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Søllerød Orienteringsklub
 

         
 
 

 
De ”gamle” søllerødder søgte skyggen mens kortene - fransk 6-dages - blev studeret. 

 
Læs i dette nummer Rasmus Thranes beretning fra Juniorverdensmesterskaberne, og Kirsten Møllers fra 

Veteranverdensmesterskaberne. 
Læs bl.a. også om det svære franske orienteringsterræn, beretninger fra ungdomslejre og de to første 

afsnit af Ronnies fjeldoplevelser. 
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 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
     
Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm   
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 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 booking mv. 
se hjemmesiden under 
klubhus klubhuskalender Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk   40564496
Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396
Kort Troels Christiansen troels@nybro.dk  51848393
Kortsalg Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk   
Materiel Klubhus Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk  40564496
Materiel 
Vangeboskolen Birger Tynell b@tynell.dk  44915006
Natlamper    
Revisorer Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184
 Jørn Wigh jwigh@get2net.dk  45663116
Skovtilladelser Steen Olsen schytte-olsen@cardia.dk  35361627
TKC Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184
Spring Cup OK Philip G. Lund philodhest@hotmail.com  45801420
Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025
Elite Rune Monrad runemonster@hotmail.com  45424227
     
Hjemmeside www.sollerod-ok.dk Mail: sollerod@sollerod-ok.dk   
     
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 168, 2840 Holte   
Klubtelefon i Rønnebærhuset   45174590
Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 
Deadline for de næste numre af Komposten: 
 

• 6. oktober 2008. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
• 24. november 2008. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
 

 

 
Efterårets SkovCup 2008 

 
Første løb i efterårets SkovCup finder sted den 20. august i Valby Hegn. 

 
Der kommer en masse børn, som får nogle gode oplevelser i skoven. Efter turen i skoven er der 
mulighed for at prøve at løbe med Sport Ident-brikker på en lille bane, hvor man kan se fra post til 
post. I ’mål’ får de en papirstrimmel med deres tid. Nogle børn løber banen flere gange for at for-
bedre deres tid. 
 
Næste SkovCup er den 27. august i Lystrup Skov. 
 
Læs mere om SkovCup på www.skovcup.dk. 
Ved alle SkovCup’er kan der startes fra kl. 16.30. 
 
Søllerød skal arrangere SkovCup onsdag den 17. september i Rude Skov. Dertil skal bruges 
mange hjælpere for at få det hele afviklet efter bedste Søllerød standard. 
 
Henvend dig straks til Kirsten på kirsten.keld@mail.tele.dk. 
 
     På forhånd tak 
              Kirsten 
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Lagkageløbet 
 Geelskov på særkort 

 
”LAGKAGE-KORTET” 

Andreas, der vandt sidste års lagkageløb, 
havde i samarbejde med far Bo, kreeret 
årets lagkageløb (Grundlovsdagsløb) 
i Geelskov den 8. juni. 
Her kan I se, hvad vi blev udsat for! 
Ret sjovt! 

 
Det virkelige kort” 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Det ser da  
          egentlig meget 
          nemt ud. Jeg  
          havde nogle 
                              geniale vejvalg, 
          troede jeg, 
          indtil jeg så det 
          virkelige kort! 
          Sikke en omvej! 
          Fra 4 – 5 var jeg  
          ret tæt på mål! 
          Ikke for smart! 
        
                                 Vibe 
 
Efter løbet samledes vi i klubhuset til præmieoverrækkelse og kager. 
Formelen, hvorefter vinderen blev fundet, er jeg ikke sikker i, men løbstid, 
alder og skostørrelse indgik – og den heldige vinder var: 
Kasserer Jens Anders Hansen! 

Lagkagekonkurrencen 
blev også vundet af fam. 
Thrane Hansen, idet 
Simon og Susanne 
havde lavet en 
kompaskage.  
En flot, lækker kage, der 
desværre ikke havde 
mange konkurrenter.  
 
Åse Haumann vandt  
håndlangerfadet. 
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Six Jours de France 
fransk 6-dages 

Da der sidste år var et hold Søllerødder til 
Fransk 5-dages skrev Niels Bentzon en artikel 
til Komposten som emmede af gode løb, god 
stemning og dejligt vejr – så jeg blev helt 
misundeligt. Da meldingen om Fransk 6-
dages blev kendt – sagde jeg ’nu skal det væ-
re’. Der blev lagt en plan. Hofteoperationen 
skulle times så den lige præcis kom efter ski-
ferien og så betids, at jeg kunne nå at blive 
løbende til Fransk 6-dages. 
 
Jørgen Münster var på nettet og fandt en 
gammel præstebolig der kunne rumme 10 
(eller flere) i en lille landsby – så alt var klart 
til fuldblods fransk stemning. 
 

 
Den tidligere præstegård i La Cazotte 

 
Stedet var nær Millau i det sydfranske (Mont-
pellier) og da det ikke var ’Alperne’ var der 
vel grænser for hvor svært det kunne være. 
Den antagelse blev gjort til skamme! 
Et udsnit af et kort blev offentliggjort på net-
tet og selveste Georgiou erklærede, at han 
regnede med at få problemer. 
 
De 10 senior-seniorer (undskyld udtrykket!) 
(2 x Bøgevig, 2 x Thisted, Kirsten Møller, 
Ulrik Illum, Jørgen Münster, Mogens Jørgen-
sen, Niels Bentzon og Christian Strandgaard) 
ankom til præstegården efter at have gjort 
Europa på mange forskellige måder. 
 

 
 
Med de førststartende kl. 8:21 skulle vi uma-
nerligt tidligt op og køligt var det, da vi star-
tede på første etape, men som dagen skred 
frem, var det en klar fordel, for temperaturen 
steg til mellem 30 og 34 grader. De ca. 4 km 
lyder ikke af meget for en trænet H60, men 
det skulle vise sig at være rigeligt. 
I hånden får man et kort der ser ud som om 
nogen har sprayed med sort blæk over store 
dele af kortet. Det vrimlede med sten, stup, 
fremspringende klipper og lavt-voksende bu-
ske. Hvis man ikke ’famlede’ sig frem fra 
genstand til genstand blev man hurtigt tabt på 
kortet.  
Flere af vores elite-løbere var også i Syd-
frankrig og jeg mødte Peter Horstmann på en 
etape. Jeg respekterede selvfølgelig, at man 
ikke taler til klubkammerater på banen og 
risikerer, at de taber koncentrationen. Det 
overholdt Peter Horstmann ikke, for han hen-
vendte sig med et ’ det er fan’me svært, ikk?’. 
Jeg svarede ’jo’! (han er tilgivet; jeg satte 
ikke noget til af den grund). 
 
Jeg skal spare jer for alle mine bom – de 4 
kilometer tog ca. 1:30 for mig (ca. det dobbel-
te i forhold til vinderen), altid med god af-
stand op til Mogens og Gert der løb samme 
klasse. Mine bom ville nok fylde en hel 
’Komposten’! 
2.- 4. etape blev løbet på eet stort O-kort, hvor 
man anvendte en ny tredjedel for hver dag. 
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Meget detaljerigt og beskeden overskuelighed 
på 1: 5000 ! Varmt blev det, så vi gemte os i 
skyggen både før og efter løbet. 
 

 
Om eftermiddagen – hjemme på præstegården 
- blev løbskortene studeret i timevis med kaf-
fe og småkager og træner-Gert gav gode råd. 
Hvor var der mange detaljer man ikke fik lagt 
mærke til ude på banen. 
 
5. og 6. etape foregik også på samme kort (1: 
7.500) med så mange detaljer, at jeg ikke er 
sikker på, at de alle ville finde nåde for Tro-
els’ øjne. 
6. etape var jagtstart – jeg var langt udenfor 
den – men Vibe og Jørgen startede med ud-
gangspunkt som nr. 2 og nr. 9 som også blev 
deres slutplacering. Gert og Ellen var også 

blandt de første 15, men mere end én time 
efter den førende, hvorfor de ikke fik 
plads i jagtstarten. (jagtstarten var i Frankrig 
placeret til sidst – så vi andre startede først). 
Alt-i-alt var det en fantastisk udfordring at 
løbe 6 dage i et så spændende terræn på et 
kort med langt flere detaljer, end jeg er vant 
til. Det sociale var helt i top med hjemmela-
vede måltider i Michelin-klasse. 
 

 
 
Jeg kan kun konkludere, at fler-dages løb i 
spændende udenlandske terræner er stærkt 
vanedannende – jeg er formentlig med hvis 
der bliver lignende muligheder til næste år. 
 
Formanden. 

 

O-løb med grotter 
Fransk 6-dages

 
Mønsted Kalkgruber, Fortet på Stevns og de 
store bunkersanlæg i Hanstholmen – jo disse 
steder kan man komme ud for GROTTER, 
men på danske O-løb er de ultrasjældne. 

 
Derimod i de sydfranske terræner, som 10 
søllerødder denne sommer lod sig udfordre af, 
dér kan man komme ud for det udfordrende 
fænomen med GROTTEPOSTER. 
 

Grotte nr. 1.  
Billedet viser - vel selv i den sort/hvide gen-
givelse - en hyggelig hule ind i kalkklipperne.  
Her har banelæggeren været så hensynsfuld, 
at han ikke har placeret stativ med skærm og 
sportidentenhed inde i grotten, hvilket er en 
stor hjælp, når posten skal findes og løberne 
skal ”stemple” posten.  
Jeg vil endda tro, at mange løbere slet ikke 
har set selve grotten, da de med sveden lø-
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bende ned i øjnene endelig fik øje på skær-
men med det rigtige nummer stående ved en 
af de utallige grå klippesider. Heldigvis havde 
jeg kamera med og god tid til at dokumentere 
denne særlige postplacering ved grottens åb-
ning. 
 

Grotte nr. 2.  
Da jeg så postdefinitionen, blev jeg slået med 
undren. Oversat til almindelig tale vil defini-
tionen lyde: ”Grotte, vestside”. Men hvor 
sidder vestsiden på en grotte? Der var altså 
ikke andet at gøre end at knokle frem gennem 
stenterrænet mellem høje klippesider – runde 
den store stenblok, som skulle stå nord for 
posten og nærmest blive slået af begynder-
glæde, da skærmen stod klemt ind mod en 
klippeside.  
MEN: Der var ingen grotte at se – jeg så 
den helt sikkert ikke, men postnummeret 
stemte – så ”KLIP” og videre.  
Vel hjemme ved kortstudiekredsen i den af 
søllerødderne besatte 14-hundredetal præste-
gård kom forklaringen. Man skulle blot kigge 
et på meter op ad klippesiden. Dèr kunne man 
se ikke bare en grotte men et gennemgående 
hul i klippen. Da der altså var ”hul igennem” 
måtte der jo også en side angivelse på defini-
tionen, idet der kunne være tale om øst- eller 
vestindgangen til grotten – hvis man altså lige 
ville klatre de 2 meter op. 

Grotte nr. 3.   
Denne grotte var noget af en oplevelse. Den 
var ikke svær at finde, idet den lå i sydspidsen 
af en aflang tæthed lige efter et gulområde 
med enkeltstående løvtræer. Næh, det var 
selve postplaceringen i kombination med 
grottens udformning, som gjorde det store 
indtryk på mange løbere. 
Vel fremme ved stedet skulle man først – 
fra syd - ca. 1 meter ned i et ”kælderrum” 
med ganske stejle klippesider. Derpå ned 
med hovedet og ind i selve grotten til stativ 
med udstyr. Stemple og ud igen. Op ad 
klippevæggen mod øst og videre til næste 
post. 
Der var en ganske ”intim hygge” omkring 
posten, idet særdeles mange løbere skulle en 
tur i grotten, så der blev skubbet og møvet 
med svedige kroppe både ved ”klipning” og 
ved ned-/opstigning. Ganske underholdende 
postplacering, men en sådan post må vel hen-
regnes til O-sportens kuriositeter, da mange 
løbere fik tidstab på grund af trængslen. 
Klubbens formand udførte efter egen ned-
kravling den servicehandling at klippe for en 
voluminøs ældre kvindelig O-løber, som ikke 
kunne klare ned-/opturen.  
 
Sådan giver franske grotter oplevelser, når 
man møder dem.  Gert 

________________________________________________________________________________ 
 

Sådan så en del af terrænet ud. Lækkert at løbe i, men ikke meget at holde sig til. 
Arrangørerne havde anbefalet almindelige løbesko for at skåne både vores fødder og terrænet. Altså 
ingen sko med pigge og det fungerede fint. 
Jørgen Münster og Christian Strandgaard på vej i mål – 1. etape. 
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Fransk 6-dages 
- rigtig svær og spændende orientering  

 
 
"Jeg har vel kun bommet omkring 8-10 min, 
så det gik ok.." 
 
Forfatteren var til Fransk 6-dages ved Millau i 
Sydfrankrig sammen med søllerødderne Ulrik 
Nielsen og Peter Horstmann. 
 
Et øjebliks ukoncentration resulterer i, at du 
er fuldstændig væk. Pyh, hvor er det dog 
varmt.. Nå altså, jeg var jo lige der, så runde-
de jeg den grønne klat og så lige efter den 
skulle jeg.. eller er det den der grønne klat.. 
arrghh.. tilbage igen til stien og så ind igen. 
Bingo, der var posten, den lille laban! Nå, så 
er det over til post 2.. hmm hm.. den er ikke 
nem, skal jeg lægge en god kurs og chance 
lidt derover af, mon?? narr jaaahh,.. bom 
bom.. I mål reflekteres der sammen med ven-
nerne, sammenligninger viser, at det kun er 
blevet til 8-10 min's bom - det er vel okay?! 
Efterhånden som etaperne gik, blev konse-
kvensen flere gode udenomsvejvalg, der gav 
lette postindgange, flere stop undervejs, lave-
re tempo når det svære bliver rigtig svært og 
så næsen helt ned i luppen på tommelfinger-
kompasset. Højdepunkterne kom ofte, når en 

post blev sikkert spiddet, men endnu mere når 
banelæggeren havde fundet en lille hule på 
kortet. Hule = post, den var sikker hver dag. 
Vi blev helt høje af de fjollede huler. Posterne 
var ofte gemt helt ind i bagsmækken, så kun 
én mand kunne komme ind eller ud. En rigtig 
putte-post!  
 
Fransk 6-dages ved Millau var super sjov ori-
entering, H21E på 10,5 km på 1:5000 eller 
1:7500 med 30 poster hver dag. Det mest 
svære terræn jeg nogensinde har løbet i, hel-
digvis med supergode kort. Klask af verdens-
stjernen Tage George-George (Thierry 
Gueorgiou) med sådan 30-45 min hver dag, 
kunne ikke tage glæden fra orienteringsople-
velsen. Én dag bød på samlet start for elite-
klasserne, dog ikke med gaflinger, så hen ved 
100 mand krogede verdensstjernen så godt de 
kunne. Fra stævnepladsen frem til startpunktet 
og de 2 km på langstrækket til første post.. og 
videre rundt i 10,5 km og så spurte om place-
ringerne i mål. En spøjs dag, der gav Peter 
Horstmann et klasseresultat som nr. 15! De 
lidt mere dødelige dryppede fra bagenden af 
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krogen undervejs og nåede lidt selvstændig 
orientering mod slut ☺ 
 
Efter at være kommet hjem, synes jeg det er 
lidt fantastisk, at man kan blive ved med at 
bomme i dansk terræn. Det kommer jo ikke i 
nærheden af den sværhedsgrad terrænerne til 
6-dages havde. Fornemmelsen siger mig, at 
det må være den gode koncentration, jeg tit 
løb med i Frankrig, der fandt posterne. Her-
hjemme kan man tit sløse med koncentratio-

nen, når man skal det sidste stykke ind i po-
sten, eller når man lige tager en grov kurs. 
Moralen må være at kunne temposkifte, så 
man kommer tilstrækkeligt ned i fart, når det 
bliver svært og op i tempo, når teknikken til-
lader det. 
 

Troels Christiansen 
 
Kortet viser Troelses vejvalg fra post 4 til 
post 18 på tredje etape. 

________________________________________________________________________________ 
 

Elitesiden  juni-juli  
Ved: Peter Horstmann og Troels Christiansen 
 
Vi slap eliten i forrige nummer lige, hvor 
Rasmus Thrane Hansen var ved at kvalificere 
sig til sit andet juniorverdensmesterskab 
(JWOC). Testløbene i maj blev arrangeret af 
værterne for JWOC og også afviklet i Göte-
borg. Rasmus havde på forhånd gode chancer 
for at løbe sig på holdet og på fredagens sprint 
fik den god gas, og en 2. plads blev sikkert 
hentet hjem i et hurtigt parkterræn. 
Lørdagens ultra svære mellemdistance var 
heller intet problem, igen en 2. plads til Ras-
mus. Langdistancen gik også som den skulle, 
her med en 3. plads. Ingen tvivl om, at Ras-
mus løb sig på holdet. 
 
 
Jukolastafetten. 
I Finlands store og barske skove løbeafvikle-
des Jukola 2008 nær Tampere; Rune Monrad, 
Casper Wilken og Peter Horstmann løb for 
kombi-holdet Farum-Tisvilde/Spring Cup 
OK, Rasmus løb for OK Pan Kristianstad og 
Troels Christiansen for OK Pan Århus.  
Stafetten er verdens største og stævnepladsen 
og parkering fyldte en lille lufthavn og et helt 
motorsportscenter; havde 4 store sportsbutik-
ker, 10 fortræningstilbud, 1200 herrehold til 
start á 7 mand og meget andet (som også var i 
stor målestok..!). 
 

Juniorverdensmesterskaberne. 
JWOC 2008 i Göteborg var på forhånd en 
både fysisk og teknisk mundfuld, de danske 
løbere var godt forberedt og de danske tilsku-
ere mange. Rasmus løb flere klasse-resultater 
hjem og kom endda på podiet med sit stafet-
hold!! Sprinten gav en 22. plads, kun 55 sek. 
fra vinderen..  
Mellemkvalifikationen udløste en 12. plads, 
og dermed en plads i finalen, hvor Rasmus 
blev 26., 5 min efter vinderen.  
Den seje langdistance resulterede i en 67. 
plads, hvilket Rasmus sikkert ikke var tilfreds 
med (man kan håbe på, at han rapporterer 
andet steds i dette organ).  
På stafetten løb Rasmus første tur, og holdet 
blev nr. 6 og kom på podiet og fik diplom og 
sikkert kys fra kyssepigerne! 
 
En sløj nyhed er, at skaderne klæber til Sølle-
rødstjernerne, således er Philip, Erling, Rune 
og Tore forsat skadede. Alle i knæet. 
 
I august gælder det DM Mellem og Midgårds-
orm, hvor det trods skaderne er lykkedes os at 
stille et kampklart orme-hold! 
 
Vibe efterlyser stemningsbilleder, der viser 
glæden ved o-løb. Vi kvitterer med to stk., 
som dækker over dette i SET, nemlig: "sam-
menhold og gøgl".            (Se billedsiden) 
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Verdensmesterskaber 
for juniorer 

Efter to 2. pladser og en 3. plads til junior-
VM-testløbene var jeg blevet udtaget til juni-
or-VM i Gøteborg. Efter en del træningslejre i 
området i året op til følte jeg mig godt forbe-
redt og derfor havde jeg også store forhåbnin-
ger til, hvordan det skulle gå.  
Vi ankom til Gøteborg et par dage før for lige 
at falde til. Alle nationer bortset fra svensker-
ne boede på et militærområde, hvor event-
centeret også lå. Så der var god mulighed for 
at snakke med løbere fra de andre lande. Vi 
havde også tid til lige at kigge på terrænet en 
sidste gang inden konkurrencerne startede.  
Alle på holdet glædede sig til nogle spænden-
de konkurrencer med masser af opbakning 
især fra de omkring 70 juniorer og ungdoms-
løbere der var på sommerlejr i Gøteborg. 
Den første konkurrence var sprint. Jeg starte-
de sent og mig og Søren Bobach nåede lige at 
høre at Emma (Klingenberg) kom i mål i bed-
ste tid, inden vi skulle med bussen til start.  
Der var på forhånd fra arrangørernes side lagt 
op til en krævende sprint med mange vej-
valgsmuligheder og det må man sige der var. 
Jeg havde et godt løb uden nogle rigtige fejl. 
Men jeg valgte nok ikke det helt optimale 
vejvalg på langstrækket, da det var svært at 
være foran på kortet. Løbet var godt nok til en 
22. plads. Min bedste placering til JWOC. 
Sprinten blev en stor dansk succes. Især for 
pigerne som alle var blandt de 19 bedste og så 
med Emma som verdensmester. Søren trodse-
de også skadesproblemer og vandt en bronze. 
Så der var en rigtig god stemning på holdet. 
Og de gode resultater blev fejret med cham-
pagne om aftenen. 
Dagen efter var der hviledag, hvor der blev… 
hvilet ☺ Jeg fik desværre en forkølelse efter 
sprinten, som også skulle plejes. 
Derefter begyndte konkurrencerne igen med 
kvalifikation til mellem. Her er klassen delt 
op i 3 heats, hvor de 20 bedste går videre til a-
finalen. Min plan var at løbe et sikkert løb. 
Jeg følte mig ikke ovenpå fysisk på grund af 
forkølelsen, så jeg kunne ikke ”løbe” mig i 
finalen. Jeg fik løbet et fornuftigt løb, som 

gav en 12. plads og jeg var derfor videre til a-
finalen. Desværre var det kun mig og Søren B 
der kom videre af drengene. De andre bom-
mede sig væk ellers havde de helt sikkert lø-
bet sig i finalen. Alle pigerne bortset fra Em-
ma kom i finalen.  
Dagen efter var der finale i et fedt og kræven-
de terræn med mange åbne klippeflader. Det 
var også en krævende bane og det varme vejr 
(i hvert fald 30 grader) gjorde også sit til, at 
det blev hårdt. Jeg løb et rigtig godt teknisk 
løb, men desværre var benene stadig ikke helt 
friske. Men det blev til en 26. plads. Søren 
viste igen klasse ved at blive nr. 3 i et meget 
tæt løb.  
Dagen efter var der igen en hviledag, der blev 
brugt på at tage på sejltur ud til en ø i skær-
gården, hvor der blev slappet af og badet lidt.  
 

 
Far Jens med en træt Rasmus efter langdistancen. 
 
Dagen efter var der langdistance. En 10.5 km 
bane med 400m stigning. Alle vidste, at de 
ville blive rigtig krævende. Vi skulle løbe i et 
rigtigt langdistanceterræn med få stier og 
mange moser og store bakker. Igen var det 
varmt, og jeg var allerede helt tør i munden 
efter de første to poster. Jeg kom dårligt fra 
start ved at bomme post 2, 3 og 4. Derefter 
lavede jeg også et dårligt vejvalg og et bom 
mere. Det resulterede så i, at jeg blev hentet af 
den senere verdensmester Johan Runesson fra 
Sverige, som jeg løb lidt sammen med, indtil 
jeg bare ikke kunne følge med mere! Efter 
løbet var jeg lidt skuffet over mine bom. Jeg 
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blev nr. 67. Det var ikke den bedste dag for 
danskerne. De bedste placeringer var Signe 
Klinting som blev nr. 8 og Søren på samme 
placering i herreklassen. 
 
Så var der kun en disciplin tilbage, og det var 
stafet. Jeg skulle løbe første tur på første hol-
det med Rasmus Kragh på 2. tur og Søren på 
den sidste. Vores målsætning var at komme i 
top 6, som kommer på podiet.  
Jeg var godt med i starten, men derefter mi-
stede jeg kontrollen lidt, og jeg vidste ikke, 
hvor på skrænten vi kom op. Det resulterede i 
et bom på flere minutter, og jeg var derefter 
sat. Jeg vidste, at jeg bare skulle koncentrere 
mig om det tekniske, for det var umuligt at 
hente de forreste. Derfra løb jeg et fornuftigt 
løb, hvor jeg fik hentet en del placeringer. Jeg 
kom ind som nr. 19. Rasmus Kragh løb et 
godt løb og skiftede som nr. 12. Nu var det op 
til Søren, hvis vi skulle komme i top 6. Det 
var forholdsvis tæt mellem placeringerne 6-
12, så vi vidste, at det stadig var muligt. Søren 
løb et rigtigt godt løb og fik os op på 6. plad-
sen, og vi kom derfor på podiet og blev hyldet 
af de mange danske tilskuere. 
 

 
Søren, Rasmus K. og Rasmus T.H. 

 
 Pigerne havde løbet rigtig godt og vandt sølv 
kun 1min efter Sverige. Så det var en god 
afslutning på et rigtig godt VM. 
Efter stafetten var det tid til fodboldkampen 
med nordmændene. Vi skulle have revanche 
fra sidste års nederlag. Desværre havde vi 
svært ved at dæmme op fra deres kick’n rush 
spillestil, og da de også var i overtal, tabte vi 
vist med et par mål. Derefter var der fest. Der 

var rigtig godt gang i den og det var super 
fedt! Derefter tog vi hjem dagen efter. 
 
Næste år foregår JWOC i Dolomitterne i Itali-
en. Jeg har lige været med juniorlandsholdet 
på træningslejr dernede, og det bliver noget 
rigtig krævende terræn. Jeg vil gerne opfordre 
alle søllerødder til at komme derned og delta-
ge i 5 dages løbet der foregår parallelt med 
junior-VM og så selvfølgelig heppe på os 
danskere. 
Vi ses i skoven. 

Rasmus 
_____________________________________ 

 
Søllerødske tilskuere ved JWOC 

 

 
Rasmus efter målgang - mellemdistancen 
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Sommerlejr 
for U2 ´erne = de 13-14-årige 

 
Jeg har væ-
ret på U2-
sommerlejr i 
år.  
Vi boede i 
en hytte i 
Norge ved 
byen Halden 
tæt på græn-
sen til Sve-
rige. 
 

Vi havde en lang tur i bil til hytten. Vi var 27 
børn og 8 ledere. I hytten var der et herre- og 
et dame omklædningsrum og bad. Vi sov i en 
gymnastiksal, og vi spiste i spisesalen. Der 
var ikke begrænsning på hvor længe man måt-
te være oppe, man skulle bare kunne stå op 
når man blev vækket, og så skulle man være 
frisk til at løbe. Der var kun nogen få pligter. 
Udover, at man skulle lave mad sammen med 
to andre to gange, kom man på forskellige 
rengøringshold, der skulle rengøre forskellige 
steder i hytten den sidste dag. Vi løb en del 
forskellige løb. Vi kørte også til nogen af de 
steder vi skulle løbe fra. Vi løb i et svært ter-
ræn med masser af klipper og moser. 
  
Da vi ankom lørdag pakkede vi ud, og vi løb 
introløb for at kende terrænet. Søndag løb vi 
om formiddagen finorientering, hvor vi skulle 
være sikre på om skærmen var der, fordi der 
ved nogen af posterne manglede en skærm 
(med vilje). Da vi kom tilbage skulle vi løbe 
en sprint med si-brik. Om eftermiddagen løb 
vi et løb, der blev kaldt ”flyt terrænet ellers 
flytter terrænet dig.” Det gik ud på at få en 
bedre hastighed i terræn. Posterne var sat, så 
der var et opfang, som var vist med to kryd-
ser. Så skulle man løbe i den rigtige retning, 
og når man ramte opfanget, kunne man finde 
posten.  
Mandag løb vi om formiddagen vejvalgs løb, 
hvor vi aftenen før havde indtegnet den vej vi 
ville løbe, og om eftermiddagen var vi ved 

købmanden for at købe slik, og så badede vi 
bagefter. Om aftenen løb vi hyttesprint, en 
kort sprintbane rundt om hytten med si-brik. 
 
Tirsdag løb vi høker om morgenen, hvor den 
længste bane var omkring 14 kilometer lang 
og den korteste var omkring 4 kilometer lang.  
Om eftermiddagen spillede vi mosefodbold, 
og så badede vi i en sø for at vaske noget af 
moseslammet af os. 
 

 
 
Onsdag løb vi kurveløb, hvor vi skulle løbe 
og bruge kurverne til at orientere os efter. Om 
eftermiddagen løb vi kort/lang bane, hvor vi 
skulle bruge både finorientering og grovorien-
tering. Om aftenen løb vi igen hyttesprint.  
Torsdag løb vi lejrmesterskab, med si-brik, 
om formiddagen, og om eftermiddagen løb vi 
lejrstafet med klippetænger og var senere ved 
købmanden for at købe slik.  
Fredag ryddede vi op og gjorde rent, men vi 
løb ikke. Da hytten var ren, og vi havde spist 
frokost kørte vi hjemad. 
Det var en god tur! Den var sjov, og den var 
spændende, og den var hyggelig og udfor-
drende.  
Jeg har selv tænkt mig at tage med næste år, 
og jeg håber, at der også er andre, der vil tage 
med på næste U2-sommerlejr. 
 
 
Hilsen Magnus Maag 
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U3-sommerlejr 
- når det er bedst! 

 
U3-sommerlejren, der er for løbere på 15-16 
år, fandt i uge 32 sted på Læsø. Det hele star-
tede super godt med en vejrudsigt, der stod på 
regn hele ugen og en lettere besværlig rejse til 
den lille ø. 
 
Kl. 9:30 mødtes vi alle på Høje Taastrup sta-
tion og først 13 ½ time senere satte vi benene 
på Læsø efter en masse forsinkelser, et øde-
lagt tog og en aflyst færge. Dog ikke i helt 
god behold, da de fleste var lidt dårlige efter 
den lettere vippende sejltur fra Frederikshavn.  
 
Ugeprogrammet stod - udover en masse løb 
og cykling - på skydning, badning, grill, ad-
venturerace og mange andre ting. Det vil sige, 
at vi fik oplevet en masse på de seks dage, vi 
var på Læsø.    
De første dage på ugen var bare almindelige 
træningsløb. De sidste to dage deltog vi i, for 
vores vedkommende, Læsø 2-dages. Det be-
stod af en sprint i Vesterøhavn torsdag aften 
og almindeligt løb i superfedt  klitterræn fre-
dag formiddag som en lille fortræning før DM 
på Rømø.  
 
Efter det første træningsløb, hvor vi gik/løb 
ca. 7 km i vand til knæene i et terræn, der var 
så fladt, at man kunne se flere km ud i hori-
sonten, var vi overbevidste om, at der ikke 
fandtes nogen former for bakker på Læsø! 
Men det passede ikke helt. Ude i klitterne var 
der sprængfyldt med bakker overalt, og vi fik 
brugt benmusklerne en masse.  
Det meste af torsdagen havde lederne arran-
geret adventurerace. Vi blev alle delt op i fire 
grupper á ca. 5 personer og skulle så ud på 

flere forskellige discipliner. Den første var et 
9 km langt cykelorienteringsløb både på veje 
og i skoven. Derefter skulle vi ud på en lille, 
flad, aflang ø, der lå 50 meter fra Læsø og 
have tre poster. Da vi skulle gå over vandet 
for at komme til øen, var der nogle af os, der 
tog posterne i badetøj. (det var en kølig fornø-
jelse!) Bagefter var det tid til den ting, vi nok 
havde glædet os mest til – vi skulle nemlig ud 
og sejle i havkajak! Vi sejlede på det lille 
stykke vand mellem Læsø og den lille ø med 
de tre poster, for ikke at skulle ud i de store 
bølger på ’det rigtige hav’. Der var både en-
mandskajakker og tomandskajakker, og jeg 
valgte sammen med én af de andre at prøve 
begge dele. Vi troede, det var umuligt at 
kæntre i en havkajak, men intet er tilsynela-
dende umuligt! 
 
Torsdag aften stod den på sprint i færgehav-
nen. En superhyggelig aften, hvor ikke alle 
kom tørskoet hjem, da det på et af strækkende 
var optimalt at svømme i stedet for at løbe! – 
yderst underholdende! Fredag var der stævne-
plads på stranden med løb i klitterne. Lørdag 
morgen var det igen tid til at tage hjemad. Her 
gik turen dog lidt bedre end mandagen før! 
 
Caroline Wilken 
 
 
PS. Hvad skal man lave, når man kommer et 
par timer for tidligt ud på stævnepladsen, der 
tilfældigvis er en strand?  
Man laver da en KÆMPE o-post af tang, hvor 
der står U-3 i toppen! ☺ 

 
 
Kære ungdomsløbere/SUT ´er. 
Allerførst tak til Magnus og Caroline for deres fortællinger om sommerlejrene. Det lyder fantastisk! 
Dernæst: Vi er mange, der hører, at det går rigtig godt til mandags-SUT-træningen, men vi ved ikke 
rigtig, hvad I laver. I løber og har noget teori, og så hygger I jer vist også, men mere præcist????? 
Vi vil MEGET gerne, her i Komposten, kunne læse om jer og jeres mandage.  
Hvem har mod på at sende redaktøren et indlæg?                                                               Vibe 
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WMOC 2008 
i Portugal ved Kirsten Møller 

 

 
Kirsten Møller. Foto fra fransk 6-dages 

 
Indrømmet – det var med en vis skepsis, at 
jeg begav mig ud for at fare vild i andre dele 
af Europa, nærmere bestemt i Portugal i for-
bindelse med veteran-verdensmesterskaberne. 
Jeg kan ikke prale af at have fået styr på de 
danske endsige nordiske terræner endnu; det 
lå ikke lige til højreskøjten at drage uden for 
de trygge nordsjællandske skove og da slet 
ikke til et VM. På den anden side havde to af 
mine australske O-løbsvenner, John og Jeffa 
Lyon fra Tintookies i Adelaide, meldt deres 
ankomst, og hvis de kunne rejse 17000 km, 
kunne jeg vel også luske de godt 2000 km 
sydover for at møde dem… 
Og lad det være sagt med det samme – det var 
rigtig rigtig sjovt og velorganiseret, og det 
gav bestemt mod på at prøve igen en anden 
gang. Men for at begynde med begyndelsen: 
I alt var der 3386 VM-deltagere, heraf 686 
nordmænd, 623 finner, 538 svenskere og 314 
russere. ”Kun” 49 danskere havde fundet vej 
til Portugal, måske fordi der samtidig var ju-
nior-VM så tæt på Danmark som i Gøteborg. 
Under alle omstændigheder var der rigtig 
mange skandinaver – og blandt de hele 60 
australiere var også mine to venner, og jo, det 
lykkedes at ses flere gange undervejs! Fra 
Søllerød var vi 2½ deltagere – Arne Grøndahl 

og undertegnede og så Inger Jensen, som 
egentlig løb under KFIU’s flag, men som er 
en kendt gæst ved Søllerød-træningerne. Vi 
rejste alle med Per Nordahl AB, et svensk O-
løbsrejseselskab, der havde påtaget sig at ar-
rangere transport og ophold for knap 500 
skandinaver – super velorganiseret og timet til 
sekundet mht. busafgange, sightseeing og 
almen information. 
Alle løbsområderne lå 100-150 km nord for 
Lissabon. Vi boede i Fatima, som viste sig at 
være verdensberømt blandt katolikker, fordi 
Jomfru Maria viste sig for tre børn dér for 91 
år siden, hvad der førte til 1. verdenskrigs 
ophør. I den anledning havde man opført en 
kæmpe plads af størrelse som 14 fodboldba-
ner og med plads til 300.000 mennesker, med 
tilhørende kirke(-r), messer og processioner. 
Der er kun ni år, til det hele må forventes at 
gå amok dernede. I nærheden havde nogle 
dinosaurer meget passende valgt at sætte de-
res (fod-)aftryk på historien, bare for ca. 75 
millioner år siden. Læseren må undskylde den 
manglende præcision - dinoerne havde ikke 
lært at regne eller skrive og derfor ikke over-
vejet at skrive årstal under deres signaturer. 
Men meget tankevækkende alligevel. De 
kunne passende have brugt den nævnte plads 
at spille fodbold på. De vejede godt nok 100 
ton eller hvad der svarer til 20 elefanter, så 
det ville måske alligevel blive lidt trangt for 
dem. Men så håndbold da. Så var der også et 
kloster opført ind imellem disse to skelsæt-
tende begivenheder som et vartegn for Portu-
gals selvstændighed – hvor blandt andet Hen-
rik Søfareren lå begravet. Og nogle strande 
hvor Atlanterhavet viste sin magt og vælde 
ved at fremkalde rødt flag de fleste dage, og 
hvor Ellen fra KFIU og undertegnede nær 
havde fremkaldt en diplomatisk krise ved at 
gå ud i vandet til ankelhøjde, hvad der udløste 
panikagtige scener blandt livredderne. 
 
Men det var orienteringsløb vi kom fra. Vi 
nåede at løbe syv løb på godt en uge, slet ikke 
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dårligt. Lørdag var afsat til prøveløb og det 
første bekendtskab med det portugisiske ter-
ræn – letløbt, småkuperet og med vekslende 
tæthed – og ikke så mange stier eller grøfter. 
Søndag gik det så løs for alvor med sprintkva-
lifikationen. Den var lagt i byen Leiria, der 
udmærker sig ved at have en borg. De lange 
baner (dvs. de unges baner inkl. min bane – 
det er dejligt at være benjamin) startede med 
6-7 poster at blive godt rundtosset over der-
oppe mellem stenmure i forskellige niveauer 
og blev derefter ledt ned i selve byen med 
dens mange smalle gader og ikke mindst en 
snedigt placeret post ud for en parkeringskæl-
der – ja det lyder nemt, men det var det ikke! 
Selv Allan Mogensen, den senere verdensme-
ster i H40, røg vist på skovtur dér. Et rigtig 
sjovt løb, der lovede godt. Det blev endnu 
bedre dagen efter, hvor sprintfinalen blev af-
holdt i Praia da Vieira (se billedet), en fisker- 
og turistby. Banerne startede i småkuperet 
strandskov, blev derefter ledt igennem regu-
lært klitterræn for at ende med en gang snur-
retur i småbitte stræder. Det er nok det mest 
afvekslende sprintløb, jeg nogensinde har 
deltaget i. Jeffa fra Tintookies fik bronze i 
D75 – rigtig flot løbet blandt 34 deltagere. 
 

 

Tirsdag tog vi endnu et prøveløb som forbe-
redelse til den lange distance – tak til Arne for 
god instruktion og stor tålmodighed. Onsdag 
og torsdag gik det så løs med de to kvalifika-
tionsløb i Pataias. Terrænerne var superlækre 
at løbe i – men ifølge de mere erfarne løbere 
ikke så svære, selv om jeg fik rigeligt at gøre 
og lære af undervejs. Varmt? – ja, men ikke 
utåleligt, og med et rigeligt antal væskeposter, 
velplaceret på store veje og stier uden at man 
kunne læse sig ind efter dem. Arne løb sig 
trods restitution efter en nylig knæoperation 
sikkert i A-finalen med en sammenlagt fjer-
deplads i sit heat – med i alt 335 tilmeldte 
løbere fordelt på fem heats. Jeg nøjedes med 
at kvalificere mig til B-finalen – der var ellers 
”kun” 82 deltagere i D40. Inger leverede også 
en formidabel præstation – efter at have brugt 
omkring 38 minutter på at finde post 1 på 
første kvalifikationsdag  tog det hende de 
samme 38 minutter at gennemløbe banen på 
dag 2. Helt imponerende! 
Fredag var ”hviledag”, hvor tiden gik med at 
se på de nævnte dinosaurusspor og klosteret. 
Som sagt en oplevelse der vækker til eftertan-
ke. 
Nåmen, finaledagen (lørdag). Stævnepladsen 
(der ligesom de andre var upåklageligt indret-
tet med beundringsværdigt mange toiletter og 
tilsvarende korte køer – lær af det, danske 
stævnearrangører! Nu da vi oven i købet har 
fået en WC-sponsor, er der ingen undskyld-
ning!) var flyttet til en strandskov ved navn 
Pedrogao. Terrænet var blevet sværere – flere 
tætte, vanskeligt gennemløbelige områder og 
drilske kurver, og også mere storkuperet. Vej-
ret var igen fint med høj sol, og væskeposter-
ne var populære. Jeg var desværre ikke så 
motiveret, hvad jeg beviste ved næsten at 
komme for sent til starten. Det var ikke en 
helt god åbning til et svært terræn, og det tog 
mig da også sin tid at kæmpe mig igennem 
banen. Ja undskyld, coach Gert – de bom jeg 
præsterede ville heller ikke have bragt mig 
langt i en nordsjællandsk bøgeskov. Til gen-
gæld leverede Arne igen et flot løb og endte 
som nr. 14 med menisk og det hele – rigtig 
flot. Og så fik vi en dobbelt dansk verdensme-
ster i H40, hvor Allan Mogensen var 3½ mi-
nut foran den estiske sølvvinder på de 10.5 
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km. Ganske vist under svensk flag i kraft af 
sit klubtilhørsforhold (Ravinen), men vi er 
ikke smålige – hvis man kan sejle dansk OL-
guld hjem i en kroatisk båd, kan man selvføl-
gelig også score dansk VM-guld i en svensk 
klubtrøje. 
Dagens største bifald tilfaldt nu ikke Allan 
Mogensen, men derimod britiske Elisabeth 
Brown, der gik i mål som eneste deltager og 
dermed sikker guldvinder i D90! Livsbekræf-
tende? – det er ikke ordet. Der var også varme 
klapsalver til to deltagere i H90 – fra hhv. 
Finland og Sverige. 

Og så tog vi hjem igen. Summa summarum: 
For de garvede O-løbere var terrænet nok ikke 
så fremmedartet – men hele arrangementet 
var fremragende organiseret, og især på 
sprintbanerne viste banelæggerne deres evner. 
Det var en sjov uge, og dejligt at blive udsat 
for så intense O-oplevelser, selv om jeg må 
indrømme at me(n)taltrætheden til sidst slog 
ned. Det eneste lidt ærgerlige var, at der sam-
tidig var dansk medaljefest i Gøteborg, og det 
ville man jo også gerne have set… 
I oktober 2009 er der World Masters Games i 
Australien, og gæt hvem der pønser på at tage 
af sted! 

________________________________________________________________________________ 
 
Bestyrelsesmøde den 20. august 
Uddrag af referatet  
 
Meddelelser:                                                                                                                                             

• 2. div.: Allerød og Farum kæmper om 
oprykning, Søllerød og Ballerup om 
nedrykning 

• Rudersdal indkalder til møde om Elite. 
JAT deltager. 

• Det tages op på kredsplan, at DM-
mellems ældste dameklasse er D 60!  

Divisionsmatch. Alle opfordres til at deltage. 
 
Stafetter. Det blev besluttet at nedsætte et 
stafetudvalg med rep. fra SUT (Bo), SET(?) 
og bredden (Kirsten M.) 
 
DM på Rømø. SUT-løbere får 300 kr. i kør-
selstilskud og tilskud for overnatning til hele 
gruppen på 1200 kr. 
 
Molboløb-2009. Fam. Wilken har allerede 
udsendt plan for Molboløbene. 
 
Laserkort. JAT holder fortsat kontakt til OK 
Øst ang. tegning af Rude Skov. 
 
Nyt klubtøj. Ellen Frier opfordres til at over-
tage sagen. 
 
Klubmesterskab. 1. november i Ravnsholt. 
Der løbes i år efter et handicapsystem, som 
beregnes bl.a. ud fra resultaterne i divisions-
matcherne. Efterfølgende fest med fejring.                 

                                                    Formand, 
                                                    Jens Aaris 
                                                    Thisted: JAT                     
 
Stævneforpligtelser 2009 

• Divisionsfinalen (1.div.) i oktober. 
Stævneleder skal findes. 

• Kredsløb i Klosterris Hegn 10/5. Niels 
Bentzon er stævneleder. Banelægger 
skal findes blandt klubbens medlem-
mer. Forskellige forslag undersøges. 

Klubhus.  
Oversvømmelse i kælderen har skabt lidt pro-
blemer. Mogens tager kontakt til kommunen. 
 
Økonomi. Der er et par eliteløbere, der endnu 
ikke har afleveret rapport over deres aktivite-
ter, hvilket kræves for at opnå tilskud. De vil 
blive rykket, for de skal indsende, såfremt de 
ikke ønsker at få deres tilskud beskåret. 
 
Eventuelt. Natcup den 3/12 i Trørød Hegn. 
Niels Raagaard laver baner. Mogens Booker 
skoven. Stævnecenter på Vedbæk skole. 
Jens Hansen orienterede om muligheden for 
at blive optaget på Rudersdal Kommunes 
foreningsinternetregister. 
 
Næste møde: onsdag den 10/9 kl. 19.30 i 
Rønnebærhuset. 
  Ulrik/Vibe
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Oplevelser  
på fjeldet 

 
Hermed den sandfærdige beretning om 12 
dages O-løb på fjeldet.  
Forfattet af Ronnie MacGrail. 
Afsnit 1 
TÅGESNAK 
Disen lå ned af fjeldsiden, hvor langt, kunne 
være svært at se, man kunne kun gøre en be-
dømmelse baseret på fornemmelse, måske 
erfaring, men i hvert fald langt nok nede til, at 
de der startede, var så nogenlunde opslugt i 
den gråfarvede masse i løbet af ca. 1-2 min 
løb. 
Lige her skinner solen dog samtidig skarpt fra 
en knivblå himmel, men da det aldrig bliver 
mørkt heroppe, heller ikke om natten, er der 
derfor hele tiden vekslende vejrfænomener. 
Mit startfløjt er gået, og jeg forsvinder ind i 
tågegrøden i løbet af de der førnævnte 1-2 
min. 
Herinde er alting forandret, lydende er højere, 
de få der altså er, og det virker som om løber-
ne er nær på, men ingen er at se. Og hunde-
koldt er her også for resten. 
Hvilende på nålen går det opover og det skal 
det, en god del endda. Toppen, Städjan, er 
trods alt 1200 m. 
Efter et par poster derop over kommer så det 
brede flade stykke på ca. 12-1300 m, inden 
det går skråt nedefter på den anden side .... og 
så er det lige dér, det forunderlige sker ...... 
først duften og ændringen af lyd, der er noget 
i nærheden, noget der fylder meget ....og så er 
de der, renerne står der forude, både til højre 
og til venstre for mig, deres konturer står grå-
ligt, det er helt sikkert en stor flok, men gevi-
rerne er mørkere og næsten helt sorte og oppe 
ovenover mig, og takker hele vejen rundt i 
silhuet mod noget der er lidt lysere og mere 
himmel end resten af den grå tågemasse. 
Lige hvor jeg krydser renerne er der plads, de 
løber ikke, hvor skulle de også kunne se at 
løbe hen? og de flytter sig ikke, i dag har de 
valg at holde øje med mig i stedet, lige bortset 
fra en stemme: 

- ”Ser dy renen... var...  der er vel noenting”   
– Pludselig er der en norsk O-løber ved siden 
af mig, vi går begge instinktivt ned i fart, er 
ligesom stiltiende blevet enige om at nyde 
dette øjeblik og nyde det sammen og lade 
løbet vente lidt, en slags respekt.....  Virkelig 
specielt både den ene og den anden pointe, 
men jeg kunne bare ikke lade være og det 
kunne han altså heller ikke. 
Langsomt kom vi væk fra synet og følelsen af 
renerne igen, kunne nu kun fornemme dem 
endnu en kort stund, der var nok 3- måske 
400 og den nærmeste stod 3m væk, jeg nåede 
at tumle med tanken om den sydligst fastbo-
ende samer heroppe, - Johansson hedder han 
vist -, ikke særlig samisk, navnet, måske, men 
han går da rundt i de der tunge grønne gum-
mistøvler, den blå kedeldragt, og så har han 
de 2000 dyr gående rundt på sit fjeld. Han har 
selvfølgelig også sin snescooter og et par 
hunde, når renerne skal mærkes og gennes ind 
i foldene, måske har han egentlig også andel i 
den lokale helikopter, der roterer rundt en-
gang imellem i et område tæt på størrelsen af 
det meste af Danmark for at holde øje med 
rener og bjørne, men frem for alt ulve, for 
ikke at lade en evt. ulvestamme få frit spil. 
Ulven er den værste, men sjovt nok forsvinder 
sporene af dem rimelig kort tid efter, de er 
blevet set, mystisk og meget uofficielt vist 
nok! 
Og der er god plads. I dalen bor 60 mennesker 
fast. Dalen er på størrelse med det meste af 
Sjælland. 
Ups, nå så kom jeg ud af tågen, jeg blev helt 
blændet og næsten svimmel af lyset og var-
men, solen er vildt stærk, men posten er hel-
digvis lige foran mig, da jeg får øjne og 
nordmanden har lige klippet, han vender sig 
et kort sekund og kigger bagud på tågen, nik-
ker til mig og så er vi begge tilbage på terræ-
net, tilbage på kursen  
...... det var det, ikke mere tågesnak fra mig. 
            Ronnie         
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Sted: Idre Fjeld i Sverige. 
Løbet 1 fjeldløb (som beskrevet) 1 fjeldsprint, 
og en 3 dages med jagtstart.  
 

En anden lokal same – Svennis – 
gør Sveriges bedste vafler på stævnepladsen 
over ild hver dag. 
  

Afsnit 2 
CHAMPAGNETERRÆNET BLEV SERVERET 
 
Hvornår kommer drømmeterrænet? 
Hvornår oplever man igen den der specielle 
nydelse og harmoni imellem løb fornøjelse 
banekvalitet og terræn der får denne vores 
sport op i det nærmest euforiske niveau der 
gør det så ekstraordinært at løbe orienterings-
løb.  
Nej det sker ikke for tit, det véd vi, men vi 
søger vel alle hele tiden dette sublime, også i 
år, og så sker det: På den 5te etape den med 
jagtstarten på O-ringen i Sälenfjeldet, der ske-
te det forunderlige for mig og som jeg refere-
rer her efterfølgende: 
 
Generelt når man står klar ude ved en jagt-
start, er alene det at have opnået at komme 
med dvs. ikke er over 1 1/2 time efter vinde-
ren, en god anledning for andre knap så højt 
placerede løbere at mobbe lidt. Almindelige 
kendte bemærkninger som ’jeg er her’ og ’jeg 
kommer op og henter dig’ osv. osv..  
Alt imens jeg således bliver udsat for godmo-
dig mobning med undertone af bid, af først og 
fremmest de distancerede danskere, skænker 
jeg ikke en tanke på at dette skulle kunne væ-
re dagen for champagnebanen, snarere tvært-
om, det er jo ’blot’ en hektisk jagtstart. 
I stedet forsøger jeg at komme bare lidt til 
genmæle med f.eks. et forslag om at jeg da 
kan lave varm chokolade ved post 5 og lade 
noget stå i en termokande til dem, når jeg selv 
er færdig og løbet videre,  
- jeg véd ikke om det faldt i god jord eller 
blev forstået, jeg er ikke så god til den slags.  
I hvert fald hverken hørte eller så jeg mere til 
dem eller deres kommentarer derefter ... 
 
Mit Start-skulderklap gik og jeg kastede et 
blik på kortet, jamen var det ikke ?  - jo det 
var det, et 2.5 km genialt langstræk fra post 2 
– 3 op igennem hele området. 
Gik det stræk ikke over mindst 3 elve?, var 
uden vej og sti hele vejen?, gennem et virvar 
af moser og forskelligartede lysninger og tæt-
heder? , jo det gjorde så, det kunne altså 
umiddelbart godt se ud til at champagnen vir-

kelig var serveret. I øvrigt var det tilmed sol-
skin uden at være for varmt. 
I dag var dagen. 
Ved yderligere nærstudie af strækket får jeg 
en mening og en rigtig god fornemmelse af, 
hvad jeg skal gøre og kan forvente mig der-
ude, og det kommer rent faktisk præcis til at 

stemme overens.  
Derudover er det et valg at gå over elven med 
det samme NØ for 2eren for at blive på høj-
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derne og ikke i moserne, (ligesom når sæter-
bønderne gik til sæteren med dyrene om 
sommeren), da der kan være gruelig tiltrampet 
af vand og mudder fra de andre løbere i mo-
serne, dog ville man muligvis i et mindre løb 
end O-ringen og hvis moserne ikke var alt for 
våde, vælge netop moserne som det bedste 
valg.  
Men ikke i dag. 
Højderne var det bedste til at fjeldfræse i dag. 
Der er gode opfang undervejs som alle stem-
mer med korttegningen, man er altså hele ti-
den med og sidst men ikke mindst, blød fjed-
rende bund gjorde netop dette stræk til ugens 
drøm. 
 
Altså vælger jeg efter alle overvejelserne at gå 
hurtigt ud gennem tæthederne og over elven 
mod NØ for ikke at blive fanget oppe foren-
den i de NVlige i elvgaflinger og labyrinter af 
mørkegrønt. Dernæst holder jeg mig som 
planlagt til højre for linien og arbejder mig 
langsomt tættere og tættere ind på den igen 
for til sidst i en snæver del af en mose og kort 
tid før posten at komme ind på linien igen, 
men hele tiden bliver jeg i det hvide med tørre 
moser og på højden. Hele vejen fra hvor jeg 
løber, kan jeg samtidig følge med i alle lys-
ninger, vækstgrænser og mosekonturer th o tv 
for mig, bliver med andre ord aldrig væk, 
hvilket kan give et forfærdeligt tidstab i den 
type terræn og gjorde det for mange. 

Sandheden er også, at jeg ikke ser et øje, der 
er ikke engang spor, før i mosen til sidst kort 
før posten. ´Palle alene i fjeldet´. 
 
Det var nu ikke fordi jeg fik allerbedste tid på 
strækket, men for mit niveau OK og jeg steg 
da fra en katastrofe 1ste dag som nr. 64 til en 
17 ende plads og 24 på de 5 etaper. Jeg var 
meget tilfreds med det resultat i forhold til 
mine ikke alt for overbevisende løb de fore-
gående dage og med at kunne klare sig imel-
lem alle de dygtige skandinaver. De fleste 
turister og alle danskerne var totalt væk og de 
elskelige mobbere måtte aflevere yderligere 
en små 20 min i regnskabet til mig for den 
dag ved kasse 1.  
Så jeg ville rent faktisk have haft god tid til 
servering af varm chokolade ved post 5 og 
nogle var måske blevet helt glade for den, 
men jeg foretrak altså i al beskedenhed at 
gennemføre champagne strækket, der blev 
serveret lige foran næsen af mig, den dag  
Ronnie 
Sted O-ringen i Sälen. Historisk set den næst-
største af slagsen med 26.000 deltagere.  
Etape 5 jagtstartstrækket.  
Se kortafbildningen i komposten. 
 
Afsnit 3 i næste nummer 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

Nyt Klubtøj.  
Sidste frist er 1. september  

 

 

Som det vist er gået op for de fleste, er det nu 
den nye løbedragt og eller overtræksdragt skal 
bestilles. Gå ind på klubbens hjemmeside og 
se, hvordan den ser ud i farver.  

Klik på: Forenklet bestillingsseddel og send 
den til Ellen.Frier@Carlsberg.com,(i stedet 
for det, der står!) Ellen har nemlig overtaget 
arbejdet med klubdragterne. 

Redaktøren har ordet. 
Endnu engang er det blevet til et 24-
sidersnummer, og endnu engang har der været 
mange indlæg at arbejde med.  

Tak til alle, der tager mod opfordringen til at 
skrive og tak til alle, der af sig selv sender 
beretninger til Komposten. Jeg nyder at læse 
om de mange forskelligartede oplevelser O-
sporten kan give, og mon ikke mange andre 
har det på samme måde?! Overvej om du kan 
bidrage til indholdet i oktobernummeret, der 
jo udkommer efter de mange DM ´er.  

  O-hilsen Vibe 
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Glæden 
i/ved orienteringsløb  

 
       
      klubkage 
 
       
   Sammenhold og gøgl 
 
 
 
 
 
 
Posten i skoven 
 
 
 
 
 
                  
     Tre generationer 
      
 
 
        
   
                                 Forrevne ben! 
      ”Vi klarede det!” 
(Coastzone Extreme Maraton 70 km, 6½ time) 
 
 
 
 
                 Stubbesø i  
                 aftensol 
 
     
 
 
  ”Jeg er så pæn!” 
                  - en glæde at se på! 
En syngende søllerod       
 
 
 
                                       
 
 
 
                                 Mosefodbold 
 
  ” jeg klarede det!”                                        
    Skovfodbold                                                      
                  Bronzevindere DM 2007   
 
________________________________________________________________________________________________ 
Bidragydere og/eller fotografer: Thomas Labo, Troels Christiansen, Bo Konring, Jørn Wigh, Gert og Vibe Bøgevig. 
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Fiberskader 
i læggen 

 
”Stretcha bort 
problem med 
gubbvader”. 
Sådan stod der 
på forsiden af 
Skogssport nr. 
4 2008. 
Det lyder sjovt 
på dansk, men 
gamle mænd = 
gubber og 
vader er det 
svenske ord for 
læggene. 
Jeg selv, og 
mange andre o-
løbere, har haft 
langvarige 
problemer med 
netop dette. 
Senest har Uffe 
måttet holde 
pause for at 
blive sin skade 
kvit. 
Jeg vil prøve at 
trække det  
væsentligste ud 
af artiklen, der 
starter således: 

Skaden sker ofte i overgangen 
mellem sene og muskel 
 
 
Aj, aj aj! Det hugger till i vaden och på en  
gang vet du att det er kört.  
Muskelbristning ! Inte nu igen... 
 
Mange känner säkert igen situationen. 
 
Särskilt blandt orientererare som kommit 
en bit upp i åren är muskelbristningar ofta 
återkommande gissel. 
 
 

 
En form for svaghed. 
Noget enkelt svar på, hvorfor muskelbristnin-
ger opstår, har man ikke.  
Hvad man kan sige er, at der findes en form  
for svaghed i musklen. Og når vi belaster 
musklen for meget, så opstår en vævsskade 
eller en bristning, hvor musklernes binde-
vævskontakt med hinanden skades eller øde-
lægges. Det kan være, at du tager et ekstra 
langt løbeskridt eller at du træder på en måde, 
så musklen kommer i yderstilling. 
Desværre øges risikoen for problemer jo æl-
dre, vi bliver. Bindevævet mellem musklerne 
bliver slappere og svagere med årene. Elasti-
citeten bliver dårligere, og skader tager læn-
gere tid at læge. 
 
Går på overtid efter 40 år.  
Den svenske idrætslæge konstaterer, at den 
stigende livslængde i befolkningen indebærer, 
at flere rører sig længere op i alderen.  
Menneskekroppen er jo egentlig ikke bygget 
til at blive stort set mere end 40 år. Med en 
vis overdrivelse, kan man sige, at vi derefter 
går på overtid, siger han. 
 
 
Hvad skal man gøre, når en bristning indtræf-
fer? 
Aflaste stedet, sætte en trykforbinding på, så 
blødningen og hævelsen holdes tilbage. Mest 
effektivt, hvis dette kan ske inden for 5 min. 
Nedkøling lindrer smerten. Da trykforbinding 
og nedkøling er svært at gøre samtidig, kan 
man nedkøle det andet ben i stedet for – og 
det virker, selv om det lyder mærkeligt. 
 
 
Trykforbinding gør helbredelsen hurtigere. 
Det er videnskabeligt bevist, at en hurtigt på-
sat trykforbinding gør helingen hurtigere og 
mindsker smerterne.  
Man kan genoptage træningen op til 10 dage 
tidligere. 
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Hvordan kan man forebygge muskelbristnin-
ger? 
Det er vigtigt at bygge musklerne op, så de 
bedre kan klare belastningen, men også ud-
strækning er vigtig, så musklerne bliver læn-
gere og ikke brister lige så let. Undersøgelser 
har vist, at excentrisk træning er en effektiv 
måde at opbygge muskelstyrke på, og den kan 
fungere forebyggende. Excentrisk træning er 
når musklen strækkes ud/forlænger sig under 
belastning. 
Eksempel: Stil dig på et rappetrin med hælene 
ud over trinnet: Gå op på tå, sænk langsomt 
hælen nedad, gentag op til 15 gange i 3 om-
gange. Pas på, det giver hurtigt ømhed. Start 
forsigtigt, gerne med et ben ad gangen. Denne 
øvelse skulle også være god mod dårlige akil-
lessener. 
 
Udstrækning. 
Der findes modstridende meninger om virk-
ningen af udstrækning. Nogle undersøgelser 
har vist, at der ingen virkning er, mens andre 
viser, at man både forlænger musklerne og får 
færre smerter (hvis man allerede har besvær) 
af at strække. Der sluttes: - Vi ved ikke med 
sikkerhed om muskelskader kan forebygges 
ved udstrækning, men en del taler dog for det! 
 
 
Fire tips er fremhævet: 

1. Ved akut fibersprængning/fiberskade 
skal du straks stoppe og hurtigst mu-
ligt lægge en trykforbinding. 

2. Efter skaden: Begynd tidligt med ”rö-
relsesträning”. Let jogning og alterna-
tive træningsmåder til smerten er for-
svundet. Undgå ryk - og intervaltræ-
ning de første uger (tre uger, siger min 
erfaring!). 

3. Øg intensiteten i træningen efterhån-
den som smerten viger og øg hastig-
heden, men vær forsigtig med bakke-
træning, ryk – og intervaltræning. 

4. Excentrisk træning i genopbygnings-
fasen og om vinteren kan forebygge 
skaderne. Den excentriske træning kan 
dog også fortsætte i sæsonen. 

 
Vibe 

 
 

 
Efterårets torsdagstræninger. 
 
Eftersommerens aftentræninger, som jo afvik-
les hver torsdag, er nu i fuld gang – og allere-
de nu kan det overvældende fremmøde tyde 
på en supersæson. 
Den første træning havde 50 aktive – et im-
ponerende antal – men det blev allerede over-
gået ugen efter, idet ikke mindre end 59 aktø-
rer var ude på træningsbanerne i Rude Skov. 
 

179 Torsdag   
28-08-08

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Geel Skov,                   
Tennisbanerne             
Vangebovej/Søllerødvej 

180 Torsdag   
04-09-08

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov, 
KURVEKORT           
Femsølyng, 19.6 km-sten   
Hørsholm Kongevej 

181 Torsdag   
11-09-08

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Trørød Hegn                       
P-plads på Trørødvej 

182 Torsdag   
18-09-08

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov, Løjesø,            
18,2 km-stenen  Hørs-
holm Kongevej 

183 Torsdag   
25-09-08

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Ravneholm                         
Vangeboskolen,        
Vangebovej 

184 Torsdag   
02-10-08

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov,                    
P-plads ved 18 km-sten     
Birkerød Kongevej 

185 Torsdag   
09-10-08

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Geel Skov.               
Tennisbanerne.       
Vangebovej/Søllerødvej 

Ny plan for efterår og vinter udkommer september 2008 
 
Som programmet viser, er der stadig en lang 
serie træninger i vente, inden mørket sænker 
sig over vores skove og pandelamperne skal i 
brug igen. 
Brug træningerne til selv at komme ud og til 
at tage naboerne, vennerne og arbejdskollega-
erne med i skoven, så de også kan opleve ori-
enteringens mysterier. 
Mogens Jørgensen trykker stadig kvalitetskort 
og jeg forsøger at variere træningernes tema-
er, deres poster og stræk, så der stadig er ud-
fordringer til Ronnie MacGrail og alle hans 
O-venner. 
Statistikken taler sit klare sprog om 
SØLLERØDDERNES TRÆNINGSFLID: 

 
 
 
  
 
 
 
 
Gert 

 

År Gange Deltagere Gennemsnit

2003 3 76 25,3 
2004 30 685 22,8 

2005 36 1017 28,3 
2006 41 1400 34,1 
2007 43 1706 39,7 

2008 25 968 38,7 

Total 178 5852 32,9 
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Ferietilbud 
Når man deltager i flerdagesløb i udlandet, uddeles der altid forhåndsindbydelser til diverse løb an-
dre steder i verden. 
Her kommer, som appetitvækker, et udpluk af de indbydelser, vi fik i Frankrig i år. 
 
2009 
21. – 24. februar. Mora (Alentejo) . Portugal ”O” Meeting. www.pom2009.cpoc.pt 
28. -29. marts. Orduña, Spanien. (WOC 2009 relevant terræn.) www.orientazioa.com 
10. 12. april.  Prague Easter (Tjekkiet). http://dkp.orientering.cz/pe 
2. – 8. august.  Schweizisk o-uge. Se mere på: www.swis-o-week.ch 
14. – 16. august.  3 Days of the Kempen. Leopoldsburg i Belgien.   
  www.kempen-ol.be/3D2009 
23. 30. august.   Portugal O- Summer, 6 days. www.ptosummer.com 
10. – 18. oktober.  World Masters Orienteering Championship. Sydney og Lithgow i  
  Australien.     www.wmoc2009.orienteering.asn.au 
24. -26. oktober.  New Zealand 3 Days, ved Dunedin på sydøen. www.nzorienteering.com 
25. – 29. oktober. Provence. Se mere på: www.provence2009.com 
2010 
31. juli – 7. august        WMOC i Schweiz. www.wmoc2010.org 
 
 
18. -24  juli 
 
 
I 2009 avgörs O-Ringen på Höglandet i Småland med Eksjö som centrum.                         För-
sta anmälningsperioden, med lägsta anmälningsavgift, gäller fram till 2 nov 2008. Sista dag för or-
dinarie anmälan är 1 juni 2009. 

Repris från 1972 
O-Ringenstaden 2009 byggs upp på militärens anrika övningsfält Ränneslätt, för övrigt samma plats 
som för O-Ringen 1972.                                                                                                                         
Ett kompakt arrangemang handlar det om. Tre etapper (etapperna 1, 4 och 5) har målet mitt inne på 
campingen i O-Ringenstaden. Etapperna 2-3 har målet tre kilometer väster om O-Ringentorget.    
O-Ringen 2009 avgörs med först tre dagars tävlande söndag-tisdag. Därefter vila och tid för upple-
velser under onsdagen, innan slutspurten i tävlingen sker torsdag-fredag. 

Se vår PR-film om O-Ringen 2009.  Se O-Ringens hjemmeside: www.oringen.se 

Ovenstående er sakset fra O-Ringens 
hjemmeside. O-Ringen er nemlig et fantastisk 
arrangement, som alle bør prøve mindst en 
gang i sit o-liv. 
Til næste år foregår O-Ringen ret tæt på, så vi 
(Gert og jeg) har besluttet at opfordre, især 
nyere medlemmer, til at deltage.  
Vi planlægger selv at tage med og vil bo i O-
Ringen-byen, som er en by opbygget til for-
målet. Indbyggerne = O-familierne har eget 
hus med i form af telte og campingvogne.  
 

Kan vi mon blive mange søllerødder?  
Tænk over det.  
 
Billigst indtil 2. november 2008. 
 
Ungdom - 16: 400 kr.      17 – 20: 700 kr.      
18 – 20E: 800 kr.    Voksne 21 -: 1000 kr.     
21E: 1100 kr. 
Teltplads/campingvogn: 1000 kr. 
 

Vibe 
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Indbydelse til de sølle rødder 
Sveriges samling oktober 2008 den 10ende ud af 10 

(Fredag 17/10 til Søndag 19/10) redigeret 0508/-08 
 
SIDSTE SVERIGESSAMLING SOM VI HAR LÆRT DEN AT KENDE MEN AFHÆNGIG AF TILRÅB MV. 
KUNNE CARL OG JEG MULIGVIS PÅ OPFORDRING FINDE NYHEDER FRA ÆRMET TIL NÆSTE 
ÅR.......... hvem véd?! 
 
PRØV ENDNU ENGANG GÖTEBORGS PARKER OG SPORVOGNE. 
 

ordkredsens Træningsudvalg (som bla.består af et nuværende Søllerød medlem 
(Ronnie)) indbyder hermed til den 10ende og sidste  ‘Sverigessamling’.  
Det er en sæsonafslutningssamling af o-teknisk karakter og spændende 
udfordringer ud over det sædvanlige. 

 
Vi tilbyder: 
Fredag: ‘Natpatruljen’ og ’Heik Patruljen’ ,  
Lørdag: ‘Lang Patrulje’       
Om aftenen: Hygge, Oplevelser, O-teknisk gennemgang. 
Søndag: ‘Stafet Patruljen’  
Overnatning, Mad, Drikke er Incl.  

  
vis det er noget for dig eller din klub tilmelder du/ I jer simpelthen hos Ronnie, se 
nedenstående.  
Hvis du skal på HEIK så marker HEIK udfor dit navn på tilmeldingen ! 
Pris for hele stævnet er 725 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. 
 

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 direkte hos Ronnie og Carl ude på et eller andet løb. Vi bor på 

vandrehjem i år så lagenpose og betræk er nok samt et par svenske tyvekronesedler til 
sporvognen selvfølgelig. 
Afgang og hjemkomsttider vil blive fredag kl 1530 fra Frederikshavn og retur søndag 
eftermiddag kl 16 fra Gøteborg.  Søllerødder kører selv op til færgeterminalen til ca kl 
1700. og kan køre hjem søndag ved 15 tiden.  
Seneste tilmelding tirsdag 30te september.  
 
VI SES BLANDT SPORVOGNE, KLIPPER OG MOSER 
O-H.              Ronnie og Carl. 
 
 
  Se ovenstående, find evt. Komposten nr.6 fra 2007 frem og læs om Ronnies plan på side 19.       
  Her er altså indbydelsen til Nordkredsen og alle os søllerødder. 
  Har du spørgsmål til indbydelsen er det bare at spørge Ronnie. Han er på plads ved træningen hver      
  eneste torsdag.      Vibe 
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