Alle der 
kom i mål skulle blive i et område indtil sidste 
start, så de ikke kunne snakke med dem, der 
ikke havde startet, så der gik noget tid, før han 
kom ud og kunne fortælle om løbet. Han lå nr. 
4 i rigtig lang tid, og vi troede ikke det ville 
ændres så meget, men der var åbenbart en del 
af de meget gode, som startede, som de sidste 
så Andreas røg nogle pladser ned og endte 
som nr 10 ud af de 60 som var med. Men top 
10 til et verdensmesterskab var jo rigtig godt. 
Han var derudover også den bedste af dan-
skerne i sin klasse.  
Men udover Andreas’ flotte placering, var der 
også andre danskere i toppen, Erik Skovgaard  
Knudsen blev nr 3 i H21, og Line Pedersen 
blev nr 2 i D21. 

Mellem 
Denne dag var det i Ganløse Ore med stæv-
neplads ved Furesøbad. Det var igen en for-
færdelig varm dag, men det var jo lige op af 
en sø, så hvis man var frisk, kunne man tage 
en dukkert.  
Der var 7.5 km til start, og H 20 skulle så køre 
11.3 km. På banen kom de to gange forbi et 
sted hvor puplikumsposten stod, og her kunne 
man rigtig følge med i den fart de forskellige 
havde på. Andreas havde god fart på som 
mange af de andre herreryttere, men mange af 
damerne kørte lige så stille af sted, som om de 
slet ikke havde travlt. Andreas kom flot i mål, 
uden at falde i det næsten 360 graders sving 
de havde lavet i opløbet. Han virkede ret til-
freds da han kom ind, og det blev da også til 
en flot 15 plads, og igen var han den bedste 
dansker i sin klasse. I H21 blev Erik Skov-
gaard nr 1 og Lasse Brun Pedersen nr 3 og i 
D21 blev det til en førsteplads til Rikke 
Kornvig. 
 

Lang 
Så var det tid til en lang tur i Gribskov, H 20 
skulle derfor køre 24.1 km, hvor det forvente-
de kortest mulige vejvalg var 33.9 km. An-
dreas var den 5 sidste, der startede, og da vi så 
hørte, at han var den 4 bedste på første radio-
post, blev det rigtig spændende om han kunne 
holde den. Men de 24 km i varmt vejr var vist 
ret hårdt, så han kom ind i en tid på 1:37 som 
blev til en 14 plads. Så 3 dage i top 15 til VM 
det er sku flot! Igen var der medaljer blandt 
seniorne med en førsteplads til Lasse Brun 
Pedersen og en andenplads til Erik Skov-
gaard, begge i H21.  
 

Stafet  
Lørdag var det stafet i Hareskoven. Andreas 
havde været ude og køre i Studentervogn da-
gen før, så han var ikke just på toppen, derfor 
kom han på andetholdet blandt juniorerne. 
Andreas kørte den sidste tur, så han havde lidt 
tid til at få tømmermændene væk, mens hans 
hold kørte. Hans hold fik allerede efter første 
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tur en del tid op til førsteholdet. Da Andreas 
så kørte ud, var der også et pænt stort spring 
op til førsteholdet.  
 

 
   Andreas ved publikumsposten på stafetten.  
 
Andreas kom fint gennem banen og havde 
egentlig en bedre tid end Andreas Bergmann, 
som kørte sidste tur på førsteholdet. Det blev 
ingen podieplads til Andreas’ hold, men før-
steholdet kom på en sjetteplads, og senere en 
4. plads efter nogle protester mod en af de 
rigtig gode kørere fra Tjekkiet, som havde 
kørt uden for en sti, samt at det svenske hold 
indrømmede det samme.  
På seniorsiden blev det igen medaljer til både 
herrerne og damerne.    

Caroline Konring 
_____________________________________ 

Sommerafslutning i Tisvilde. 
 
Så kom sommeren atter til Søllerød og de 
flittige torsdagsløbere kunne holde en velfor-
tjent pause, idet sommerferien stod for døren.  
 
Som bekendt er en ægte søllerod udover sin 
flid og gode evne til at finde poster, også ud-
styret med et yderst selskabeligt gen og en 
formidabel sans for at spotte muligheder for 
en god fest. Derfor holdt sommerafslutningen 
flyttedag fra torsdag til fredag. Man fristes 
næsten til at sige, traditionen tro, lagde Jens 
Aaris og Ellen sommerhus til festlighederne.  
Jeg mener at kunne tælle, at det er tredje 
sommer i træk, vi er så heldige at kunne grille 
med udsigt til Kattegat og en fantastisk sol-
nedgang. 
 
Vejrmæssigt bød denne smukke junidag på 
alle facetter af den danske sommer. 
Tordenskrald og store regnskyl hærgede Kø-
benhavn og omegn midt på dagen. Ved star-
ten var vejret fortsat strålende. Torsdagslø-

berne fik denne eftermiddag starthjælp af Er-
ling og Bente, der iført regntøj og store smil, 
delte kort ud med frit valg blandt korte, lette, 
svære og lange baner. Snart fik skyerne dog 
dryppet af og så kiggede solen frem mellem 
trætoppene og efter en rask tur i skoven be-
nyttede nogle friske løbere sig af muligheden 
for en dukkert i Kattegat. Vi andre nøjedes 
dog med at nyde det kolde gys på behørig 
afstand. 

 
Astrid Maag 

Der blæste dog en frisk vind og ved sommer-
huset blev der kæmpet bravt for at få ild i 
grillkullene. Snart blev der dækket op med 
borde og tallerkener og spændende medbragte 
salater og grillretter. Ellen imponerede endnu 
engang ved lige at bage en større stak flutes 
og fremtrylle en utrolig lækker rabarberkage, 
selvom hun ankom stort set samtidig med de 
første løbere.  
Mogens havde også tænkt på os alle sammen 
og medbragte rød- og hvidvin til os i lange 
baner. Midt i det hele ankom Jens Aaris direk-
te fløjet ind fra udlandet, og så var festen 
skudt godt i gang. Der blev festet og sunget 
medbragte sange og Else havde som altid ryg-
sækken fyldt med godter til flittige løbere. 
 
Det blev således til endnu en uforglemmelig 
sommerafslutning i Søllerød OK, ikke mindst 
takket være en stor indsats fra Ellen og Jens 
Aaris og familie. Tusind tak fordi I endnu en 
gang havde lyst til at se alle os i jeres dejlige 
sommerhus.  
 
Og til jer alle sammen, husk at sensommer- 
og efterårssæsonen allerede nu er godt i gang, 
og der er helt sikkert masser af spændende 
nye udfordringer fra "træningbanden", så vi 
kan være i god form, næste gang lejligheden 
byder sig til en lille festlig afslutning. 
 

Mange hilsner 
Bettina Slotorup 
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U1-sommerlejren 
- for de op til 12-årige 

 
Anders Jonsson skriver.
Jeg var jo leder på U1-lejren og som sædvan-
lig var det superhyggeligt at være med. Det 
foregik denne gang i OK Finns klubhus, 
Finngården, som er beliggende ca.10 km øst 
for Ljungby i Skåne. Det klubhus kan man 
blive helt misundelig på. Det ligger så fint: En 
skrænt ned til en dejlig badesø, hvor der blev 
badet, så snart der var mulighed for det. Steen 
Kirkegaard fra Tisvilde Hegn og jeg var post-
udsættere, og vi fik løbet en hel del disse da-
ge. Vi løb sammen hele tiden, og det var me-
get hyggeligt. 
Om lørdagen skulle børnene løbe en bane fra 
klubhuset og terrænet var bedre end vi først 
havde frygtet. En post blev desværre forkert 
indtegnet på kortene, så der blev løbet rundt 
en hel del for at prøve at finde den.  
Næste dag løb man to øvelser, efter 30 min. 
bilkørsel, og vi havde frokosten med at spise 
ude i skoven. Den første øvelse gik ud på at 
gå mod f. eks. nord ud mod en tydelig sti og 
siden følge den til posten, altså forenkling. 
 
Den næste øvelse handlede om afstandsfor-
nemmelse. Man skulle tælle trin langs en vej, 
og når man syntes, man havde løbet 100 resp. 
200 m, så skulle man ind fra vejen og finde 
skærmen. En meget nyttig ting at træne. Efter 
det hjem og bade i søen og spise aftensmad. 
Og lege alle mulige sjove lege. 
Følgende dags formiddag stod på tomandssta-
fet og foregik i en fantastisk dejlig skov lige i 
udkanten af Ljungby, med herlig blød bund 
og nogen skønne bakker. Der blev hurtigt en 
stor spredning på holdene, trods korte baner. 
 
Om eftermiddagen kørte vi op til Lagan og 
besøgte en 'Älgpark'. Det bedste med den tu-
ren, tror jeg nok børnene syntes, var 'løsgo-
dis'-indkøbene, fordi de få stakkels elsdyr var 
ganske trætte og uvirksomme og lå mest og 
slappede af i græsset. Sjov var også turen der-
hen, fordi vi kørte forkert og var nødt til at 
orientere os efter solen. Men frem kom vi. 

Sidste dag løb vi slet ikke OL, men tog tid på 
en 2,6 km lysløjpe. Det var ganske hårdt i 
varmen.  
Til sidst rengøring, pakning og hjemkørsel. 
Endnu en sjov sommerlejr var overstået. 

Anders 
_____________________________________ 
Ungdomsarbejdet i kreds og klub. 
 
Anders Jonsson er en af de voksne, som bru-
ger meget af sin fritid på o-løb og træning og 
en del foregår, som leder af klubbens Sutter.  
Som det fremgår af ovenstående bruger An-
ders også dage af sin ferie til glæde for mange 
børn i Østkredsen.  
 
I beretningen fra JWOC, kunne du læse, at 
SUT-træningen har haft stor betydning for 
udviklingen af det talent, Rasmus kom med.  
Andre talenter er måske i støbeskeen? I hvert 
fald gør SUT-lederne fortsat en stor indsats 
for at dygtiggøre nye ungdomsløbere samtidig 
med, at de bevarer og udbygger et rigtig godt 
træningsmiljø for ungdommen.  
Bo Konring og Anders Jonsson styrer aktivi-
teterne og sørger for spændende træning hver 
eneste mandag året rundt. Men ungdoms-
gruppen er efterhånden så stor, at der er brug 
for flere hænder, og heldigvis findes de.  
Kirsten Møller, Ulrik Illum, Mogens Jørgen-
sen, Kim Find Andersen er søllerødder, som 
oftest hjælper til.  

 
SUTTER med ledere ved Göingarnas klubhus 
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På SUT-turen til det østlige Skåne hjalp også 
Iben Maag og Lene Vitus Tversted. Lene fik 
sin ”ilddåb” i det svenske - og det var vist 
ikke så skræmmende? 

Det forlyder, at de voksne var yderst tilfredse 
med weekenden, og det lover jo godt, for så er 
der jo chance for endnu flere ture! 

Vibe
________________________________________________________________________________ 
 
Sommerferie 2010 – hvor skal du løbe O-løb? 
Du har sikker lagt mærke til, at Rasmus slut-
ter sin fortælling fra junior-VM med en op-
fordring om at finde frem til Nordjylland næ-
ste sommer. Her kan man følge juniorernes 
verdensmesterskaber og selv deltage i ”Tou-
ren”, se skemaet herunder. 
Terrænerne kan varmt anbefales. Blokhus, 
Svinkløv, Kollerup og Rebild er værd at be-
søge. Klitplantager og storskov. Kollerup be-
står både af gammel hævet havbund med ind-
landsklitter, den gamle kystskrænt og den 
gamle bakkeø med blandet skov og kupering. 
Vi gik en tur i skoven i juni måned, i lækkert 
vejr, og det så ret svært og spændende ud.  
Overnatningen kan f.eks. ske i feriecenteret, 
Rødhus Klit, der består af en hel del ens huse 
med plads til 6 personer. Jeg har tjekket pri-
sen. 7000 kr. for ugen 3/7 – 10/7. Udlejning 
fra lørdag til lørdag. Da løbet i Rebild foregår 
den sidste lørdag, kan man jo gøre tidligt rent 

(hvis man skal det), og så tage løbet i Rebild 
på hjemvejen.  
Rødhus Klit ligger lige ned til klitterne ved 
Vesterhavet og der er mange ting at foretage 
sig, også for børn, så måske er det den ideelle 
ferie for familien med både O-løbere og deres 
ikke-løbende pårørende. Se evt. mere på Klit-
tens hjemmeside. 
Der findes også en del velbeliggende cam-
pingpladser, der kan bruges, bl.a. Svinkløv 
Camping, der er med på O-kortet – i hvert 
fald det gamle. 
Se mere om arrangementet på Ålborg OK ´s 
hjemmeside, som skemaet er ”sakset” fra. 
 
Jeg ved fra pålidelig Ålborg-kilde, at der ikke 
bliver en gennemgående konkurrence for 
”Touren”, så man kan løbe de løb, man har 
lyst til.  

Vibe 

4 Public competitions on the same maps and controls as the JWOC competition !! 
 
Activity/Date Sunday 4/7 Monday 5/7 Tuesday 6/7 Wednesday 

7/7
Thursday 
8/7

Friday 9/7 Saturday 
10/7

JWOC com-
petition 

  Sprint  

(Aalborg 
University) 

Long 

(Svinkloev)

  Middle 
Qual. 

(Kollerup)

Middle 
Final 

(Kollerup) 

Relay 

(Rebild) 

JWOC Tour ”Run on 
Beach” 

(Blokhus) 

Sprint 

(Aalborg 
University) 

Long 

(Svinkloev)

  ”City 
Sprint” 

(Aalborg 
city) 

Middle 

(Kollerup) 

Relay 

(Rebild) 

 
 
Velkommen til 
529 Per Henrik Jørgensen 
530 Sven Schöpfer 
531 Niels Erik Jacobsen 
532 Mette Olsen 
533 Anne Jersild Olsen 
 

 
 
534 Thomas Jersild Olsen 
535 Keld Jersild Olsen 
536 Camilla Rendbæk Pedersen 
537 Gitte Svanholm 
538 Oliver S. Kliim 
539 Emilie S. Kliim 
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O-ringen 
som Ann oplevede den. 

 
Så vidt jeg husker, begyndte Bo at tale om O-
ringen i januar måned eller måske var det sid-
ste år. 
En hel uge med orienteringsløb – camping – 
svenske skove – hygge – motion – motion – 
motion, kort sagt aktiv ferie lige i Bos ånd. 
 
Mine tanker var, kolde nætter – våde morge-
ner – myg - ømme ben – primitive bade og 
campingforhold – kæmpe skove at blive væk 
i, ikke min drøm om ferie. Det var absolut 
med blandede følelser jeg sagde ja til en uge 
på O-ringen.  
Kæmpe skove at blive væk i. 
 
De svenske skove uha hvor er de svære, fyldt 
med sten og kurver, der ikke er tegnet på kor-
tet. Sådan en mellemstor sten, som man kan 
snuble over i Geel skov, er slet ikke med på 
kortet i Sverige, næ nej, her er stenen ikke til 
at overse, den er omkring 1m. i diameter før 
den er tegnet ind på kortet, og højdekurver på 
5m. De burde da være lette at løbe efter (det 
er bare resten af kurverne der forvirrer).  
 
Måske ville det have været en hjælp med et 
træningsløb, så man lige kunne se skove an, 
men nej!  Man er vel for pokker en sej sølle-
rod! Så på med skoene og ud i skoven og ud 
af kortet - hjælp ønskes - men - hvor har de 
andre travlt, de spæner forbi én med syv-mile- 
skridt, så er det om at finde et venligt ansigt, 
der ikke har dette her forvirrede look, som 
sikkert også er at se på mit eget ansigt, og 
spørge om hjælp – nå, det var ikke helt slemt 
kun 200 m fra, hvor jeg skulle have været. 
De næste 8 poster gik fint, langsomt men fint. 
Hen ad stien – ind i terrænet – finde posten – 
ud af terrænet – hen ad stien, dette går jo 
godt. Skulle jeg ik' lige tage på tværs af ter-
rænet igen, sådan bare for at prøve, nu var jeg 
jo så godt som i mål, og stævnepladsen kunne 
jeg jo også høre. 
Så! På med pilen - kursen stik syd, ind i den 
dejlige, åbne, svenske skov, snurrer mig om-

kring det ene tætte område efter det andet 
(virker ikke helt så åbent, som jeg er vant til). 
Mennesker på kryds og på tværs mere eller 
mindre forvirrede - omsider finder jeg, ikke 
posten, men stien der ligger bag posten, lidt 
frem og tilbage på stien for at lokalisere hvor 
jeg er - ind i terrænet og finde posten og så 
går turen hjemad mod målet efter 1½ times 
orientering(løb).  
Glad og sejrrig over målstregen. Jeg kom 
igennem næsten uden hjælp.  
 

 
  Ann på vej mod mål i målsluse ”moderna”. 
 
Så var det tid til at komme i bad - jeg havde 
tjekket badet ud dagen i forvejen, en 50 * 50 
meter stor indhegning, hvor der var ca. 70 
brusere langs den ene side – lidt for åbent 
efter min smag, ikke meget privatliv her.  
Jeg havde været henne og kommentere, at det 
var en besynderlig måde at lave badeforhold 
på, men jeg måtte erkende, at det nok var 
temmelig praktisk alligevel, for da jeg kom 
ind i indhegningen, så jeg til min overraskel-
se, at hele indhegningen var fyldt med kvin-
der, der var på vej til eller fra badet. Så den 
der med, at jeg i hvert tilfælde ikke ville stå 
på en 2500 m2 stor eng og smide al tøjet for at 
bade, måtte jeg æde i mig igen, for her var der 
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ikke plads til blufærdighed, det var bare om at 
finde en lille plads, hvor man lige kunne væ-
re, smide det beskidte løbetøj og stille sig i kø 
sammen med de ca.100 andre kvinder, der 
stod i kø for at få bad. I øvrigt var vandet dej-
ligt varmt og det var ikke nogen dårlig ide at 
bade under åben himmel. 
Så var der lige det med vejret, perfekt Sølle-
rødvejr - lige i Gerts ånd, ikke for tørt men 
dog på den rigtige side af mit frysepunkt 
(mellem 15-30 grader), solen på himlen i ny 
og næ. Så det var rigtig godt, at klub-teltet 
havde fået lov til at komme med til Sverige.  
Her blev der indtaget diverse forplejninger og 
hygget til langt hen på aftenen. Tak for hyg-
geligt samvær og opbakning. I øvrigt skal det 
lige nævnes, at det nok ikke er sidste gang vi 
skal på O-Ringen, men ferie ??????  (jeg er 
måske alligevel ikke en ægte søllerod). Til 
sidst vil jeg lige komme ind på, at Bo og jeg, 
sådan i klubsammenhæng, havde et par rekor-
der, som absolut er værd at nævne. Længst tid 
i skoven, længst tid pr. bom, flest bom pr. tur, 
og Rune flest læste bøger.   
   

 
Det gjaldt Harry Potter-bøgerne. 
 

Ann Rasmussen. 
 
Redaktøren - selv O-ringen-deltager - har 
følgende at tilføje: 
 
Allerførst vil jeg sige tillykke til både Rune, 
Ann og Bo for at have gennemført O-ringen. 
 
Ann fortalte efter 2. etape, at hun havde været 
ved at opgive og faktisk var på vej hjem, da 
hun mødte en rigtig gammel gubbe, der fik 
hende på andre tanker. Den gamle, dårligt 
gående svensker, skulle ned ad en skrænt og 
kunne næsten ikke. Ann tilbød sin hjælp og 

spurgte, om han også havde opgivet og var på 
vej hjem. Nej, nej, han skulle skam have de 
sidste poster med. ”Når han kan, kan jeg og-
så”, tænkte Ann – og gennemførte derfor eta-
pen. 
 
Det er rigtigt, at Bo har rekorden, når det gæl-
der længst tid om et stræk. Se strækket her, 
(post 2 – 3, et svært stræk) og tænk så på, at 
Bo brugte 75 minutter, ja det er rigtigt, 1 time 
og 15 minutter! Tænk, at han ikke gav op! 
 

 
Hvordan ville du løbe strækket? 

 
Bo er virkelig 
en af de seje 
søllerødder.  
Hver dag brugte 
han tæt på eller 
mere end maxi-
maltid på sin 
H35- bane.  
Hver dag glad 
og fornøjet efter 
spændende ud-
fordringer i 
skoven. 
Træt? sandsyn-
ligvis. 
 

 
Vibe 
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O-RINGEN 2009 
Super-orientering i Småland 

 
I min ”O-kanon”, som mange 
søllerødder stadig bruger som 
aftenlæsning, har jeg nævnt en 
O-oplevelse, som alle sande O-
løbere skal opleve. Og i år var 
der en stor flok – vel nær 25 – 
som tog udfordringen op og 
drog til etapeløb ved Eksjö i det 
centrale Småland. 
Umiddelbart vest for den lille by 
opstod en ny storstad med 11-
12.000 indbyggere, som i telte 
eller campingvogne brugte op til 
10 dage på det store O-cirkus. 
Pladsen var velplanlagt med 
højstandardsanitetsindretninger 
- vandskyllende toiletter i dan-
ske toiletvogne og store bade-
arealer med brusere med varmt 
vand. Det store sportsudstyrs-
udsalg rummede utrolige tilbud 
– og salget gik strygende. 
 

Yderligere var der rejst et kæmpestort spise-
telt med plads til ca. 2.000 siddende gæster. 
Man indtog dagens retter ved borde med du-
ge, siddende på rigtige stole og maden serve-
ret på rigtigt porcelæn. Hver dag var teltet 
særdeles kraftigt besøgt og nogle dage måtte 
madleverandørerne opleve nærmest at ”blive 
spist ud af teltet”. Det var en fantastisk succes 
at tilbyde så høj service for 85 SvKr. 
 

 

De fleste af de deltagende søllerødder lå på 
vores lille centralt placerede fællescamp og 
her var der muligheder for klubliv og O-
diskussioner mellem løbene. Ikke alle havde 
det store luksustelt med, men heldigvis kom 
et af klubteltene op, så de mere fugtige perio-
der kunne gennemleves i det blå telt. 
Arrangørerne havde fordelt de 5 konkurren-
cedage på 2 stævnepladser – 3 dage med mål-
område direkte på O-campen og 2 dage i en 
afstand på kun 3 km – her blev der set Ver-
dens største cykelparkering med adskillige tu-
sinde cykler - et utroligt syn! 
Kortudsnittet øverst på siden (se det i farver på nettet) 
fortæller noget om de udfordringer vi fik på 

banerne tæt ved O-campen. 
Der var virkelig herlig ori-
entering i et ganske kræven-
de terræn helt frem til 
sidsteposten. Dette lille ud-
snit fortæller vel til fulde 
om detaljerne inde i selve 
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postcirklen. At finde den lille kilde midt mel-
lem branter (svensk for ”stenskrænter”) og 
stenblokke på den stejle skråning var virkelig 
en lækker udfordring. 

Se kortet i farver på nettet 
Kortudsnittet ovenfor fortæller vel også lidt 
om vejvalgsorientering og store krav til fino-
rienteringen – joh, vi søllerødder blev virkelig 
testet. Og da bevoksningen mange steder var 
ganske halvtæt -> tæt og riset og bunden i sto-
re områder var udfordrende stenet/blokket – 
ja, så var der også lidt til fysikken.  
Starterne var særdeles velplanlagte med me-
get overskuelige startsystemer. Alle gled lyd-
løst frem til indcheckning, fik SI-enheden 
kontrolleret, fik tilbudt løs definition og gik 
derpå frem til kortkasserne, hvor løberne fik 
tilbudt plastlommer til det vandfaste kort. In-
gen støj. Ingen panik. Alt under kontrol. 
Der er en særlig stemning over målområder-
ne, hvor løberne bliver fordelt over 8-9 båse i 
opløbet frem mod målstregen og den store 
speakertribune, hvorfra der udsendes en evig 
strøm af resultater og interviews gennem de 
veltrimmede højttalere. 

 
Byen Eksjö er så sandelig et besøg værd. Den 
nordlige del af bykernen indeholder mange op 
til 400 år gamle træhuse – forskånet for ilde-

brandenes ødelæggende effekt. Arrangørerne 
havde arrangeret en foto-O-vandring i byen. 
29 poster skulle besøges og det rigtige foto 
skulle vælges. Det var en superidé, idet vi 
derved kom rundt i alle de små gader, ind i 
gårde/parker og rundt til mange af de meget 
smukke steder, som måske ellers var blevet 
overset. En idé til efterfølgelse. 
Endvidere var der henlagt en ungdomskon-
kurrence og en elitesprint til byens torv – to 
arrangementer, som lokkede mange O-dyr ud 
fra teltene og ind til byen. Jeg tror ikke, at 
Eksjö før har oplevet så intense dage med så 
mange mennesker i sportsudstyr, med kort i 
hånden og med penge på lommen. 

 
På den indlagte hviledag ”hvilede” søllerød-
derne ved at aflægge Skurugatan og Skuruhat 
et energisk besøg. ”Gatan” er en 800 meter 
lang og ned til 50 meter dyb kløft gennem 
bjergmassivet, hvis højeste top, ”hatten”, når 
op i en højde på 337 m.o.h. Imponerende sted 
med indlagt blokterræntræning. 
Og løb vi så godt ? JA! Det gjorde vi, men 
desværre var der en del løbere fra andre lande, 
som var så usportslige, at de løb stærkere 
/meget stærkere. Men helt sikkert er det, at Bo 
Rasmussen virkelig blev et kendt navn hos ar-
rangørerne. Bos 5-dages-præstation skal vi 
nok lade ham selv fortælle om. Det kan godt 
blive en ganske laaaaaaang beretning. 
Næste år afvikles O-Ringens 5-dages-løb i 
Örebro i nogle terræner, som kan anbefales på 
det hårdeste. Selve byen byder på alle former 
for service fra stort friluftsbad til alt i forret-
ninger, og O-campen etableres umiddelbart 
op til centrum. Husk O-kanonen stiller krav 
om deltagelse i et stort etapeløb. Hvis du 
vælger Örebro 2010 – bliver du udfordret og 
afprøvet.    
   Gert 
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Sommerferieløb 
 
Rapport fra ”5 days of Dolomites” – dér hvor Maglebjerg aldrig bli´r til mere end en punkthøj! 
 
I vinter sendte Ulrik Illum en opfordring ud om 
deltagelse i ”5 days of Dolomites” i starten af 
juli måned. Arrangementet var en del af JWOC 
– juniorernes verdensmesterskab. O-løb med 
gode løbevenner i Dolomitterne i Italien i juli 
måned: Ingen tvivl – jeg meldte mig til. Ulrik 
Illum sørgede for vores tilmeldinger til løbene 
og for booking af hotel i Mezzano til Thranerne 
(Susanne, Jens og Simon), Illum’ erne (Marian-
ne, Ulrik og Martin) og undertegnede. Drenge-
ne (Niels Bentzon., Jørgen Münster-Swendsen, 
Mogens Jørgensen og Christian Strandgaard) 
havde lejet to lejligheder i en nærliggende by, 
San Martino. 
 
Lørdag den 4. juli mødes vi alle på hotellet i 
Mezzano. Nogle har taget flyveren – andre er 
kørt derned. Thranerne er kommet først og har 
hentet vores løbemateriale på det centrale stæv-
necenter. Vi får hver en pose indeholdende bl.a. 
en løbebog med alle tænkelige praktiske oplys-
ninger (96 sider!). Denne bog er uundværlig 
hvis man skal orientere sig i dette arrangement. 
Fandt vi ud af. Posen kan bruges som rygsæk – 
og skal bruges til at transportere overtrækstøj 
m.m. fra startområdet til målområdet. Vi aftaler 
at deltage i et træningsløb næste dag – vi skal 
ud og prøve terrænet. Når man ser på kortet 
over området, er mange af vejene markeret med 
den velkendte grønne farve, der signalerer, at 
disse veje ligger i særligt smukt område. Hvad 
der også er kendetegnende for disse veje er, at 
de ligner ”tarmslyng” på kortet, d.v.s. masser af 
hårnåle sving. Der var f.eks. ca. 7 km mellem 
vores hotel og drengenes lejligheder – og det 
tog ½ time at køre strækningen! 
Ved træningsløbet i Passo di Cereda tilbyder 
Mogens at træne os 3 kvinder i højdekurver. 
Terrænet var meget stejlt og på steder svært 
gennemtrængeligt. Vi har været steder, hvor der 
aldrig før har været mennesker! Men med Mo-
gens’ store viden og erfaring om orientering 
fandt vi alle posterne. Da vi er tilbage ved ud-
gangspunktet er det blevet regnvejr, og vi søger 

ly i den nærmeste kro, hvor vi får et himmelsk 
måltid mad – til en meget billig penge. God 
start – vi er meget optimistiske til de kommen-
de dage.  
 
Stævnepladsen til det 1. løb ligger lige overfor 
vores hotel. I vores løbebog kan vi læse, at der 
er 2,5 km fra stævneplads til start – der er 350 
højdemeter, vi skal klatre op ad – og turen er 
beregnet til knap en time. Og ganske rigtigt – 
første halvdel af turen op til start er en smal sti, 
som bjerggederne normalt benytter. Lidt længe-
re oppe kommer en mere almindelig vej, men 
fortsat meget stejl. Oppe i start området er der 
uddeling af vand – alle har fået varmen ved 
turen op ad bjerget. Susanne, Marianne og jeg 
står og lurer lidt på, hvilken vej, vi mon skal 
løbe – ad den gode vej, der løber langs med 
skoven – eller ad den lille sti ind i skoven. Det 
er lidt gys at tænke på det ”ukendte” inde bag 
træerne. Det er begyndt at regne, og vi kryber i 
læ. Én efter én går vi over til startboksen. Og så 
lyder det velkendte ”dyt”, og man kaster sig ud 
i terrænet. Og vi skal selvfølgelig ind i skoven 
ad den lille sti…  
Jeg troede, at jeg havde tilmeldt mig ”Begyn-
der”-banen – men vi er vist tilmeldt det, der 
svarer til Middelsvær.  Med tyk, tyk streg under 
svær. Når jeg kigger på kortet, bli’r jeg helt 
svimmel over at se alle de ”bølger” der er i ter-
rænet – tællekurverne ligger uhyggeligt tæt. Og 
alle de sten og stengærder, vi skal finde! I et 
klippeterræn! Det tager lidt tid at få indstillet o-
øjnene, men lidt efter lidt finder jeg posterne. 
Succeskriteriet bliver klart: find alle poster og 
kom uskadt hjem. Glem alt om tiden. Den lige 
vej er langt fra altid den hurtigste – det er van-
vittig hårdt at løbe så stejlt op og ned, og det 
går hårdt ud over ”bremserne” (de forreste 
muskler i lårene). Mogens’ gode råd fra dagen 
før lyder inde i mit hoved: følg højden – hellere 
lidt opad end nedad. Posterne er normalt nem-
mere at se oppefra end nedefra. Det med højde-
kurverne er svært.  
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Vi kommer alle i mål, og vi har fundet alle po-
sterne. Løbetiden har vi (jeg) glemt, - en lille 
sejr er vundet, som ikke har noget med tiden at 
gøre. 
 

 
               Søllerødder på stævneplads. 
 
Dag 2 skal vi løbe oppe i Passo Rolle – et 
bjergpas, der ligger ca. 1 times kørsel fra hotel-
let. Da vi nærmer os stævnepladsen er tempera-
turen udenfor bilen 7 grader – og vi kommer i 
vores kortærmede klubbluser! Jørgen M.S. har 
klogelig taget sin varme frakke, hue og vanter 
på. Der ruller en tæt tåge ind over stævneplad-
sen, og det begynder at regne. Senere bliver 
himlen mørk, og det begynder at lyne og tord-
ne. Da jeg står i start boksen, tordner det kraf-
tigt – og jeg sender en stille bøn, at nogen stop-
per dette løb. På vej mod post 2 møder jeg Su-
sanne – hun er på vej mod post 10, så det giver 
ingen mening at følges. Næste post er ved en 
stald midt på en pløjemark. På vejen dertil ser 
jeg en post ved et vandtrug inde i en indheg-
ning. Uden nogen fornuftig forklaring løber jeg 
hen til truget, der står midt i en svinesti (!) for 
at se, at det – selvfølgelig - ikke er den rigtige 
post. Jeg er fuldstændig mudret til af dét, der nu 
en gang er i en svinesti… Jeg finder op til stal-
den og post 3. Jeg beslutter mig for at vente lidt 
ved stalden, da det lyner og tordner kraftigt. Jeg 
skal hen over et højdedrag for at komme til post 
4 – jeg vil sandsynligvis være det højeste punkt 
i området på vej dertil. Jeg er totalt gennem-
blødt – men tordenvejret er det værste. Jeg gør 
mit lille, private regnskab op: o-løb er sjovt, og 
jeg vil gerne løbe flere løb – så jeg beslutter 

mig for at løbe mod målområdet. Da jeg når 
stævnepladsen er alt ret kaotisk. Jeg finder Ul-
rik og Martin under et halvtag – Marianne er 
ikke kommet ind endnu. Thranerne er også 
kommet ind. De vil se, om der kommer opkla-
ring i vejret, da Rasmus skal løbe senere på 
dagen. Jeg finder mit skiftetøj og går ind restau-
ranten, hvor jeg skifter tøj. Der er stuvende 
fyldt og tumultagtige tilstande – strømmen er 
gået. Det er mit held, så kan jeg skifte tøj i 
mørket. Da jeg kommer ud, er Marianne lige 
kommet ind – hun er fuldstændig gennemblødt 
og mudret til. Ulrik henter bilen – en dejlig 
Volvo med lyse lædersæder – Marianne hopper 
ind på bagsædet, Ulrik bli’ r slet ikke sur – for 
nu skal vi hjem til hotellet og ha’ varmen. En 
meget strabadserende tur – der var lidt for 
spændende med det kraftige tordenvejr.  
Den næste dag er hviledag, hvor vi cykler, går 
og kører små ture i området.  
Den 3. og 4. løbedag skal vi løbe i området, 
hvor drengene bor. Begge dage er regnvejrsda-
ge, men drengene er meget gæstfrie, så deres 
lejligheder bliver hurtigt omdannet til søllerød-
dernes stævneplads – der er dejligt varmt og 
varme drikke, tørvejr og fine badefaciliteter. En 
lille power-nap på den skrig-gule designersofa, 
bli´r det også til. På 3. løbsdag møder jeg Mari-
anne omkring post 4, og vi beslutter os for at 
følges ad resten af vejen. Det fungerer super 
godt: vi hjælper hinanden med at orientere os i 
terrænet og finder alle posterne. 
 
På 4. løbedag er der sat tidsgrænse på: 90 mi-
nutter. Vi skal løbe sent på dagen. Det lyder, 
som om vi har godt tid – men det er en stres-
sende faktor. Især når man har svært ved at fin-
de posterne. Især post 9 volder mig store pro-
blemer. Susanne og Marianne har fundet hinan-
den, og sammen finder de post 9. Men jeg kan 
ikke finde den åndssvage post. Det er blevet 
halvmørkt i skoven – og det regner igen-igen 
(surprise-surprise). Tiden er gået – jeg må løbe 
mod mål. Hvor ærgerligt at mangle de sidste 
poster – jeg er sur – heldigvis er der et stykke at 
løbe inden målet, så jeg kan dampe lidt af. Og 
efter et bad er alle trængsler skyllet ud med 
badevandet. Vi sidder og udveksler strabadse-
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rende oplevelser over en kop kaffe – det er her-
ligt og hyggeligt.  
Om aftenen, den 3. løbedag, fejrer vi Ulriks 
fødselsdag – og spiser en dejlig middag på én af 
byens restauranter.  
 
På 5. og sidste løbedag kører vi med bussen op 
til Val Canali – fra busstoppet er der ca. 3 kvar-
ters (2 km) vandring op til start. Startområdet 
ligger meget smukt på et plateau mellem bjer-
gene, og banerne er lagt i terrænet ned til dalen, 
hvor målområdet og stævnepladsen ligger. So-
len skinner (!), - alt andet lige, så hjælper det, at 
solen skinner. Marianne havde denne dag valgt 
at heppe på os andre – og se Martin komme i 
mål. Martin blev samlet nr. 3 i sin gruppe – 
MEGET FLOT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Martin Illum på vej til mål. 
 
At komme i mål på 5. dagen var noget særligt - 
5 dages løb var slut – ikke alle løb var gennem-
ført lige godt, men der var kæmpet for sagen. 
Og indrømmet – jeg havde ikke fantasien til at 
forestille mig, hvad jeg havde meldt mig til, 
men det har været en stor oplevelse. Jeg er me-
get glad for at have været sammen med andre 
fra klubben på sådan en tur. Susanne, Marianne 
og jeg løb den samme bane, og vi havde mange 
gode oplevelser sammen i terrænet. Vi har væ-
ret ømme i benene, men også mange andre 

mærkelige steder. Marianne undrede sig over, 
at hendes højre arm var temmelig øm – indtil 
hun fandt ud af, at det skyldtes, at hun temme-
lig mange gange havde hevet sig op ad bjerg-
skråningerne på den 1. løbedag. Om aftenen 
ved middagsbordet kunne vi fortælle om dagens 
strabadser – og ved morgenbordet om de gys og 
trængsler, vi nu skulle ud til. Vi kunne også 
fortælle om vores små succes’ er: når posten 
stod lige dér, hvor den skulle – kompaskurs og 
løbe lige på (og ind i) posten. Herligt. Vi lærte 
noget om højdekurver – på den hårde måde. 
Marianne spurgte ved middagsbordet den første 
aften, hvordan man ud fra kortet kan se, om 
bakkerne går op eller ned. Svaret lød – det ved 
man, når man står derude.  
 
Vi oplevede al slags vejr – bortset fra snevejr. 
Indimellem var det lidt for meget med regnvej-
ret. Men når solen skinnede, så var det en for-
nøjelse. Og det sjove/pudsige er, når man sidder 
her ca. en måned efter, at udfordringerne ikke 
er blevet mindre. Lidt ligesom størrelsen på 
fisken. Og for os vil Maglebjerg fremover blot 
være en punkthøj.  
 

 
Ellen Frier 

 
 
        
 
 
 
        
 
         
         
         
        Er O-løb farligt? Ambulancerne holder           
        i hvert fald parat tæt ved mål. 
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Klubtur til Skåne 
14. – 16. august 

 
Susanne fortæller: 
 
Vi var ca. 25 med-
lemmer fra klub-
ben, der havde tak-
ket ja til at deltage i 
klubtur med over-
natning 
ved Magnus´ som-
merhus i det vest-

lige Skåne ved Emmislöv syd for Broby.  
 
Vejret var fint, og de fleste slog deres telt op 
på den store græsplæne i haven med udsigt 
over åen. 
Magnus havde fredag aften sørget for svenske 
retter i form af krebs og Jansons fristelser. Det 
var en herlig start. 

 
 
 
Før! 
 
 
 
 

 
       
Efter! 
Lørdag formid-
dag skulle vi ud 
at løbe på den 
bane, som Sut-
terne havde lø-
bet på en time 
før. Magnus 
havde haft travlt med at sætte poster ud. Vi 
vidste, det var en udfordrende bane i en typisk 
svensk skov med masser af sten. Heldigvis 
var der et godt opsamlingspunkt i en delvis 
nedlagt højspændingsledning. 
 
Vejret skiftede nu over i regnvejr, hvilket især 
postindsamlerne Jens A og Jens Å fik at mær-
ke. 

Vi andre forsatte programmet med sightseeing 
anført af Gert, der kan meget af den skånske 
historie. 
Vi så Sporrakulla, en af de få danske gårde, 
der ikke var blevet brændt af svenskerne i 
1658.  
Herefter så vi Rodatorpet, et soldaterhjem, der 
er et lille hus i skoven med lidt jord, som 
en soldat og hans familie fik stillet til rådig-
hed omkring 1820. Familien skulle så kunne 
leve der inkl. lidt hjælp fra sognet, når solda-
ten var i krig for den svenske stat. 
Til sidst så vi et skånsk granitbrud.  
 
Heldigvis holdt regnen op, og Magnus starte-
de saunaen, så alle kunne få skyllet sig i åen 
og varmet sig i saunaen 
Den indkøbte mad - som Susanne og Åse sør-
gede for (red.) - kunne laves over grill, og 
maden blev nydt i havepavillonen med fanta-
stisk udsigt over åen. 
 

 
Gitte og Magnus med børnene Louisa og Andreas. 
 
Næste dag skulle vi sammen med ungdom-
men deltage i Hästvedas stævne. Efter træ-
ningsturen var vi jo godt forberedte. 
Vejret var skønt solskinsvejr. 
 
Det gik også rigtig godt for de fleste, Vanessa 
vandt D21, og Magnus blev nr. 2 i H14, og 
Martin nr. 6 i H14. 
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Vanessa MacGrail vandt en lottokupon! 

Se yderligere resultater her:  
http://www.obasen.nu/winsplits/online/sv/def
ault.asp?page=classes & databaseId=12351 

Efter løbet skulle der ryddes op hos familien 
Oscarsson, og mon ikke der var mange, der 
havde svært ved at forlade det dejlige sted.  

Vi skal helt sikkert med til næste år. 

Tak for en god tur, 

Masser af hilsner, Susanne 

________________________________________________________________________________ 

Sut-tur til Sverige. 
Fredag efter skole tog Sutterne på en week-
endtur til Sverige. Caroline, Rikke, Astrid og 
jeg, kørte med Bo til Sverige, det tog lidt tid 
at komme derhen.  

Da vi ankom drog vi ud i skoven for at få lø-
bet en tur og se det område, vi var havnet i. 
Det var en hyggelig tur i skoven og alle kom 
helskindet hjem. Den følgende dag drog vi 
atter ud på tur i de svenske skove, mens reg-
nen skyllede ned over os. Vi fik set en masse 
forskellige slags terræner og testet vores fær-
digheder i orientering. Personligt synes jeg, at 
jeg fik en masse ud af turen, jeg lærte at ori-
entere mig bedre, sætte farten op og ned på 
forskellige slags stræk. Søndag drog vi igen 
ud i de svenske skove, denne gang til et 
Svensk orienteringsstævne, vi mødte de "vise-
re" løbere fra vores o-klub, som vi ellers ikke 
havde mødt i de svenske skove. Samlet set gik 
det rigtig godt for vores o-klub, vi fik skaffet 
nogle gode placeringer.  

 

Astrid studerer sin 5-præmie, en lommelygte. 

Da alle var kommet hjem drog vi atter tilbage 
til vores dejlige lille land Danmark.  Det var 
en rigtig god tur, og der var masser af hygge. 

Af Philip Kæseler 

 
 
 
 

Også Simon Thrane Hansen har skrevet om 
turen. 
Jeg var så heldig at være med på sut-trænings-
turen, sammen med det meste af SUT- teamet 
til Göingarna i Sverige.  Vi var hver især ble-
vet inddelt i forskellige transportgrupper med 
en chauffør, som sørgede for vi kom frem til 
klubhuset til tiden. Efter bilturen skulle der 
hurtigt klædes om, da vi skulle havde en lille 
træningstur i benene. Banerne var teknisk 
gode og med udfordringer for alle i skoven, 
der lå lige op af det klubhus, vi boede i. Efter 

anstrengelserne stod programmet på et hurtigt 
bad, og snak omkring de forskellige baner 
efterfulgt af et herligt aftensmåltid.      
2. dag vi blev vækket ved 8-tiden, da vi skulle 
havde nået at spise og klæde om inden dagens 
første løb. Løbet bød på mange bakker og en 
hård underskov bestående af sten. Selve ba-
nen var lang, hård og teknisk krævende. Efter 
turen tog vi tilbage til klubhuset, hvor vi spi-
ste frokost, snakkede og slappede af til den 
store guldmedalje.   
           



Komposten – 19. årgang nr. 4 – september 2009                              Søllerød Orienteringsklub 

23 

 
Lene Vitus Tversted viser sit vejvalg til Kirsten 
Møller. 

Så kom turen til dagens andet og sidste løb, 
en kortere bane i et knapt så kuperet landskab. 
Under denne bane lærte jeg, at visse steder 
har en speciel til trækningskraft, da jeg på 
uforståelig vis havnede to gange præcis det 
samme sted. Efter turen i skoven var der bad 
for alle i søen der lå lige op af målet. Så tog vi 
hjem til dejlig aftensmad, og så fejrede vi 
Kirsten Møllers fødselsdag med kage.  
 
Næste dag stod på oprydning og rengøring, 
før vi tog til Hästveda Open, hvor vi mødte 
den ældre del af Søllerødderne. 

________________________________________________________________________________ 
 

DM-Mellem/Midgårdsormen.  
Seneste nyt. 
 
Den sidste augustweekend deltog 32 søllerød-
der om lørdagen i mellemdistancemesterska-
berne i Gødding vest for Vejle.  Det kom der 
metal ud af: 
 
Martin Illum, GULD i H-12. 
Vibe Bøgevig, Sølv i D 60-. 
Arne Grøndahl, Sølv i H 65-. 
Jørgen Münster-Swendsen, Bronze i H 60-. 
Rasmus Thrane Hansen, Bronze i H -20. 
Tillykke til medaljetagerne. 
 

 
Flere af medaljetagerne drog videre til Frede-
rikshåb for at deltage i nattens og søndagens 
Midgårdsorm. I alt var der 29 søllerødder i 
aktivitet på 5 hold. 
Ungdomsholdet med Anders Huus, Agnes J., 
Magnus M. og Martin I. løb en flot 2. plads 
hjem og seniorerne placerede sig på 3. plad-
sen – slået af FIF Hillerød og OK Pan. 

Nye sko? 
Har du endnu til gode at løbe i rigtige oriente-
ringssko? 
Fødder er ikke ens, så vi har forskellige me-
ninger om, hvad rigtig gode o-sko er. 
Men ønsker du, at skoene står fast, så se her: 
 

 
Gerts o-sko, fra weekenden i det østlige Skåne, er sat 
til tørre på taget af bilen – under carportens tag. 
 
Disse sko blev stående, på denne plads på 
bilens tag og med indersålerne, som du ser, 
sat til tørre, mens jeg kørte 3 km til nærmeste 
madbutik. Der er 14 sving før P-pladsen nås.  
Skal du have sko, der står godt fast i svingene, 
så vælg Salomon Speed Cross 2. 
 
Jeg blev temmelig overrasket, da jeg nærmede 
mig bilen for at køre hjem igen med mine to 
indkøbsposer! Jeg overvejede ikke, om de 
mon ville blive stående de tre kilometer hjem 
igen! 

Vibe 
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Eftersommertræning 2009 
eller: ”Hvor vildt kan det blive??? 

 
Forsommeren sluttede med nogle træningstal, som 
jeg i min vildeste fantasi aldrig har været i stand 
til at forestille mig. Der blev registreret 566 del-
tagere på 10 træninger – du må selv regne gen-
nemsnittet ud. Aldrig har søllerødderne været 
flittigere.  
Og modet er også vokset – flere søllerødder har 
været på farten denne sommer, hvor vi har haft 
stor deltagelse i italiensk 5-dages og svensk 5-
dages. Flere og flere vil prøve kræfter med ”an-
derledes” terræner og drager ud til nye og store 
udfordringer. Også klubturen midt i august med 
ca. 25 seniorer i Skåne som supplement til lige så 
mange unge + ledere på SUT-turen viser, at der nu 
er skabt interesse for ”rigtige” O-prøvelser. 
Hvordan er vi så kommet i gang efter ferien? 
Ja, de tre første træninger gav deltagertal på 38, 
64 og 57 – igen er vi i gennemsnit over 50 ved en 
almindelig klubtræning. Den faste stamme bliver 
suppleret med flere og flere nye medlemmer, som 
vil med ud på jagten efter ”de små rød/hvide”. Se 
bare på medlemsstatistikken i O-service, hvor  

 
vores medlemstal har rundet 206 – og der er efter 
sigende flere nye søllerødder på vej. 
Niels Raagaard startede eftersommerens træning 
med en rigtig barsk og givende tur i de grønne 
områder i den sydlige del af Rude Skov – her var 
der endda tilbud om kurvekort, hvilket virkelig 
giver postjagten en særlig dimension i de grønne 
områder. 
Selv udfordrede jeg søllerødderne med slynger i 
kortets farver rundt i den centrale – og mere løbe-
venlige – del af Rude Skov. Ved den træning var 
de fortrykte kort tæt ved at slippe op. 
Kim Find Andersen testede søllerødderne i IOF-
definitionerne på nogle lækre baner i Geel Skov. 
Her var der en del deltagere, som måtte hjem og 
læse på ”IOFs defier” efter løbeturen denne aften, 
hvor sommeren toppede. 
Som det kan forstås, er vi kommet forrygende 
godt fra start på træningen – banelæggerne gør sig 
store anstrengelser for at udfordre søllerødderne – 
og søllerødderne kommer gerne ud for at lade sig 
afprøve i banelæggernes snedige påfund. 

 

220 Torsdag   
27-08-09 

Start kl.17.30    
Slut kl. 19.15 

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

Jørgen Münster-
Swendsen 

     
221 

Torsdag   
03-09-09 

Start kl.17.30    
Slut kl. 19.15 

Ravneholm,                            
P-plads v. Vangeboskolen, 
Vangebovej. 

Gert Bøgevig 

222 Torsdag   
10-09-09 

Start kl.17.30    
Slut kl. 19.15 

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

Bo Rasmussen 

  
223 

Torsdag   
17-09-09 

Start kl.17.30    
Slut kl. 19.15 

Trørød Hegn,                          
P-plads på Trørødvej Henrik Kleffel 

224 Torsdag   
24-09-09 

Start kl.17.15    
Slut kl. 19.15 

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

Gert Bøgevig 

225 Torsdag   
01-10-09 

Start kl.17.15    
Slut kl. 19.15 

Geel Skov ,Tennisbanerne     
Vangebovej/Søllerødvej 

Kim Find Ander-
sen 

226 Torsdag   
08-10-09 

Start kl.17.00    
Slut kl. 19.15 

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

Gert Bøgevig          
(Lange baner/ 
Jættemil-træning) 

227 Torsdag   
15-10-09 

Start kl.17.00    
Slut kl. 19.15 

Ravneholm,                            
P-plads v. Vangeboskolen, 
Vangebovej. 

Torben Bøttcher 

228 Torsdag   
22-10-09 

Start kl.17.30    
Slut kl. 19.15 

Rude Skov, Grusbanen,         
Rudegård Stadion 

Gert Bøgevig         
(Nattræning) 

229 Torsdag   
29-10-09 

Start kl.17.30    
Slut kl. 19.15 

Rude Skov, Løjesø ???,         
18,2 km-stenen på 
HØRSHOLM Kongevej 

Niels Bentzon         
(Nattræning) 

230 Torsdag   
05-11-09 

Start kl.17.30    
Slut kl. 19.15 

Rude Skov, Grusbanen,         
Rudegård Stadion 

Henrik Kleffel ???   
(Nattræning) 

 
Vi ses selvfølgelig til træningerne - det er jo dér søllerødderne 
kan se alle de andre.                                                     Gert 
 

 
 
På træningsløbene vil du sam-
tidig have muligheder for at 
følge med i de store ændringer 
der sker i ”vores” skove i disse 
år. 
Disse 2 billeder er et par af 
”nyhederne”.  
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