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Det årlige klubmesterskabsløb med efterfølgende klubfest finder sted lørdag

d. 14.nov.

SET-gruppen tilbød på et tidligt tidspunkt at arrangere dette, men større arbejde end forventet med
baner og kort til DM-hold-finalen betyder, at gruppen gerne vil udsætte gennemførelse af tilbuddet.
Derfor afvikles klubmesterskabsløbet gennem deltagelse i Allerød OK’s klubmesterskabsløb i Tokkekøb Hegn.
Man tilmelder sig dette i O-service og skriver (forhåbentlig) i tekstfeltet, at man også tilmelder sig
festen.
John, Bente og Mads Lassen har for længst reserveret festlokalet i Egehegnet (Nærum), hvor vi
starter kl. 18:30.
Man kan også deltage i festen uden at deltage i løbet, skriv en e-mail til
jens.aaris.thisted@hotmail.com).
Vi forventer bud på ’årets bom’ (sendes til Redaktøren, som bliver den eneste, der kender indsenderens identitet, Kirsten Møller er dommer), måske sange og levende akkompagnement. Og så vil
festen nok stå i oprykningens tegn.
Deltagelse i festen vil indebære en ’kostpris’ - drikkevarer kan købes på stedet.
På festligt gensyn.
Jens Aaris

Velkommen til

Klubtøj sælges af Ellen Thisted

540 Henrik Molsen
541 Julius Molsen
542 Anton Molsen
543 Dorthe Hansen

Trøje-korte ærmer: 320 kr.
Trøje-lange ærmer: 340 kr.
Løbebukser: 310 kr.
Overtræksdragt: 940 kr.

Alle størrelser fra S til XL
er på lager lige nu.
Se modellerne på klubbens
hjemmeside.
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Ungdommens
danmarksmesterskaber
”Svært, bakket, sjovt, hårdt, mange kurver..”
Sådan beskrev ungdomsløberne terrænet, da
DM stafet- og lang stod for døren i weekenden i de smukke – og udfordrende skove omkring Silkeborg.
Septembervejret bød på en del blæst og sol,
men vi var hele 13 ungdomsløbere der trodsede vind, vejr og en fire timer lang køretur for
at komme til det kuperede Jylland.

Efter bøffer, bearnaise og baldeudstrækning
(Jyllands bakker drillede mange bagdele) om
aftenen, gik vi i seng i et lille campingområde
ved Juel sø.
Søndag stod den på en lang løbetur i Linå
Vesterskov. Flere af løberne startede ud med
at vende bunden i vejret på løbeskoene, og ud
faldt klumper af mudder og bænkebidere fra
dagen før. Og så gik det ellers løs!

Lørdag var stafet-dag i Velling-Snabegård, og
her havde vi fire seje hold der stillede op.
Mads, Nikoline og Astrid havde et godt løb,
men Astrids brik svigtede desværre, og hendes backup-kort fik ikke alle posterne med.
Satans til EMIT-brikker.

Nikoline og Astrid slapper af efter de mange
bakker i Linå Vesterskov.

H-14-drengene, Simon og Magnus, puster ud
efter ca. tre kvarter i skoven.
For Agnes, Martin og Anders var der også
knas med brikkerne, idet Agnes’ løb ikke blev
godkendt. Drengeholdet med Aske, Simon og
Magnus havde lidt mere held i sprøjten. De
gav den gas og endte på en flot 5. plads 14
minutter efter vinderne. Pigeholdet, Caroline
W., Rikke og Caroline K., levede desværre
ikke op til håbet om en podieplads, men de
endte alligevel på en flot førsteplads – bagfra.
Næste gang regner vi med noget metal!
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Nikoline kom glad tilbage og havde løbet 5,2
km på 69 minutter, Anders fik en flot 5. plads
i H-10 og Martin løb fra dem alle sammen og
fik en fantastisk 1. plads med over et minut
ned til nummer to. Vores tre H-14 løbere,
Simon, Aske og Magnus, var også seje på
deres 5,2 km bane. Nogle havde endda lidt
overskud til at vinde et Coca-Cola-glas på
børnebanen.
Efter en dejlig og oplevelsesrig weekend
vendte vi snuderne hjemad til Sjælland – nogle med tanken om næste gang, der skal løbes i
Jyllands bakker, andre med glæden om vores
flade terræn.
Silke Baumann.
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Elitesiden
august – september
DM Mellem i Gødding skov, som ingen rigtig
kendte noget til. Rigtig mange blev noget
overrasket over mængden af grøn farve på
kortet, og skovens meget lidt detaljerede udseende, da de kiggede på løbskortet i bås 2 og
3. DM’et ville formodentlig blive afgjort på
fysikken alene. Troels (13) klemte bedst på af
søllerødderne, derefter fulgte Tore (26), Sven
(34), Henrik (35). Ulrik fik i sit høje tempo
desværre sprunget en post over.

Ulrik Nielsen ærgrer sig

Troels er godt tilfreds
Midgårdsormen er desværre ikke det tilløbsstykke den var engang. Det forhindrede dog
ikke Kolding i at lave et fint arrangement i
Frederikshåb. Vi havde også i år en masse
afbud fra normale førsteholdsløbere; Peter,
Rune, Steen, Philip og med Rasmus halvskadet. Det er dog vigtigere at fokusere på, hvem
der tog kampen op med FIF og Pan. Holdet
bestod af Rasmus, Ulrik, Michael, Sven, Henrik, Troels og Tore. Vi kom alle fornuftigt
igennem vores ture, og selvom vi blev spist

med en tur af de to førende hold, var det en
hyggelig stafet.
Det var ventet, at DM- Stafet i Vellings stejle
bakker ville blive LANGT og HÅRDT og
ikke kunne ramme de af reglementet udstukne
VINDERTIDER. Alt dette holdt stik, men
ellers var det nu en god dag i skoven i det
barske og svære terræn. Vi havde 3 hold til
start, Ulrik, Peter og Troels, Simon (debut),
Tore og Rune, Henrik, Michael og så desværre afbud fra Rasmus. Ulrik fik bommet sig for
meget væk på sin førstetur og måtte se Simon
gå forbi, Peter løb fra Tore og selv om Rune
hentede lidt på Troels, endte førsteholdet som
nr. 6 og andetholdet som 7’er.
DM-Lang i Linå Vesterskov. Det var et godt
kort og nogle gode baner, og det er vel egentlig det vi gerne vil ha´. Der skulle kæmpes og
findes 37 poster på 15,1km. Stængerne var
lidt mærkede efter stafetten, men men.. der
skal mere til at køre Rune træt. Rune løb et
imponerende godt DM og blev 10’er. Hans
bedste resultat på Klassisk/Lang. Næstbedst
af os var Ulrik (14), derefter Troels (16), Simon (20) og Michael (25), som trods 1½ års
fravær kæmpede bravt på!! Sådan. Peter fik
ikke tjekket kontrolnumre på den sidste sløjfe
og var uheldig med dobbelt fejlklip.
Peter (4), Anders B (7), Andreas (10), Sven
(14), Gustav (15), Michael (17) og ikke
mindst Vanessa (2) hjalp Søllerød op i 1. division ved oprykningsmatchen i Store. Dyrehave.
Når dette læses er DM Hold i Jægersborg
Hegn sikkert vel gennemført, Peter og Tore
har haft ansvaret for banerne, Ulrik har styret
web’en, mens Troels har haft fornøjelsen af at
rette på kortet.
Elitens sæson lukker og slukker med et dobbelt arrangement i november. Her er der
sprint i Ballerup om lørdagen og Jættemilens
ca. 25km i Hareskovene om søndagen.
Peter Horstmann og Troels Christiansen.
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DM-stafet 2009
i Velling - Snabegård
DM-weekenden starter som sædvanlig med
stafetten. Søllerød havde tre hold i H21, men
desværre var der kun to mand på 3. holdet. De
to gennemførende hold blev hhv. nr 6 og 7.
Der var tæt strid mellem de sekundære placeringer, men vi var ikke i nærheden af medaljer
den dag. Stævnet var overordnet set fint, men
desværre haltede et vigtigt punkt nemlig banerne. Dette på trods af et fint tegnet kort og
en lækker skov. Nedenfor følger forfatterens
tanker om skoven forud for stævnet og en
vurdering af banen.
Skoven: En klassisk stærkt kuperet skræntskov med dybe slugter og lange udløbere.
Nedenfor og ovenfor skrænten løber to store
skovstier. Udformningen af skoven gør, at
taktikken bliver simpel på de længere stræk,
nemlig ovenom eller nedenom, da det koster
for meget tid og for mange kræfter at løbe op
og ned mere end 1 gang på hvert stræk. At
løbe på selve skrænten vil sjældent være optimalt, da den er for stejl til at holde høj fart,
og slugterne er så dybe, at man vil blive tvunget langt væk fra strækket. Endvidere er skoven en naturskov, så der bliver ikke " ryddet
op" i bunden. Det taler for at blive på stierne,
så man ikke blive fanget i et brombærkrat.
På de længere stræk vil banelæggeren ofte
tilstræbe, at der er flere vejvalgsmuligheder,
som er næsten lige gode. Er man meget i tvivl
om, hvilket vejvalg, der er det bedste, vil det
tit være fordi de er lige hurtige. Hvilket vejvalg vælger man så ?
Man ser først på hvilket alternativ, der er kortest og hvilket der har mindst stigning. Er der
et vejvalg, som opfylder begge kriterier, vil
det være det man vælger. Desværre forholder
det sig dog sjældent således. Nogle taktiske
overvejelser kunne være:

Hvilket vejvalg er simplest at udføre ? ( Hvor
stærk er jeg teknisk ? )
Hvilket stræk giver mest stiløb eller mest terræn ? ( Hvor er jeg bedst ? )
Har jeg kondition til at tage mange højdemeter på banen ? ( Hvis ikke, så er det udenom..!)
Ligger posten på en udløber, kan det være en
fordel at tage posten oppefra.
Ligger posten i en slugt, kan det være en fordel at tage posten nedefra.
Det er oftest lettere at tage en stigning på en
sti, frem for en stejl skrænt.
Skal man opad på det næste stræk, kan det
være en fordel ikke at tage stigningen op mod
posten men tidligere på strækket, så man ikke
får én lang sammenhængende stigning.
... og sådan kunne man fortsætte.
Banen: 8,2 km, 29 poster, 500 m stigning.
Disse fakta giver anledning til en del overvejelse:
29 poster på 8,2 km giver en gennemsnitlig
stræklængde på 280 m. Det er ikke meget.
Banen bar desværre også præg af dette. Der
var ikke den store variation i stræklængden.
Mange poster kunne undværes, og derved
give plads til flere interessante vejvalgsstræk.
De mange poster giver også megen ekstra
stigning og længde, da man som tidligere
nævnt vil løbe meget udenom. Det var heller
ikke svært at forudsige, at vindertiden ville gå
langt over, den estimerede på 135 min for de
3 ture. I H21 blevet klassen vundet på 175
min, dvs 40 min for meget, og i klassen H20,
hvor vindertiden også var estimeret til 135
min, men blev den vundet på 205 min, 70 min
for meget.
Det er ikke godt nok. Set i lyset af, at stævnet
var et dansk mesterskab, så var detaljerne
omkring banerne ikke i orden.
Personligt havde jeg fin tur i skoven, og nød
at løbe i et lækkert dansk terræn.
Peter Horstmann
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DM-lang 2009
i Linå Vesterskov
På trods af flot solskin kunne man godt mærke, at efteråret så småt havde sat ind med sin
kølige blæst søndag den 13. september, som
var dagen, hvor DM Lang 2009 skulle løbe af
stablen. Arrangementet blev afholdt i Midtjylland, der bød på Linå Vesterskov som arena.
Der var et flot fremmøde fra SET bestående
af Simon, Rune, Tore, Peter, Troels, Michael
og undertegnede.

rik havde med banen formået at følge kortets
høje standard. Banen bød på en god afveksling mellem gennemtænkte langstræk og kortere men mere teknisk krævende stræk. Banen
virkede gennemarbejdet, og man havde følelsen, at der var tænkt grundigt over hvert enkelt stræk. Banen udnyttede terrænet godt og
var lagt humant på kurverne. Alt i alt et rigtigt
godt og gennemført stævne af Pan Århus.

Selve skoven var storkuperet med mange kurvedetaljer og med en god gennemløbelighed –
en rigtig spændende og udfordrende skov,
som jeg vil betegne som en skov af høj klasse.
Kortet var rekognosceret af Kell Sønnichsen
og Flemming Nørgaard, som havde gjort et
rigtig flot stykke arbejde. Kortet var tegnet
konsistent, og man havde som løber meget let
ved at forstå kortet, som gengav terrænet særdeles godt uden at være overdetaljeret. Jeg
oplevede ikke på noget tidspunkt følelsen, at
kortet passede dårligt. Kortet var offset-trykt
på rivfast plast. Trykket var skarpt og let læseligt og den rivfaste plast var af en god kvalitet, der var behagelig at løbe med.

Det var for mig en rigtig god oplevelse at løbe
i det spændende terræn på et kort af høj kvalitet. Netop kortkvalitet har efter min mening
generelt en stor indflydelse på løbsoplevelsen.
Fx kan et kort af lav kvalitet let lede til dårligt
flyd og direkte bom, som ofte ikke direkte
sættes i forbindelse med den generelle kortkvalitet. Da kortet er så vigtig en del af vores
sport, vil jeg i fremtiden stemme for en øget
kortprioritering både med henblik på mesterskaber, men også på hverdagstræningen rundt
om i klubberne. Gode kort vil gavne alle og
gøre sporten sjovere – både for nybegyndere
og eliteløbere.

Banerne var lavet af den tidligere landsholdsløber Henrik Jørgensen. For os løbere i H21
stod menuen på 15,1 km med 37 poster. Hen-

Ulrik Nielsen

Del af D60-banen på Linåkortet med Vibes vejvalg.
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Midgårdsormen
i Frederikshåb Plantage
MIDGÅRDSORMEN er i nordisk mytologi
en del af slægten af jætter.
Barn af Loke og Angerboda. Han er i børneflok med Hel og Fenrisulven. Han har to halvsøskende Vale og Narfe.
Midgårdsormen ligger i verdenshavet efter at
Odin og aserne (guderne) forsøgte at kontrollere bæsterne og kastede den derud for at
drukne den. Ormen slynger sig rundt om hele
Midgård (jordkloden) og kan bide sig selv i
halen.
Thor mødes med Midgårdsormen to gange:
Første gang da Thor, Loke og Tjalve besøger
Udgårdsloke. Thor forsøger her at løfte en
kæmpekat, der viser sig at være Midgårdsormen.
Anden gang under en sejltur, hvor Thor lokker Midgårdsormen frem, man da han vil
dræbe den med hammeren Mjølner, forstyrres
han af Hymer i sit forehavende. Thor bliver så
vred, at han dræber Hymer i stedet.
En mægtig Vølfe (troldkone) har spået at
Thor og Midgårdsormen igen vil mødes nemlig ved Ragnarok (verdens undergang) hvor
de vil kæmpe den endelige kamp, Midgårdsormen vil da komme på land og forstyrre alle
dale og enge med sin bugten sig. Under denne
drabelige kamp vil Thor dræbe ormen, hvorefter han selv ender med at blive dræbt af
ormens giftige blod.
Og her stod lille jeg, med min petroleumslampe og læste den gulnede vikingsaga på de
utydelige runer. Rundt om mig var det mørkeste mørke, men een efter een ankom løberne
med deres tændte natlamper. Jeg stillede min
petroleumslampe fra mig og foldede tænksomt pergamentet.
- Så jeg ikke noget der bevægede sig
derude, en skygge måske og med gule
øjne fra otte hoveder. Nej det kunne
ikke passe eller ku´det ....?
Der var stjernehimmel deroppe, men også et
meget stjernespækket startfelt hernede med
mange erfarne natløbere fra det ganske land.
Tutson og de yngre var de klare favoritter. Jeg
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og gammelmandsholdet skulle bare klare det
så godt som muligt.
Jeg tjekkede min lampe et par gange. Jo grejet
virkede.
Jeg lyste lidt ud i mørket, skyggen og de gule
øjne var der ikke lige nu, sikkert skræmt væk
var ormen af de mange lys – bangebuks af en
orm.

Frederikshåb Plantage
Derudover var det iøvrigt Frederikshåb plantage der var på menuen her til aften (eller
morgen) 0345 var klokken vist, jeg var stadig
lidt bøvet fra dyb søvn fra min pragtfulde soveplads bag i volvo 965 anno 1997. Frederikshåb er en god plantage med indlandsklitter
og hver sit (som man siger på jydsk) vi kan
helt sikkert glæde os til påskeløbene her til
2010.
Nå, men nu noget koncentration, om jeg må
be´, vi taler jo om manden der smed en sølvmedlje pga et tåbeligt fejlklip ved post næstsidst på mellemdistancen, og der skulle altså
bare ikke være fejlklip her på en ærefuld og
betroet første starter på et alenlangt midgårdsormshold. Fejlklip kan man ikke bruge til
noget her for så falder incitamentet for at løbe
totalt væk for det resterende hold.
ALTSÅ paragraf 1: Nul fejlklip !!! om jeg må
be`!!!
Bippet lød lige pludseligt og mit tommelkompas, det hvor nålen får støtte af en boble der
også farer rundt i kompashuset, sad fast og
godt på venstre tommel. Jeg kom fint fra start
og havde en farsta helt forskellig fra alle an
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dre eller hvad havde jeg ? Næ det var mig der
havde lagt mit boblekompas på strækket
post1- post 2 og når man lige er startet skal
man løbe fra start til post 1, det er meget klogere. Resultatet blev at jeg var hægtet af inden
løbet var startet.
Nå, gudskelov kære Thor, så rækker Midgårdsormen hele Kloden rundt så derfor er der
selvfølgelig stadig håb forude selv efter en
dårlig start (diciplin vis diciplin nu) og ganske
rigtigt jeg fik hurtigt øje på en større kødrand
af lamper rundt omkring forude, det var bagtroppen.
I nogle klitposter ude i mørket ramte jeg posterne, som et bordtennisbat rammer en bordtennisbold for det var noget med små lynhurtige retningsskift.
Alle dem jeg ramte havde lykkeligvis kun
mine egne kontrolnumre.
Og pludselig var jeg helt alene i mørket igen
(bortset måske for ormen og aserne), alle
lamper var væk både kødranden bagest og den
yngre elites der selvfølgelig var pænt foran
mig.

Søllerød Orienteringsklub

Der lå en ledning ude i skoven, men ingen
post, speakningen ganske tæt ved, men ingen
post. Den sædvanlige rutine. Sidste sikre, nå
ikke, nærmeste sikre ok, tilbage igen stadig
ledning og ingen post. Følge ledningen ingen
post ... Alt var sort, alt gik i sort, det tog tid alt
for lang tid. Jeg lyste rundt. Intet resultat.
Endnu en rutinetur rundt, sidste sikre, nærmeste sikre osv. Tilbage til ledningen følge ledningen .... nej nej nej nej og atter nej.
Heldigvis kom så de første fra bagtroppen:
Bare følge ledningen til posten´ nåh ja.
Der var den lidt nede, lusket, men sådan kan
det også være i natten.
Resten gik ok og Anders skulle løbe andet
stræk og så kæk ud, havde sikkert stået klar et
stykke tid ekstra, men alt kan ske på en stafet
og med midgårdsorme og guder i skoven, skal
man bare være glad for at komme hjem i live
med alle klip og uden at have blandet sig i en
tvist fra gammel tid, det ikke er sundt at blande sig i.
- Jeg kom hjem i live og holdet var reddet.

Der kan være rigtig stille herude,
egen ånde der fortættes,
konturerne af en skovvej,
en indhegning glider forbi,
stjernerne og to regndråber,
græs der svirper omkring løbeskoene,
alt går op i en højere nauroplevelse midt i
natten.
Tak Thor og Odin.

Resultatet blev rent faktisk at alle kom hjem i
live, uden fejlklip og det er flot når ormen er
så lang: 10 stræk.

Og så gik det galt........

Skrev Ronnie fra Hin Midgårdsorm 2009

Thor-holdet, 8 mand, blev nr. 3

Senere da jeg stod op igen fra bag i volvoen,
så jeg Jørgen gøre klar til efterstarten og alt lå
badet i klart lys, øjnene skulle da lige vænne
sig fra mørket.
-- Men se det er en helt anden historie.

Martin Illum, DM-mellem guldmedalje
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Søllerød UngdomsTeam - SUT
Siden sidst og lidt fremad
Der er rigtig dejligt travlt i ungdomsafdelingen. Siden nytår er der kommet mange nye
unge løbere til – velkommen til Jer alle.
Vi synes, som trænere, at det er rigtig spændende at lære de unge at løbe o-løb og de fleste har hurtigt fået nye venner.
Sammenholdet hos ”sutterne” er fantastisk –
på tværs af køn og alder – og med en omgangstone der vil vække misundelse i enhver
folkeskole.
I starten af maj drog en større flok af de yngste sutter til Sprinthelgen i Jämjö/Skåne.
Vores unge løbere var en del af i alt 80 unge
fra Østkredsen som deltog i stævnet med 2
dages intensiv sprint. Det blev til flere medaljer til de yngste løbere. Lørdag aften blev ikke
ringere af, at danskerne slog Sverige i fodbold
– vi så det hele på storskærm.
Turen vil blive gentaget i 2010.

Efteråret har været meget intensivt med mange ture og konkurrencer. I midten af august
var vi på vores første læringstur i ATK- regi –
Aldersrelateret TræningsKoncept.
Turen gik til Sverige, hvor temaerne primært
var sten. De unge lærte om størrelserne på
sten, og at man i Sverige ikke har alle sten
med på kortet. Desuden fik specielt de ældre
lært meget omkring ”åben skov” hvor sigtbarheden kan være meget reduceret i forhold
til i Danmark.
En stor tak til Magnus Oscarsson som hjalp
med at arrangere vores overnatninger hos FK
Göingarna i Knislinge.

Göingarnas klubhus
Også ved de netop overståede DM´er blev det
til medaljer til ungdomsgruppen.

Næsten alle ungdomsløbere var med på Østkredsens sommerture i skolernes sommerferie. Disse ture er med til at segmentere kammeratskabet. På turene udvikler de unge også
kammeratskabet med de unge fra andre orienteringsklubber.
Martin Illum og Simon Thrane deltog i publikumsløbene ved junior VM i Italien, hvor de
begge leverede flotte resultater. Flere ungdomsløbere deltog også i O-ringen i Sverige,
som er verdens største O festival med mere
end 15.000 løbere – igen med flotte resultater
i det meget anderledes terræn.
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I forbindelse med ATK-projektet har næsten
alle ungdomsløbere været til en samtale med
nogle af trænerne, hvor vi på baggrund af et,
måske lidt for detaljeret spørgeskema, har talt
med løberne omkring deres færdigheder, og
hvor vi synes, de skal koncentrere deres indsats det næste halve års tid.
Undskyld til de løbere, vi endnu ikke har nået,
vi når det inden jul.

Fra vores samtaler med de unge har vi identificeret forskellige teknikker, som de unge skal
blive dygtigere til. Ved vores mandagstræninger bliver disse teknikker løbende trænet på forskellige niveauer. Træningerne er
således altid tilpasset niveau og færdighed.
Ingen træning uden et mål med træningen.
Den engelske ex-verdensmester Jamie
Stevenson har været på besøg 2 gange og
fulgt med i vores træning / udvikling af de
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unge. Jamie er med til at motivere de unge
samt at give gode ideer til os trænere. Han
kommer igen senere på året, hvor han vil fortælle mere om sin udvikling fra ungdoms- til
eliteløber.
Det er meget tydeligt, at det mere individuelle
fokus på de enkelte løbere har båret frugt og
skaber resultater. En del af de ældre løbere er
modnet meget og fokuserer mere på deres
træning, ligesom de yngre løbere er blevet
meget sikrere på deres egne færdigheder i
skoven.
Gruppen af 14-15 årige vil i løbet af kort tid
blive introduceret til træningsdagbøger og
enkelte vil få tilbud om en personlig træner.
Vi håber, at der i SET-gruppen vil være kræfter og tid til at hjælpe de unge på vej.
I vinterhalvåret vil vi introducere de yngste til
natløb samt gadeløbsorientering. Iben Maag
har styr på klubbens natlamper – har du én du
ikke bruger mere, kan den sagtens bruges hos
de unge.
Udover mandagstræningen, håber vi på i vinterhalvåret at få adgang til én af Skovlyskolens gymnastiksale, enten onsdag eller torsdag
aften – her vil vi lave lidt gymnastik samt
spille basket, høvdingebold, badminton eller
hvad vi nu finder på. Nærmere info følger.

Søllerød Orienteringsklub

Næste ATK-tur bliver formentlig i slutningen
af februar. Også i Påsken planlægger vi en tur
for de unge – sæt X i kalenderen nu.
Kirsten Møller har i forbindelse med mandagstræningerne holdt 2 foredrag om henholdsvis ernæring og alkohol – de unge syntes
specielt, at det der om alkohol var spændende!

Sut-sommermiddag hos Ulrik og Marianne
Og til sidst – STOR tak for den flotte forældreopbakning – det er dejligt med ekstra hænder, når der skal sættes poster ud til træning
eller samles ind, køres og hvad der ellers måtte forekomme – det giver ekstra tid til de unge.
Hilsen Ulrik
PS. Jørn Wigh har allerede lånt gruppen sine
to lamper, og tak for det.

______________________________________________________________________________

Rasmus Thrane Hansen er skadet, og deltog
ikke i DM-lang – hvordan går det nu?
Jeg/redaktøren har spurgt Rasmus:
Jeg har det, der hedder atypisk springerknæ.
Det skyldes, at min knæskalsene er for svag
samtidig med, at jeg ikke er helt stærk nok i
ballemusklen, som hjælper med at stabilisere
kroppen under løb. Den hedder vist Glutmid
(gluteus medius albo). Derudover er jeg også
generelt for stiv i muskler og sener. Jeg har
fået et styrketræningsprogram med forskellige
øvelser, der skal styrke knæskalsenen og
muskler, som hjælper med at stabilisere knæet
under løb. Det program skal jeg lave 3 gange
om ugen. Selve styrketræningen skal være
tung, hvilket betyder, at jeg laver 6-8 gentagelser pr. sæt pr. øvelser med i alt 3 sæt.

Derudover løber jeg intervaller i vand 3 gange
om ugen og cykler også
lidt derudover.
Jeg regner med at begynde at løbe lidt i denne her
uge. Starter nok med at
løbe på løbebånd, da det
skulle være lidt mere
skånsomt.
I
følge
rapeuten, som jeg er hos
ca. 1 gang om ugen,
kan jeg måske være fuldt
løbende om 3 måneder.
Rasmus
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Tillykke til alle os søllerødder
med oprykningen til 1. div.
Søndag den 20. september blev en dejlig dag for søllerødderne. Der var optimisme og glæde på
marken under højspændingen i den sydlige del af St. Dyrehave. Mere end 90 søllerødder var med til
at gøre dagen festlig og hyggelig. Solen skinnede og det var varmt som på en sommerdag.
Allerede de første resultatudskrifter tydede godt. Midtvejs førte Roskilde over os, men det endelige
resultat viste, at vi havde vundet alle tre matcher:
Søllerød OK - OK Øst:
Søllerød OK – Farum OK:
Søllerød OK – Roskilde OK:
OK Øst Birkerød – Farum OK:
OK Øst Birkerød – OK Roskilde:
Farum OK – OK Roskilde:

104 – 98
106 – 94
105 – 98
98 – 98
102 – 101
96 – 107

Placering

Klub

Matchpoint

1.

Søllerød OK

2+2+2=6

2.

OK Øst Birkerød

0+1+2=3

3.

OK Roskilde

0+0+2=2

4.

Farum OK

0+1+0=1

Her kommer mine, Vibes, kommentarer til
resultatlisten.
Det var vel nok dejligt at se, hvor mange point ungdomsløberne tog. For få år siden
manglede der løbere på flere af banerne. På
7A og 7B havde vi nul unge! Og ved denne
match vandt Astrid Bane 7B med 5½ minut!
På 7A løb 4 drenge med og gav mange point.
Martin Illum blev nr. 2, Simon Ludvigsen nr.
5, Jonathan Kæseler nr. 7 og Mads Lassen nr.
9. Dejligt med ”overskud”!
Også på bane 8 sås meget unge løbere, som
løb rigtig hurtigt. Carl Christian Vitus Tversted blev nr. 4 i tiden 20.35, Andreas Oscarsson nr. 8 på 22.49 (”Skyggen” kunne ikke
følge med!) og Jonathan H. Krebs nr. 9 på
22.57, og det for 2,8 km. De er allerede hurtigløbere!
På bane 5, hvor to tæller, blev det Anders
Basker og Simon Thrane Hansen, der tog pointene. Simon blev næstbedste H-14-løber og
tog dermed 3-2-3 ungdomspoint. Godt du
spurtede, Simon!
Og denne gang havde vi rigtige D21-løbere på
bane 2A. Tidligere rykkede nogle af damerne
fra 3B til 2B og hev point hjem, men hvad ser
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vi nu! Vanessa på en flot andenplads og de
unge piger Caroline Konring og Karoline Foverskov tager point og ungdomspoint. Også
Kirsten Møller tog point i denne klasse. Nederlag med kun et point til to klubber og sejr
med 3 point over OK Roskilde.
På bane 1 havde vi flere afbud, men alligevel
lykkedes det at klare sejr over OK Roskilde
med 5 point og kun at blive slået af de to andre klubber med et enkelt point.
Glædeligt var det også at se to forholdsvis nye
medlemmer, Lene Vitus og Bodil Qvistgaard,
hive point hjem på bane 6. På samme bane
kunne vi glæde os over Nikolines fine løb,
idet hun som nr. 13 på banen hev henholdsvis
3, 3 og 2 ungdomspoint hjem.
På bane 3A så vi vores H55-DM-stafet- sølvmedaljevindere som de store pointslugere.
Jørgen Münster blev nr. 2, Christian Strandgaard nr. 3 og Ronnie McGrail nr. 7. (Se billedet oven over)
Også på bane 4A så vi medaljetagere (DMstafet guld i H 65-) på pointpladserne. Arne
Grøndahl vandt med ca. 5 min foran Erik
Brühl på andenpladsen, 1 sekund foran Roskildes mand.
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Det skal også lige nævnes, at Magnus Maag
løb med oppe på bane 2A som en H-16-løber
og gav, som anden bedste ungdomsløber,
mange ungdomspoint. Han blev nr. 9 lige
efter Magnus Oscarsson, der sammen med
Steen Olsen og Bo Konring tog pointene her.
På bane 3B blev det til nederlag til alle tre
klubber, men pointene er jo vigtige og blev
løbet hjem af Tine Overby på 6. pladsen, Lis-
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beth Damsgaard, der var rykket en bane op,
blev nr. 12 og Iben, der havde storbommet fik
point med sin 17. plads. Vi har pt. desværre
ingen D-16-løbere.
På 4B hentedes pointene denne gang af Vibe
Bøgevig, nr. 3 og Jette Stepputat nr. 7. Vi
løber nu ældste klasse, og det har vi kunnet i
12- 13 år!

Hvor vi er stærke, og hvor vi ikke klarer os så godt, fremgår af skemaet herunder. Det viser pointfordelingen på de enkelte baner

Bane 1
Bane 2A
Bane 2B
Bane 3A
Bane 3B
Bane 4A
Bane 4B
Bane 5
Bane 6
Bane 7A
Bane 7B
Bane 8

Søllerød –
Øst
22 - 17
19 - 20
12 - 12
15 – 6
6 – 17
7–3
4-6
4-5
5-2
3-4
4-3
3-3

Søllerød –
Farum
19 - 20
19 - 20
11 - 13
13 – 8
8 – 13
7–3
7–3
4–5
5-2
6-1
4-3
3-3

Søllerød –
Roskilde
19 - 20
21 - 18
14 - 10
8 - 13
9 - 15
7-3
5-5
6–3
4-5
5–2
4–1
3-3

Hvem løber banerne?
H-20, H21-, H35H-16, H40-, H45- H50D-20, D21-, D35H55-, H60D-16, D40-, D45H65D50H-14, H-16B, H-20B, H21-B H35-B
D-14, D-16B, D-20B, D21-B, D35-B
H-12, H-14B, H-20C, H21C
D-12, D-14B, D-20C, D21C
H-10, D-10, H-12B, D-12B, Begynder

Banerne 1- 4 skal være svære, banerne 5-6 mellemsvære, bane 7 let, og bane 8 begynder.
Tak til ALLE de søllerødder, der var med til at gøre dagen til en god oplevelse. Det gælder også
alle, der ikke gav point. Man ved aldrig, hvordan ens løb vil gå – og hvor ville det være tamt, hvis
kun de sædvanligvis sikre pointtagere stillede op.
De tre datoer for næste års matcher kender vi endnu ikke, men når vi gør, får I besked, så I kan reservere dagene til klubben.
Vibe Bøgevig

Allerede om aftenen efter divisionsmatchen i Store Dyrehave kunne vi på klubbens hjemmeside læse
følgende:
Søllerød sejrede i alle tre matcher i oprykningskampen til 1. div.
Vi opnåede et pænt pointforspring i samtlige matcher, hvorimod kampen om andenpladsen var meget tæt. (Den gik til ØST.)
Der blev løbet solidt på alle baner og ungdomsløbernes ”ungdomspoint” var med til at sikre sejren.
Det solide fremmøde (over 90 tilmeldte) og træning i alle grupper har givet bonus.
En særlig tak til Anders Bøgevig, som tog turen fra Stockholm for at løbe div. match.
Da resultatet stod klart tog formanden klubdragten på og brugte meget lang tid på at læse (og genlæse) resultattavlen!!
Jens Aaris.
PS. Anders kom fra Stockholm på familiebesøg, og det var tilfældigvis samtidig med divisionsmatchen, skal det retfærdigvis siges. (Vibe)
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Divisionsfinalen er afviklet – og det med succes.
Stævneleder Niels Bentzon fortæller her om
En weekend i Jægersborg Hegn
Lørdag eftermiddag, den 3. oktober, mødtes
en lille hær af Søllerødder på en stump græs
midt inde i Jægersborg Hegn for at bygge en
stævneplads op til søndagens finale i Danmarksturneringen, DM for klubhold. Vejret
var mildest talt vådt, men det blev hurtigt
glemt, for Ulrik havde en masterplan, og dirigerede med autoritet og overblik rundt med
tropper og materialer, og i løbet af et par timer havde vi bygget en flot stævneplads med
alt, hvad dertil hører. Christian stillede med et
par store, flotte trailere, hvoraf den ene husede generatoren (den ene af tre, for vi havde to
med som backup!), og den anden var stor nok
til at rumme 3 paller med alt vores materiel
fra Vangeboskolen plus det løse.
Men inden vi kom dertil havde korttegneren
Troels og banelæggerne Tore og Peter brugt
mange, mange timer på at tegne et nyt superflot kort og lægge de udfordrende og krævende baner, der forventes til et DM.

Banekontrollant Jesper Jensen, Tore og Peter
Vi tager det efterhånden som en selvfølge, at
Mogens tager sig af IT og beregning, men i år
havde Mogens valgt at tage Down Under til
World Master’s Games. Bo og Jørgen W havde taget imod udfordringen og havde klargjort
og gennemtestet hele IT-systemet på forhånd.
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Da vi andre tog hjem lørdag kom Ronnie og
Lisbeth for at passe på stævnepladsen om
natten. Natten blev både våd og meget blæsende, så deres udfordring blev ikke at holde
ubudne gæster væk, men derimod at holde på
teltene, så de ikke fløj langt ind i skoven!
Søndag begyndte vådt, men snart kiggede
solen frem. Tores og Peters tropper havde
travlt med at sætte skærme og SPORTidentenheder i skoven.

Den stærke blæst fik tørret stævnepladsen, så
den stod lækker og indbydende, da de første
deltagere begyndte at dukke op. Men så ringede Odense og fortalte, at deres bus var havareret ved Slagelse, og at de ikke kunne nå
frem til stævnestart. Nu er det deltagernes
eget ansvar at nå frem til tiden, men det ville
unægteligt være trist for både de berørte løbere, og konkurrencen som helhed, hvis de fleste af deltagerne fra en klub kom for sent til
start. Efter en del overvejelser frem og tilbage
med stævnekontrollanten og efter aftale med
de øvrige klubber blev beslutningen, at de
odenseløbere, der kom i klemme, skulle have
nye, senere starttider. Det gav til gengæld helt
nye udfordringer for Bo og Jørgen W, der
skulle lave nye startlister ”on the fly” mens
stævnet var i gang, og for Gerts tropper ved
starten, der måtte benytte to startlister i paral-
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lel. Det lykkedes og ikke én eneste løber blev
startet forkert. Det krævede stort overblik og
fleksibilitet af mandskabet.
Herefter kørte alt på skinner, og i sidste ende
løb FIF Hillerød af med sejren og blev danmarksmestre 2009. Opgøret var tæt. Kampen
med Tisvilde Hegn OK, der blev nummer 2
endte 104-100, og der var spænding og kø ved
resultattavlerne til det sidste.
Dagens clou leverede Jens Aaris, der ved
præmieoverrækkelsen fremsagde et lille digt
skrevet til lejligheden, og som I kan læse andet sted i bladet. Det var den perfekte afrunding på en fin dag.
Jeg har hørt mange anerkendende ord om
kort, baner, og stævnet som helhed. Det var
ikke sket uden den store energi og entusiasme, som så mange søllerødder har bidraget
med. Tak skal I have.
Mange af jer har sikkert gjort jer nogle tanker
om ting, der kunne være gjort anderledes,
bedre osv. Vi vil meget gerne høre om dem,
så send gerne en mail til
info@dmhold2009.dk.
Niels
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Nu skulle telte rejses, toiletvogne køres ind,
bivognen med edb-udstyret gøres klar, strømforsyningen etableres, målindløbet snitzles,
startområdet klargøres og ikke mindst skulle
poststativer og skærme i skoven. SET ´erne
havde besluttet, at de selv ville sætte samtlige
poster ud. Jeg tror ikke, at en eneste misundte
dem denne tjans.
Regnen stod ned i stride strømme og det blæste og ”drengene” drev af vand, når de rundede stævnepladsen for at hente endnu et bundt
poststativer og skærme.

Tore, Peter og Ulrik tjekker udsætningen
Redaktøren/fotografen fortæller:
I regn og sol og det vildeste blæsevejr afviklede søllerødderne i flot stil danmarksmesterskaberne for klubhold. Takket være en enorm
holdindsats ledet af Niels Bentzon, kunne vi
med stor tilfredshed og en vis stolthed pakke
hele herligheden sammen igen søndag sent på
eftermiddagen.
Mine opgaver som hjælper ved etableringen
af stævneplads og som sælger af Åbne Baner
om søndagen, gav gode muligheder for at
iagttage og fotografere, og det har jeg gjort.
Det er en enorm kapacitet, der åbenbarer sig,
når et arrangement af denne kaliber skal stables på benene. Niels Bentzon har haft det store
overblik og har uddelegeret ansvaret for de
forskellige funktioner til erfarne rødder, som
så selv har stået for deres del.
Ulrik Illum lyste af initiativ og overblik, da vi
ankom til stævnepladsen ved totiden lørdag
eftermiddag. På det tidspunkt havde han og
mange andre allerede bragt udstyret ud til
pladsen i skoven.

Søndag klokken ti-halv-elleve var alle stort
set klar til dagens indsats. Starten etableret,
sportidentEDB fungerende, toiletvognene
åbne, børnebanen sat op og kiosken ved at
lægge slik og frugt frem og tænde op i grillen.
Pludselig lød det, at Odenses bus var punkteret, og at de ikke kunne nå frem i tide. Hvad
gør man?
Det dilemma har Niels fortalt om!

Startbåsen med kortkasserne
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Efterhånden som løberne kom i mål, kunne vi
høre, at der var STOR ros til både kortet og
banerne, og da først det budskab var ude,
kunne vi slappe af. Ingen stjålne poster (før
bagefter!) og ingen fejldefinitioner eller postnumre. ALT i orden. Dejligt. God stemning,
både blandt deltagere og os søllerødder.
Og mon ikke de to banelæggere, Tore Linde
og Peter Horstmann, nød den meget positive
omtale.
Bo Konring og Jørgen Wisbech sørgede for at
resultaterne kom hurtigt op og pludselig, synes jeg, var det hele afgjort. FIF Hillerød
vandt, tæt forfulgt af Tisvilde og Pan Århus.
Silkeborg blev nummer 4, Odense nr. 5 og
Haderslev nr. 6.
Før klokken tre kunne præmieuddelingen foregå.
Niels takkede og gav rødvin til folk på særlige
poster og der blev uddelt guld, sølv og bronze
og en pokal (en kande = en vandrepræmie) til
vinderen.
Denne pokal skulle følges af en Ode, som
arrangørklubben skulle forfatte. Det havde
Jens Aaris sørget for.
Læs det her, og så skal du vide, at der blev
grinet og klappet – på den hyggelige måde-,
da sidste linie var læst.
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Ode til vinderne af DM-hold-finalen
4.10.2009
I Jægersborg Hegn skulle dysten stå
for Søllerød har sat i scene
de ”vilde” og ”fif”ige kan let det nå
nu gælder det blot om at bene.
Silkeborgs helte og ”de med fløjten”
har skullet passere vandet
mon de i skovens ælte sidder fast
eller finder de på noget andet.
De midtfynske´s dristige vejvalg
giver HTF ´erne chancen
for kursen er lagt og farten er høj
hvis blot de kan holde balancen.
Nu alt er gjort op – og pointene tælles
og dagens vindere skal kåres
Hillerød bryster sig med, at
de andre kan ikke ”slå os”!
Så tak for i dag – og kom nu godt hjem
med minder fra DM-finalen.
Forbered jer godt til næste års løb
hvor Søllerød snupper pokalen!

Ulrik havde bestilt 4 store lækre kringler til
vinderne. Generøst blev alle tilstedeværende
tilbudt at smage, og de fire kringler fik hurtigt
ben at gå på.
Store smil hos alle, ikke mindst disse:

Ulrik Illum, stævnepladschef

Stævneleder, Niels La Cour Bentzon og formand, Jens Aaris Thisted
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Og så til den store oprydning, som der ikke er
plads til at skrive om. Men den blev klaret i
en imponerende fart.
Redaktørens indlæg forkortet af redaktøren/Vibe
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Nye døre og vinduer?
Nyt tag?
Nyt køkken?
Eller bare nogen småting
Vi klarer det hele
Ring 21 67 52 83
WWW. BOASBYG.DK
VI SKABER MULIGHEDERNE
Alt i tømrer og snedkerarbejde
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JÆTTEMILEN 2009
En kraftprøve med udfordringer på lange baner.
Der er vel nærmest ved at være tradition for,
at søllerødderne kaster sig ud i den årlige
kraftprøve – JÆTTEMILEN – som OK 73
arrangerer den 2. søndag i november hvert år.
I år afvikles dette udfordrende løb i Hareskovene, hvor terrænet minder en hel del om ”vores hjemlige skove”. Der findes grovkuperede
områder afvekslende med fladere sti/grøfterige partier. Skovene varierer også i
gennemløbelighed – fuldstændigt som f.eks.
Rude Skov. Det er altså en terræntype, som
søllerødderne kan – ved JÆTTEMILEN er
det blot banelængden, som stiller nye krav.
Alle, der har været med de senere år, har erfaret, at løbet giver herlige udfordringer til forberedelserne inden løbet, til disponering af
kræfter og energi under løbet og til fighterviljen, når kroppen (og hovedet) sidst på banen
skriger på ”pause”.
Pudsigt nok går der som regel ikke lang tid
efter denne barske tur, før mange af deltager-

ne igen begynder at tale om og tænke på ”næste gang”. Og dermed er man jo allerede på
vej med tilmeldingen til det næste års prøvelser.
Ved 2 af de 3 seneste JÆTTEMILER har jeg
været banekontrollant, og dermed har jeg
kunnet stå inde for banernes kvalitet. I år er
jeg ikke involveret, men tøver ikke med at
anbefale ”en rask tur i efterårsskoven”, hvor
regn og blæst er med til at skærpe kravene,
medens det neddryssende løv samtidigt giver
flotte farveoplevelser – til glæde og opmuntring for de fightende løbere.
Med den træningsflid og løbeiver, som mange
søllerødder udviser, er jeg ikke i tvivl om, at
rigtig mange kan/bør tage udfordringen op og
lade sig teste på rigtigt laaaaange O-baner.

Tag mod JÆTTEUDFORDRINGEN og løb JÆTTEMILEN 2009.
Gert
________________________________________________________________________________

De danske mesterskaber i stafet og lang gav disse medaljer:

Guld til Martin Illum
i H -12.
Sølv til Lisbeth
Damsgaard i D 55 Sølv til Vibe Bøgevig
i D 60 –
Sølv til H55- (Jørgen, Ronnie, Christian)
Guld til D55- (Lisbeth, Else, Vibe)
Guld til H 65- (Erik, Gert, Arne)
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”BREDDETRÆNING”
i Søllerød OK
HOV – HOV! Dette er ikke noget om fed mad eller dyre drikkevaner. Det handler om det, som
søllerødderne foretager sig hver torsdag aften i den lyse tid og hver lørdag formiddag i den mere
vintermørke periode.
Egentlig ved du alt om ”breddetræningen” i Søllerød, for du er – nærmest med garanti – en af de
mere end 100 løbere, der har været til træning mindst 2 gange i denne eftersommer, som har sat nye
rekorder, hvad angår træningsflid og tilgang af nye løbere.
Deltaget
Søllerødder

9 gange
7

8 gange
13

7 gange
6

6 gange
4

5 gange
17

4 gange
15

3 gange
18

2 gange
24

1 gang
28

Skemaet fortæller sit klare sprog og yderligere kan så tilføjes tallet ”57”, som giver en helt ny målestok for den gennemsnitlige træningsflid ved en aftentræning i klubben. I sidste nummer af Komposten stillede jeg spørgsmålet ”Hvor vildt kan det blive ?” – indtil videre er vildskaben kommet op
på skalatallet 57 – og det er da vildt. Min skala er – som Richterskalaen for jordskælv – en åben
skala, der ikke har nogen øvre grænse !!!
Endnu har vi – i skrivende stund – 2 almindelige torsdagstræninger tilbage. Husk, at starttidspunktet
rykker frem på grund af det tiltagende mørke.

Natten truer !!!
Med den mørkere tid vil tallene helt automatisk ændre sig, idet vi – inden vi starter lørdagstræningerne – lige har 3 træningsgange, hvor man kan komme til at prøve at løbe natløb. Erfaringen viser,
at mange, som har lygter/pandelygter, gerne vil pudse formen af inden vinterens natløb og at yderligere en hel del nye løbere vil prøve udfordringerne, som natteskoven byder på. Men vi kommer jo
nok ikke op på 57 søllerødder pr. gang.
En håndlygte eller en mindre pandelygte kan være en god hjælper, hvis man vil prøve en tur rundt
efter refleksposterne og det kan være meget lærerigt at løbe par-O-løb, så man undervejs kan diskutere vejvalg og postsøgning. Så lad ikke efterårsmørket holde dig indendørs, men kom ud og oplev
nat-O-løbenes helt specielle stemning – og de krav om præcis orientering, som stilles i mørket.

ÆNDRING – AFLYSNING – NYT LÆKKERT TILBUD !!!
På alle tidligere planer for efterårets træninger står der, at der er træning lørdag, d. 14. november
2009 i Trørød Hegn; men denne træning er erstattet af

KLUBMESTERSKABSLØB med efterfølgende KLUBFEST.
MERE ÆNDRING – GRIB SKOV KALDER.
Niels Bentzon, som lige har været stævneleder på Søllerød OKs indtil dato største arrangement,
(DM-hold-finalen i Jægerborg Hegn) lægger op til, at vi flytter en vintertræning til Grib Skov, hvor
der er udsat FASTE POSTER jævnt fordelt over det store skovområde. Niels vil bruge disse poster
og ud fra dem give os udfordringer i de lækre terræner.
Lørdag, d. 28. november 2009
Det bliver en sjælden flot mulighed for at prøve kræfter med de terræner, som vil give en helt ny
dimension på en vintertræning.
Der vil komme nærmere ud om denne træning, så alle i ”Breddegruppen” og ”SUT-/SET-/SOT/SÆT-grupperne” (og hvad de nu ellers kaldes, disse mange aktive grupperinger i klubben) kan
komme i skoven til nye udfordringer den sidste lørdag i november 2009.
Vi ses dér, hvor de små skærme pynter mest.

Gert
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Søllerød klubtræning

Efterår/vinter 2009

Nr.

Dag

Tid

Skov/Mødested

227

Torsdag
15-10-09

Start kl.17.00
Slut kl. 19.15

Ravneholm,
KOM TIDLIGT,
P-plads v. Vangeboskolen, Vangebovej.

228

Torsdag
22-10-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov, Grusbanen,
1. NATTRÆNING, Rudegård Stadion

229

Torsdag
29-10-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

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

230

Torsdag
5-11-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov, Grusbanen, 3. NATTRÆNING
Rudegård Stadion

231

Lørdag
14-11-09

Særlig
indbydelse

232

Lørdag
21-11-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

Rude Skov, Agersø. VINTERTRÆNINGEN STARTER
19 km-stenen på HØRSHOLM Kongevej

233

Lørdag
28-11-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

GRIB SKOV - SÆRLIGT TILBUD. Niels Bentzon
sørger for baner på faste poster.
Flere oplysninger senere.

234

Lørdag
5-12-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

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

235

Lørdag
12-12-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

Ravneholm,
P-plads v. Vangeboskolen, Vangebovej.

236

Lørdag
19-12-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

Søllerød Kirkeskov,
Hawarthigården

237

Lørdag
26-12-09

Start kl.10.00
Slut kl. 12.30

Rude Skov, JULELMAVEFRÆS,
Grusbanen på Rudegård

KLUBMESTERSKAB i Tokkekøb Hegn +
KLUBFEST

”Ja, ja, jeg skal nok
komme!”

”Ku ´du ikke have løbet
uden om?”

Tilbud til natløbsglade Orienterere:
Natcup: 8 løb i Nordsjælland – 4 onsdage før jul og 4 onsdage efter jul.
Se mere på den fælles indbydelse, som kan findes via O-service, 4. november 2009
Datoer:
1.
04-11-09
Grib Skov Vest, arrangeres af FIF Hillerød
2.
18-11-09
Ravnsholt, arrangeres af OK SG
3.
02-12-09
Ravneholm, Geel Skov, arrangeres af Søllerød OK
4.
16-12-09
Jonstrup Vang, arrangeres af Ballerup OK
5.
13-01-10
Boserup, arrangeres af OK Roskilde
6.
27-01-10
Nørreskoven, arrangeres af Farum OK
7.
10-02-10
?? skov, arrangeres af Fredensborg OK
8.
24-02-10
Tisvilde Hegn, arrangeres af Tisvilde Hegn OK
Baner/klasser:
Bane 1: max 8,5 km – ikke opdelt
Bane 2: Ca. 5,5 km – opdelt i Dame og Herre med samtidig start.
Bane 3: max 4 km. – Opdelt i Dame og Herre.
Bane 4: max 4 km. let/mellemsvær – opdelt i Dame og Herre.
Vibe
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