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Fuld gang i vintertræningen. Endnu har vi sneen til gode. 
 

Dette nummer: Ring med det samme til Ulrik og Niels – læs hvorfor på s. 13. 
Læs bl.a. om at være begynder i en høj alder, om et ”natløbsmareridt”, om klubbens nyindstiftede 

ungdomspris og selvfølgelig beretningen for 2006. 
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 Praktiske Oplysninger  
     
Formand Rune Monrad Dronningholmsvej 9, 2840 Holte  45424227
  runemonster@hotmail.com  51926006
     
Kasserer Jens Aaris Thisted Liljevej 16, 2970 Hørsholm  45866396
  jat.om@cbs.dk   
  Danske Bank 3325-4450341800   
     
Bestyrelsesmedlemmer Ulrik Illum ulrik@illum.info  40105990
 Jens Rose-Møller rose-moeller@12move.dk   
 Michael Aasøe michael@aasoe.dk   
 Niels Bentzon niels@bentzon.net  20961190
 Mogens Jørgensen    mj@byg.dtu.dk  40564496
    
O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles Rune. 
     
Kompostredaktion Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506
  vibegert@get2net.dk   
 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles Rune. 
     
Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm   
  kirsten.keld@mail.tele.dk   
 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   
 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt   
 Mogens Jørgensen for at få en ny.   
     
Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk   
     
Funktion: Tovholder:    
Klubtræning Gert Bøgevig vibegert@get2net.dk  49146506
Klubhus booking mv. Michael Aasøe michael@aasoe.dk  45420830
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 Vibe Bøgevig vibegert@get2net.dk  49146506
Revisorer Bente Tynell b@tynell.dk  44915006
 Jørn Wigh jwigh@get2net.dk  45663116
Skovtilladelser Steen Olsen schytte-olsen@cardia.dk  35361627
TKC Michael Aasøe michael@aasoe.dk  45420830
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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Deadline for de næste numre af Komposten:  
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Haves: Formand – Ønskes: Formand 
 
Vi har taget hul på et nyt år og snart kalder den årlige generalforsamling. I efteråret påtog Rune 
Monrad sig akut formandskabet i klubben – der er udvist en sjælden parathed, som vi skal takke 
ham for. Han har på seneste bestyrelsesmøde meddelt, at han ikke stiller op til formandsvalget på 
den kommende generalforsamling. Som mange kan huske løste John Aasøe problemet med for-
mandsposten ved sidste generalforsamling idet han påtog sig den desuagtet at han i god tid havde 
meddelt at han ville gå af. Også denne parathed til at fortsætte fortjener stor tak. I denne løsning 
indgik et tilbud (garanti – om man vil) om at den nuværende kasserer (Jens Aaris Thisted) ville på-
tage sig formandskabet fra 2007 dersom der ikke var andre kandidater der meldte sig. 
De ærede medlemmer kan derfor godt nu begynde en demokratisk proces med at finde kandidater 
til enten/eller formandspost og/ eller kassererpost. 
Det yngste medlem af bestyrelsen Michael Aasøe vil trække sig fra bestyrelsesarbejdet. 
 
SOK har haft et højt aktivitetsniveau såvel på konkurrenceplan som på træningsplan og mange(s) 
kræfter er lagt ind i klubarbejdet. Det er derfor kun naturligt at nogen ønsker at trække sig og vi 
håber derfor at andre træder til. 
 
Forslag/tilbud kan fremsættes overfor formanden, kassereren eller ét af de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer. 
 
Jens Aaris Thisted 
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Generalforsamling 
Indkaldelse  

 
I forrige nummer blev der indkaldt til Ordinær Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub efter 
vedtægterne. Her kommer udspecificeret dagsorden. 
 
Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 20. februar 2007 kl. 18.45 i Rønnebærhuset. 
 
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter: 
 

1) Valg af dirigent og referent.  
2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for 2006. Herunder uddeling af 

pokal til årets Søllerod. 
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 1. januar til 31. december 

2006. 
4) Fremlæggelse af budget for 2007. 
5) Fastsættelse af kontingentsatser (ungdom-/senior-/familie-/passivt medlemskab) for 2007. 
6) Behandling af indkomne forslag. 

 
For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 
dage før generalforsamlingen (dvs. senest 6. februar 2007). Senest 10 dage før afholdelsen 
af generalforsamlingen (10. februar) vil modtagne forslag være offentliggjort på klubbens 
hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. 
 

7) Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2-årige perioder): 
a. Formand (lige år) Rune Monrad er ekstraordinært på valg – er ikke villig til genvalg 
b. Kasserer (ulige år) Jens Aaris Thisted 
c. Bestyrelsesmedlem (ulige år) Michael Aasøe – er ikke villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem (ulige år) Ulrik Illum 
Bestyrelsesmedlemmerne (lige år) Niels Bentzon, Jens Rose Møller og Mogens 
Jørgensen er ikke på valg. 

d. 2 revisorer for 1 år 
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 
f. 1 revisorsuppleant for 1 år 

 
8) Eventuelt 
9)  

 
Klubaftener: 
Mange torsdage i efterårets og vinterens løb, har der været gang i Rønnebærhuset. 
Kursusvirksomhed af meget forskellig art har været på programmet og med stor succes. 
Alle aftener har været tilløbsstykker.  
Nu inviteres der til endnu en: O-løb til søs! 
Jørgen Bojsen-Møller vil fortælle om, hvordan man vinder guldmedaljer til søs og (måske) om 
højdekurverne på havet!! 
Torsdag den 1. februar kl.19.00 i Rønnebærhuset. 
       Vibe 

4 
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Beretningen  
for 2006 

 
Lad mig starte med at konstatere, at Søllerød 
Orienteringsklub er en forening i fremgang. 
Hvis vi blot ser på medlemstallene er vi netop 
nu 214 medlemmer mod 185 sidste år. Går vi 
tre år tilbage var vi 142 medlemmer. Jeg får 
ugentligt mails fra nye medlemmer, der vil 
meldes ind eller nye, der blot vil have infor-
mation om klubben. Det virker som en god 
udvikling. Men har vi overhovedet plads til 
alle de nye medlemmer vi får i løbet af de 
næste lad os sige 5 år, hvis udviklingen fort-
sætter? Selvfølgelig har vi det. Hvorfor vi har 
det, vil jeg besvare ved i stedet at spørge, 
hvorfor det egentlig går så godt for klubben? 
En del af forklaringen ligger helt sikkert i, at 
vi har faste tilbud til klubbens medlemmer 
samt at vi har et fast tilholdssted – klubhuset.  
 
Tidligere vidste vi ikke rigtig hvad vi skulle 
gøre, hvis vi blev kontaktet af en ikke-
orienteringsløber, der ville med i skoven. Det 
kan være, at vedkommende var med et par 
gange, men så blev det heller ikke til mere. Vi 
havde simpelthen ikke noget at tilbyde de 
nye. Det har vi nu. For de unge er der virkelig 
godt gang i SUT-træningen om mandagen. 
Det er lige før, der ikke er plads nok i klubhu-
set nogle mandage. Derudover har vi en me-
get velfungerende klubtræning, der i efteråret 
kunne fejre 100-gangs jubilæum. Det er her 
de første og meget vigtige kontakter med de 
nye medlemmer skabes, og da en så stor del 
af klubbens rutinerede medlemmer deltager 
fast om torsdagen/lørdagen, er det meget let-
tere at fastholde de nye, så de vedbliver med 
at komme. Endvidere har vi denne vinter af-
holdt teoriaftener for begyndere og nyere 
medlemmer, der får et stort udbytte af under-
visning i kort og terræn, og det er netop på 
grund af vores faste tilbud, at jeg er sikker på, 
at vi sagtens kan tåle at blive endnu flere. 
Selvom vi måske ikke alle sammen kan være i 
klubhuset er der masser af plads i skoven og 
det er der vi i virkeligheden hører til! 
 

For at summere nogle af de aktiviteter vi har 
haft i klubben vil jeg starte med vores med-
lemsblad, Komposten, der i år er udkommet 
med et særnummer, 4 trykte numre og et elek-
tronisk nummer. Fra efteråret har Vibe Bøge-
vig igen overtaget kompostredaktionen, hvil-
ket der sættes stor pris på. Også vores hjem-
meside er blevet fornyet. Niels Raagaard har 
lavet et flot produkt. Med tiden skal flere have 
rettigheder til at lægge nyheder mv. på hjem-
mesiden, så de forskellige grupper i klubben 
kan holde de forskellige undersider på hjem-
mesiden ajour hele tiden. 
 
I 2006 har vi ligesom tidligere år arrangeret 
en hel del løb. Molboløbene de ”10 søndage i 
januar” har god tilslutning fra kommunens 
borgere og familien Wilken har virkelig fået 
sat alting i system, og ligesom i Jørgen Mün-
sters tid, så kører Molboløbene lige efter pla-
nen. I maj måned arrangerede vi SM Lang – 
tidligere klassisk – med John som stævneleder 
og Tore som banelægger. Hele arrangementet 
klappede på en forårsdag, hvor hele skoven 
var sprunget ud og de lysegrønne farver do-
minerede alt. Vores traditionsrige HOF-stafet 
skulle i efteråret have været arrangeret af Kri-
stian Keller med et ungt banelæggerteam An-
dreas, Casper, Karoline og Caroline, men der 
var desværre meget få tilmeldte, så vi måtte 
aflyse arrangementet. Det lader ikke til, at det 
er oppe i tiden at afholde småstafetter. Der er 
åbenbart mange andre tilbud, og individuelle 
løb trækker mere, så måske HOF-stafettens 
tid er ved at være forbi? I september arrange-
rede vi med Kirsten Olsens sædvanlige over-
blik en afdeling af Børnekarrusellen, hvilket 
forløb helt efter bogen. I slutningen af oktober 
lavede Troels og Anders baner til afslutningen 
på Løberens MTB-O Cup med undertegnede 
som stævneleder. Over 120 deltagere til et 
MTB-O løb viser at mountainbike orientering 
er på vej frem. Årets sidste åbne arrangement, 
Natcup’en, blev som sædvanlig styret af Mo-
gens Jørgensen. Til natcupløbene er der mad 
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bagefter og i år stod Maria for varm mad til 
arrangementet, et godt indslag efter en hård 
tur i skoven. I 2007 har vi mange af de samme 
løbsaktiviteter som i år – Molboløbene er alle-
rede godt i gang, vi skal arrangere 3., 4. og 5. 
divisionsmatch d. 28. april. Til efteråret har vi 
en afdeling af børnekarrusellen, et åbent løb 
(individuelt med afslutning af Sjællandscup-
pen, så der skal nok komme mange (ung-
doms-)løbere) og en afdeling af natcuppen. 
 
Den årlige Divisionsturnering blev i år for 
første gang afholdt med 3 matcher. Vi endte 
som nummer 2 i 2. division, hvilket kvalifice-
rede os til op/ned-rykningsmatch til 1. / 2. 
division. Her blev vi nummer sidst, og vi må 
konstatere, at selvom vi er i fremgang, er vi 
ikke store nok til at deltage i 1. division. Vi 
har det godt, hvor vi er, nemlig i 2. division. 
 
I 2006 blev der arrangeret VM i orienterings-
løb i Århus og Silkeborg, hvor mange sølle-
rødder var taget over for at løbe publikumsløb 
og være tilskuere til VM. En stor oplevelse – 
specielt den ganske særlige aften i Mindepar-
ken, hvor alle tilskuerne holdt vejret i spæn-
ding mens Claus Bloch sikrede Danmark en 
bronzemedalje i sprintorientering. 
 
Kirsten Olsen har igennem året styret tilmel-
dingen til åbne løb via o-service. Bemærk at 
Kirsten beder om, at man tilmelder sig et par 
dage før fristen i o-service, så hun har tid til at 
lukke for tilmeldingen og sende den af sted til 
arrangørerne. Ellen Thisted har stået for salg 
af klubtøj. Så vidt jeg er informeret er der 
stadig meget lækkert Søllerød-tøj på lager, så 
giv Ellen en melding, hvis du har brug for 
klubtøj inden konkurrencesæsonen starter. 

6 

 
Med udgangen af året har klubben anskaffet 
en A3 printer, så vi nu selv kan printe orien-
teringskort til løb, træning og evt. salg til an-
dre klubber. Kun en mindre gruppe af klub-
bens medlemmer vil få adgang til printeren, 
men udover at det vil være billigt at producere 
kort, vil den også helt sikkert lette arbejdet 
med at afholde løb og træninger. En stor tak 
til Mogens for blandt mange andre ting at 
styre hele klubbens edb-udstyr. 

Vores base, Rønnebærhuset, er i slutningen 
af november blevet færdiggjort, så der nu er 
kommet lys på toilettet, der er blevet opsat 
spejle til glæde for klubbens unge piger, samt 
flere andre ting. Netop klubhuset er en vigtig 
del af klubbens daglige liv. SUT’erne bruger 
klubhuset om mandagen styret af Bo, Anders 
og flere andre forældre. Det er en meget god 
ungdomsgruppe vi efterhånden har i klubben. 
Om tirsdagen løber SET intervaller og mødes 
efterfølgende i klubhuset til spisning. Den 
første tirsdag i hver måned er gæstespisning, 
hvor vi gerne er op mod 20-25 deltagere. 
SAM/SAP bruger stadig klubhuset i løbet af 
ugen i dagtimerne til at mødes efter hyggelige 
løbeture. Her til vinter har der været flere 
klubaftener i klubhuset med undervisning i 
alt inden for o-løb for vores nyere medlem-
mer. Mange bruger også klubhuset på andre 
tidspunkter hvilket er godt for klublivet. 
 
I tråd med teoriaftenerne har vi i hele 2006 
haft klubtræning ved Gert, der med en fæ-
nomenal indsats gang efter gang formår at 
inspirere klubbens medlemmer i nærskovene. 
Med et snit på 44,8 deltagere i eftersommeren 
og et maksimun på 63 fremmødte en enkelt 
gang er det helt tydeligt, hvorfor Gert tidlige-
re på året blev valgt som Årets Træner 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Årets træner-pokal + følgebog 
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Et lille jubilæum blev det da også til – klub-
træning nr. 100 fra Gerts hånd blev fejret på 
hyggelig vis i klubhuset i efteråret. Da mørket 
lagde sig fortsatte træningerne om torsdagen 
nu med lampe, og senere skiftedes torsdag ud 
med lørdag for igen at kunne løbe i dagslys. 
Der er stadig stor tilslutning til træningerne og 
der dukker konstant nye medlemmer op, der 
har hørt om vores fantastiske træning, hvilket 
er enormt dejligt for klubben! Det er helt sik-
kert gennem klubtræningens liv, at vi skal 
hverve vores nye medlemmer. 
 
Efterhånden som vores klubtræning mandag, 
tirsdag og torsdag/lørdag har vokset sig stor 
og er blevet mere organiseret, er tilslutningen 
til vores vintergymnastik dalet. Det er natur-
ligt, når vi har så mange andre aktiviteter, og 
jeg vil blot informere om, at vi fra efteråret 
2006 derfor ikke længere tilbyder vintergym-
nastik. I den forbindelse vil jeg gerne takke 
Mogens Jakobsen for hans mangeårige enga-
gement som gymnastiktræner i klubben. 
 
Vores elite- og ungdomsløberes daglige træ-
ning foregår i Kraftcenteret og Talentkraft-
centeret. I Kraftcenteret er Philip, Peter, Ru-
ne og Tore fast tilknyttet, mens Troels er til-
knyttet som bobler. I Talentkraftcenteret er 
Tore og Peter trænere, mens Rasmus, Andreas 
og Casper er fast tilknyttet. Michael Aasøe er 
i styregruppen for Talentkraftcenteret. Vores 
internationale stafetsamarbejde, Spring Cup 
OK, fortsætter som hidtil, hvilket giver os 
gode muligheder for at komme til Sverige, 
Norge og Finland for at deltage i de store sta-
fetter. Philip er i 2006 blevet formand for 
Spring Cup OK. Følgende løbere er i 2007 
indstillet som Eliteløbere: Rasmus Thrane 
Hansen (der med 6 guldmedaljer lavede 
Grand Slam i 2006), Philip G Lund (udtaget 
til U25 landsholdet), Peter Horstmann, Rune 
Monrad, Troels Christiansen og Tore Linde. 
Det bør tillige nævnes at Rasmus på grund af 
hans mange flotte resultater to år i træk er 
blevet udtaget til at komme med på trænings-
lejr i efterårsferien – en tur, der sponsoreres af 
DOFs Venner. Disse ture er meget udviklende 
for vores unge talenter, hvorfor jeg kun kan 

opfordre flere søllerødder til at blive medlem 
af DOFs Venner.  
 
Søllerød OKs klubmesterskaber og tilhøren-
de klubfest blev som sædvanlig afholdt i no-
vember måned med deltagelse i klubmester-
skabsløbet i Allerød. Bo Konring blev klub-
mester, da han viste at han er den i klubben, 
der løber mest stabilt i forhold til egne tidlige-
re resultater. Klubfesten blev arrangeret af 
Kirsten og Else med Vildt-buffet til hovedret. 
Tak til alle, der mødte op og gjorde denne 
aften til noget særligt. 
 

 
     En Else-opmuntring i blåt, gult og grønt 
 
Årets sidste begivenhed Julemaveløbet ar-
rangeret af Jørn Wigh tiltrak meget opmærk-
somhed og hele 69 søllerødder var mødt op. 
Et meget flot billede i bredformat blev taget 
af hele flokken, som jeg håber kan komme op 
og hænge i klubhuset. Utroligt at vi kan få så 
mange ud og løbe imellem mundfuldene af 
juleand og flæskesteg. Herligt! 
I efteråret trak John sig fra formandsposten 
efter 6 år som arbejdshest i Søllerød OK. John 
har været med i klubbens bestyrelse som kas-
serer siden 2000 og har været formand for 
klubben siden 2003. Udover bestyrelsesarbej-
de har John været tovholder på klubhus og 
kommunekontakt. Han har endvidere været 
stævneleder på to af vores store løb i nyere 
tid, KUM 2004 og SM Lang 2006, mens han 
også blandt andre opgaver har stået for vores 
hjemmeside og klubbladsredaktion i de sene-
ste 3 år. Jeg vil gerne på hele klubbens vegne 
takke John for hans energi og engagement 
inden for både klub-, kreds- og forbundsregi.  
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Når jeg i begyndelsen af beretningen for 2006 
startede med at sige, at det går godt for klub-
ben, og at medlemstallet stiger og stiger, 
hvorfor har vi så så svært ved at finde perso-
ner til de tungere arbejdsopgaver? Her tænker 
jeg på banelægning, stævneledelse, bestyrel-
sesarbejde, klubbladsredaktion, hjemmeside 
og mange andre opgaver. Jeg tror, at langt 
flere ser fritidsforeningerne som tilbud, der er 
til rådighed for dem, som man frit kan vælge 
imellem uden at yde. Men foreninger som 
vores, der baserer sig på frivilligt arbejde, har 
brug for flere personer, der kan løfte de for-
skellige opgaver, der skal til, for at foreningen 
kan køre rundt så der fortsat kan være tilbud 
til medlemmerne. Selvfølgelig er der enormt 
mange i Søllerød Orienteringsklub, der yder 
både store og mindre store arbejdsindsatser i 
løbet af et år. Ellers ville vi slet ikke have alle 
de aktiviteter, jeg har prøvet at opsummere i 
min beretning. Men mange gange i min tid i 
bestyrelsen, når der har været brug for folk til 
en opgave, har vi haft svært ved at finde per-

soner (der ikke i forvejen yder en stor ind-
sats), som er villige til at påtage sig en opga-
ve. Når der bliver spurgt rundt ved bordet slår 
alle en efter en blikket ned, og vi sidder hver 
især med hver vores egen gode undskyldning 
for, hvorfor vi ikke kan påtage os denne op-
gave. Og det er her frivilligt foreningsarbejde 
begynder at slide på en og lige så stille blive 
en byrde. For i sådanne situationer bliver den 
ekstra arbejdsbyrde læsset over på dem, der 
føler stort et ansvar overfor klubben og som i 
forvejen gør en hel masse. Derfor tillader jeg 
mig, i samme sætning som jeg siger, at det går 
godt for klubben, at ønske, 
at flere af vores med-
lemmer – nye som gamle – 
i 2007 træder til og yder en 
fælles indsats for at få 
klubben til at fungere 
endnu bedre. 
 
                                                                           
 
Rune

________________________________________________________________________________ 
 

Alfred Toft død 
Kort før jul døde Alfred, knap 82 år gammel. 
Demens havde udviklet sig til Alzheimers; 
den 22. december fik han fred. 

Alfred og jeg havde sammen været aktive 
orienterere i over 50 år, først i Akademisk 
Skytteforening, senere i Holte IF som jo end-
nu senere blev en del af Søllerød OK. 

Vore navne befandt sig næsten altid i den ne-
derste del af resultatlisterne, men det gjorde 
ingenting. Vi fightede mod hinanden og vandt 
skiftevis. Det gjaldt også Jættemilen, hvor vi 
begge deltog fra 1979 til 1995. 

Alfreds største o-glæde i hans Søllerød-tid 
kom, da han i forbindelse med klubmester-
skaberne i 2003 blev årets skildpadde, i øvrigt 
ved et af de sidste løb, han gennemførte. Det 
år var skildpadden heldigvis af jern. Den sid 

der stadig på familiens køleskab, hvor yngre 
børnebørn beundrer den. 

Som det fremgår af Kompostens referat af 
klubmesterskaberne “ydede Alfred, den nykå-
rede skildpadde, aftenens bedste præstation 
ved at fortælle om sit første orienteringsløb i 
1941 !!!!! og ved desuden at berette om O-
livet under krigen - her specielt om de stem-
ningsfyldte spisninger med passende drikke-
vareindtagelse og sangervirksomhed. 

For at give os en prøve på dette liv sang Al-
fred og Anders Ølgaard en ganske munter og 
saftig sang fra tiden dengang. (Det var See-
dorffs: Kunzes Kompagni. AØ). De kunne 
den s´gu stadigvæk!” 

Med endnu et Gert-citat, denne gang fra en 
privat mail fornylig: “En god sportskammerat 
er gået i mål efter sidste stræk”. 
                          Anders Ølgaard 
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Medaljer i 2006 
Årets medaljehøst i de danske og de sjællandske mesterskaber. 
 

DM Nat    DM Ultralang   
Rasmus Thrane Hansen H-16 1  Arne Grøndahl H60 1 
Peter Horstmann H21 2  Rasmus Thrane Hansen H-16 1 
Arne Grøndahl H60 1  Ib Glud Konradsen H80 1 
       
DM Sprint    DM Stafet   
Rasmus Thrane Hansen H-16 1  Else Juul Hansen D55 1 
    Ellen Thisted D55 1 
DM Mellem    Vibeke Bøgevig D55 1 
Vibeke Bøgevig D60 3     
Rasmus Thrane Hansen H-16 1  Rasmus Thrane Hansen H13-16 1 
Simon Thrane Hansen H-12 3  Casper Wilken H13-16 1 
    Andreas Konring H13-16 1 
DM Lang       
Rasmus Thrane Hansen H-16 1     
Arne Grøndahl H60 1  DM MTB-O   
Ib Glud Konradsen H80 1  Sidse Schjøtz i D21 D21 1 
       
       
       
SM stafet    SM Lang   
Caroline Wilken D/H13-14 2  Caroline Konring D-14 3 
Caroline Konring D/H13-14 2  Vibeke Bøgevig D60 3 
Gustav Jonsson D/H13-14 2  Gustav Jonsson H-14 2 
    Rasmus Thrane Hansen H-16 1 
Rasmus Thrane Hansen H13-16 1  Philip G. Lund H19-20 1 
Casper Wilken H13-16 1     
Andreas Konring H13-16 1  SM Nat   
    Gustav Jonsson H-14 2 
Tore Linde H21 2  Anders Jonsson H40 3 
Peter Horstmann H21 2  Arne Grøndahl H60 1 
Rune Monrad H21 2     
    SM MTB-O   
    Søren Strunge H21 2 
    Andreas Konring H-16 1 
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Søllerød ungdomspris 
2006 

Rasmus Thrane Hansen første prismodtager 
 

  
Anders Ølgaard overrækker pilekoggeret.                         

 
Klokken 19.54, tirsdag, d. 2. januar 2007 overrakte Anders Ølgaard den nyindstiftede ungdoms-
pris til den første modtager:  

Rasmus Thrane Hansen. 
 

SUT-gruppen, som plejer at træne om manda-
gen, havde flyttet årets første træning til den-
ne tirsdag aften. Derved kunne Rasmus, som 
er i fuld gang med træning, liv og skolegang 
på Himmelbjergegnens Idræts- og Efterskole, 
også nå dels en træning og dels fællesspisnin-
gen med indlagt prisoverrækkelse. 
 
Anders Ølgaard, som nu er fast mand i H80-
klassen, har sat sit pilekogger på vandring i 
klubbens ungdomsafdeling. Pilekoggeret er 
hjembragt fra Malaysia, hvor pilene - med 
giftdyppet spids - sammen med et pusterør 
bruges som jagtvåben af skovfolkene. 

Med pilekoggeret følger en vandrebog, i hvil-
ken modtageren hvert af de kommende år skal 
skrive lidt om sig selv og gerne indsætte et O-
kort (gerne en kopi) fra et af årets løb, så ef-
terfølgende prismodtagere kan se tilbage i 
historien. 
 
I vandrebogen har Anders Ølgaard skrevet: 
 
”Prisen gives til en ungdomsløber, som ved 
sin interesse for orienteringsløb og sine ind-
satser i træning, løb og kammeratskab har 
været en positiv deltager i Søllerød Oriente-
ringsklubs ungdomsgruppe”. 
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Enhver, der har fulgt lidt med i klublivet i 
Søllerød de seneste par år, må erkende, at 
Rasmus i fuldt mål opfylder alle ”betingelser-
ne” for at være værdig til prisen. 
 
I pilekoggeret er der 19 pile og reglen er den, 
at årets modtager må udtage èn pil til evigt 
minde. Modtager nr. 19 vil have ret til at be-
holde koggeret med den sidste pil – derved 
ophører koggerets vandring.  
 

En meget glad Rasmus med bog, pris og penge 

Men turen kan godt blive længere, hvis en 
modtager lader pilen blive i koggeret – ja, så 
forlænges ungdomsprisens vandringstid med 
et år pr. pil. Det bliver spændende for Anders 
på sin 100 årsdag at få lov til at kigge i kogge-
ret for at konstatere, om det har vandret fær-
digt! 
 
 

 
 
 Pilekoggeret er et 
bambusrør med 
tilpasset hætte, som 
er sikret med et 
smart sæt låseringe 
af plante fibre. Kog-
geret er dekorativt 
ornamenteret samt 
udstyret med en 
sølvplade med in-
skriptionen: 
 

Ungdomspris 
Søllerød Orienteringsklub 

 
Helt særligt ved overrækkelsen, dette indstif-
telsesår, fulgte der et beløb på 500 kroner med 
til modtageren. Klubbens bestyrelse og An-
ders ville med pengene støtte Rasmus i sin 
træning, så han ikke skal løbe barfodet rundt. 
Det forlyder, at Rasmus er i stand til at løbe 4-
5 par sko i laser pr. år, så pengene kan vel 
række til et par måneders slid. 
 
 
TILLYKKE til Rasmus, som forhåbentlig 
lader sig opmuntre til yderligere indsatser. 
                                                                  Gert

Anders supplerer: 

I 1968-69 havde jeg job i Malaysia. Malaya-
halvøen er en bjergkæde, hvis øvre del er 
jungle. Her levede, da vi var derude, nogle 
tusinde aboriginere, isoleret fra den bosatte 
befolkning. Som en gestus arrangerede ma-
layerne hvert år udstillinger, hvor aboriginer-
ne kunne sælge ting, de selv havde forarbej-
det. Her købte jeg pilekoggeret. Aboriginerne 
skød faktisk fugle med forgiftede pile, selv 
om deres udstyr ikke var så fint forarbejdet 

som det, de udstillede. Pilene blev affyret 
gennem pusterør. Det pusterør, der hører til 
pilekoggeret, hænger i vores entré. Når jeg 
bliver nødt til at forlade Søllerød OK - det ske 
sent - skal Gert overtage pusterøret. 

Ideen til at udsætte pilekoggeret fik jeg, da jeg 
i 2005 blev klubmester. Her modtog jeg som 
vandrepræmie det store pilekogger, som me-
steren opbevarer det følgende år. (Jeg har al-

11 



Søllerød Orienteringsklub    Komposten – 17. årgang nr. 1 – februar  2007 

tid befundet mig nederst på resultatlisterne, og 
når jeg blev klubmester skyldtes det udeluk-
kende, at man i 2005 så bort fra timer og mi-
nutter i resultaterne; jeg var hurtigst på se-
kunderne. På samme måde må ingen af min 
blå/røde jakke lade sig forlede til at tro, at jeg 
nogensinde har været på landsholdet. Men jeg 
var med til at skaffe finansiering af det første 
WM i Danmark i 1974). 

Da jeg havde fået ideen til at udsætte mit lille, 
men potente, pilekogger som vandrepræmie, 
var jeg ikke i tvivl om, at det skulle tilfalde en 
ungdomsløber inden for M/K 10-16. Jeg var 

heller ikke i tvivl om, at det ikke skulle være 
resultatet af et enkelt løb eller lignende, som 
skulle være afgørende. Og - for en sikkerheds 
skyld - det skulle naturligvis kunne tilfalde 
både en M og en K (hvorfor bruger vi stadig 
betegnelsen D/H? Den bruges vist efterhån-
den kun af konkurrencedansere og bridgespil-
lere). 

Summa summarum: Efter at have udvekslet et 
større antal e-mails med Gert blev vi enige 
om den formulering, som indleder Gerts be-
skrivelse af overrækkelsen. 

________________________________________________________________________________ 
 
Nye medlemmer i 2006. 
 
Af DOF ´s medlemsblad Orientering.dk 
fremgår det, at SOK har fået 49 nye medlem-
mer i 2006. Hvorfor ligger vi så højt, når vi i 
Søllerød Orienteringsklub ikke har lavet re-
krutteringskampagne for at få nye o-løbere 
ind i klubben? (Hvilket man har lagt op til fra 
Dansk Orienteringsforbunds side). Det er jo 
en overvejelse værd. Rune Monrad nævner i 
sin beretning klubbens faste tilbud som en 
væsentlig årsag, og mon ikke han har ret?  
På opfordring har jeg spurgt nogle af de nye 
medlemmer. (Kun to svar) 
Hvorfor begyndte du at løbe orienteringsløb? 
Eller, hvorfor fik du lyst til at prøve oriente-
ringsløb?  
Her følger Morten Knudsens svar: 
Jeg har altid interesseret mig for landkort, 
atlas og andre geografiske emner, så da bene-
ne ikke kunne klare fodbolden mere, var det 
et naturligt valg at kaste mig over oriente-
ringssporten. På daværende tidspunkt boede 
jeg på Frederiksberg, og valgte derfor en klub 
i én af de københavnske forstæder. O-løbene 
foregik altid forskellige steder, arrangeret af 
forskellige klubber, og jeg oplevede aldrig en 
egentlig klubfølelse og holdånd, hvilket for 
mig er lige så vigtigt som selve o-sporten. Jeg 
mistede derfor desværre ret hurtigt interessen 
og stoppede efter kun en enkelt sæson. Senere 
flyttede familien til Holte, og efter et par år 
med tidskrævende husprojekter, børneaktivi-
teter o.lign. fik jeg igen tid, lyst og mulighed  

 
for at genoptage orienteringsløbet – ikke 
mindst inspireret af den pragtfulde natur som 
vi er omgivet af her i Det Grønne Område. 
Hvorfor valgte du Søllerød Orienteringsklub? 
Da lysten til o-løb kom tilbage var det oplagt 
at søge nærmeste klub i forhold til min bopæl, 
og det var således Søllerød Orienteringsklub. 
Jeg må indrømme, at jeg aldrig havde hørt 
om, hverken godt eller dårligt, Søllerød Ori-
enteringsklub, så mit valg var udelukkende 
baseret på praktiske omstændigheder. 
Hvordan har det så været? 
Jeg har været meget glad for at træne i Sølle-
rød Orienteringsklub. Der er en helt speciel 
klubånd, og jeg har følt mig meget godt be-
handlet. Der er altid en god stemning til træ-
ningsaftenerne og fællesarrangementerne. 
Samtidig har stemningen været præget af op-
timisme som følge af den store tilgang og 
medrivende engagement til træningerne. Jeg 
kunne i starten måske godt have haft brug for 
en udpeget vejleder til at gennemgå mine vej-
valg osv. efter træning, men da ”stammen” af 
faste o-løbere har været villige og flinke til at 
hjælpe, har jeg ikke opfattet det som en deci-
deret mangel. Men andre/nye kunne måske 
have ønsket sig det. 
Og her svarene fra Jakob BM: 
1) Blev opfordret af familiemedlem 
2) Som svar 1. 
3) Det har bare været SUPER ! 
   Vibe 
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Hjælpere søges! 
Til kommende arrangementer 

 
Søllerød afholder divisionsmatch for 
3. 4. og 5. division.  
 
Lørdag den 28. april er Søllerød OK arrangør 
af forårets divisionsmatcher i Østkredsens 3., 
4. og 5. divisioner. Stævnet finder sted i Jæ-
gersborg Hegn, og vi håber at få 400-500 del-
tagere ud blandt anemonerne i den forårs-
grønne og -duftende skov.  
 

 
 
Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med 
planlægningen. Men planlægning alene gør 
det som bekendt ikke, og vi har brug for jeres 
hjælp til at gøre arrangementet til en succes-
oplevelse for deltagerne og for vores klub.  

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.  
Jeg vil senere sammensætte en plan over op-
gaver og hjælpere, men jeg kan allerede nu 
fortælle, at vi har brug for hjælpere til at pak-
ke kort mv. i ugen op til arrangementet (uge 
17), hjælpere til at etablere stævneplads fre-
dag eftermiddag den 27. april og en mængde 
hjælpere på stævnepladsen og i skoven lørdag 
den 28. april. 
  
Send mig gerne allerede nu en mail om, at du 
er frisk på  at hjælpe til. Hvis du  har  særlige 
ønsker til opgaver, er det fint, og hvis ikke, er 
det lige så fint. Det er selvfølgelig dejligt med 
hjælpere, der har prøvet det før, men hold dig 
endelig ikke tilbage, hvis du er ny i Søllerød 
OK. Det er en god måde at lære dine klub-
kammerater at kende på, og vi plejer at have 
det ganske fornøjeligt! 
  
Og husk, jo flere vi er om det, jo lettere går 
det, og jo sjovere bliver det for os alle. På 
forhånd tak for hjælpen. 
 
Niels  
niels@bentzon.net       
 
 20961190

 
________________________________________________________________________________ 
 

Søllerød arrangerer Kredsløb i Gribskov Syd søndag den 10. okt. 
 
I lighed med tidligere år har vi fået tildelt et 
løb i efteråret. Vi har de seneste 2 år forsøgt at 
lave små stafetter, men må desværre erkende, 
at tiden nok er løbet fra disse løb. 
I stedet laver vi nu et Kredsløb hvor Elsebeth 
Troelsgaard og Lars Fock har indvilget i at 
lave baner til et stort stævne for første gang – 
dejligt at se! 
Jørgen Münster-Swendsen fungerer som råd-
giver/støtte. Keld Olsen fra OK 73 er bane-

kontrollant og Lars Elgaard fra OK Øst har 
påtaget sig tjansen som stævnekontrollant. 
Som vanligt har vi brug for en del ekstra 
hænder den dag, funktionsledere og hjælpere 
– så har du lyst til at give en hånd med, så sæt 
kryds allerede nu i din kalender og send mig 
en mail eller ring. 
 
Ulrik Illum / Stævneleder ulrik@illum.info / 
40 10 59 90 ” 
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Danmarks ældste begyndere? 
Bedre sent end aldrig . . . 

 

 
Hans Christian og Anni Pedersen 

 
For ca. 30-35 år (?) siden læste jeg en artikel 
om orienteringsløb og konkluderede, at det 
måtte være den ideelle familiesport (og det 
viste den sig også senere at være). Jeg fik 
kontakt til én af brødrene Brühl, som imidler-
tid oplyste, at SNIK på daværende tidspunkt 
havde O-løb på standby. 
Vi glemte alt om O-løb, indtil vores søn Uffe 
i 1980 begyndte at løbe, og havde dengang 
nok en fornemmelse af, at den sportsgren 
mest var for helt unge. I 1981 vandt Lars 
Grønvald sammen med Uffe Grundlovsløbet, 
og i den anledning kom et stort antal O-løbere 
samme dato det følgende år hjem til os, rejste 
en fane midt på græsplænen og spiste en mas-
se lagkage.  

I 2003 blev vi overtalt til at deltage i karrusel 
løb med alle fire børnebørn, og i 2004 løb vi 
Molbo-løb med vores yngste barnebarn, An-
ders, dengang knap 5 år, dvs. ”løb” er nok så 
meget sagt, for Anders ville kun løbe, når 
nogen kunne se os dvs. ved start og mål. 
Siden har vi været med hvert år, når der blev 
indkaldt til Molbo-løb, og har haft festlige 
dage og dejlige naturoplevelser. 
Rækkefølgen kan vi ikke længere huske, men 
på et tidspunkt blev Uffe træt af at se vores 
ældste barnebarn, Casper, altid sidde ved 
computeren og fik ham overtalt til at løbe 
med en dag. Derefter gik det bare fremad for 
Casper, og ”den gamle onkel” har nu svært 
ved at følge med. Før vi vidste af det, var vi  
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alle impliceret dvs. 3 generationer. Casper fik 
nemlig hurtigt sine forældre, Jette og Michael, 
og lillesøster Caroline med på ideen, og så 
måtte vi gamle også forsøge os. 
 

 
Anni spurter i mål på Rudegård. 
Dagens træning var et pointløb. 

 
Det startede så småt med, at vi deltog i Gerts 
torsdags- og lørdagsløb (også med Anders), 
og så fortsatte det bare derudad. 

 
Og nu har vi været med i små og store løb 
rundt omkring. DM og VM HAR vi opgivet, 
men uden ambitioner er det desto hyggeligere 
og meget afslappende at være med. Især er vi 
meget glade for Gerts træningsløb, synes, de 
giver en masse, og lyttede ivrigt, da vi i efter-
året var på kursus. 
Selv syntes vi, vi klarede os helt godt til 
Klubmesterskabsløbet i Tokkekøb Hegn. Jeg 
kom ganske vist ind som nr. sidst på en be-
gynderbane, men det generede mig ikke det 
mindste, da jeg KUN var 4 min. efter en un-
gersvend på 9 år. Da Hans fik sin skildpadde 
samme aften, blev jeg ”trøstet” med, at jeg 
faktisk havde løbet hurtigere pr. km end ham 
(posterne på min bane var naturligvis også 
lige til at gå til – på nær én). Men som begyn-
der bliver man nærmest ”høj”, hver gang det 
lykkes at finde en post. 
Vi har netop tilmeldt os NOC-løbene på 
Bornholm i maj og glæder os meget. 
I det hele taget er vi meget begejstrede løbere, 
nyder atmosfæren ved de store løb og den 
hyggelige stemning i klubhuset. Så vi fortsæt-
ter, så længe vi kan. 
   
 
Hans og Anni,   
årgang -29 og -31 
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Elitesiden 
for november – december 2006 

 
MTB-O stævnet i St. Dyrehave sidst i oktober 
blev, som ventet, vellykket. Rune Monrad var 
stævneleder, og havde Anders Søndergaard 
og Troels Christiansen som banelæggere, 
endvidere hjælp fra så vel SET’ere som andre 
søllerødder på løbsdagen. Omkring 125 rytte-
re var i skoven, og ramte ca. banelæggernes 
vindertider, på trods af en våd og tung skov. 
Troels var dog ikke fysik tilstede, da studier 
og engagement i NOC 2007 gav et ophold på 
Bornholm. Der blev tid til deltagelse i det 
hyggelige 2-dages stævne Höst Open. Troels 
vandt H21 begge dage, på trods af en tung 
første dag i Rø Plantage, og en super anden-
dag, med et stort bom. (Banelæggeren havde 
putten posten helt ned bag et væltet træ, så 
man ikke kunne se den) 
 
SET havde også en finger med i spillet ved 
Søllerøds afdeling af NatCup. Der blev løbet i 
Trørød Hegn og Enrum, og Troels havde 
kringlet nogle gaflede baner rundt i den lille 
skov. Peter Horstmann og Tore Linde forsva-
rede klubbens farver. 
 
Sæsonen 2006, har budt på mange stafetter, 
hvor SET har mødt talstærkt op. 
 
Maj:  SM-stafet: SET-1: sølv og SET-     
 2: nr. 5 (7) 
August: JFM-stafet: SET-1: nr. 6 
 Midgårdsormen: SET-1: nr. 4 
September: DM-stafet: SET-1: nr. 5 og 
 SET-2: nr. 10 
 
Af enkeltresultater kan det nævnes: 
DM-nat: sølv til Peter Horstmann, Rune Mon-
rad nr. 6 og Tore Linde nr. 9. 
DM-sprint: Philip G Lund nr. 7 (H17-20) 
DM-mellem: Rune Monrad nr. 12 og Tore 
Linde nr. 15, Philip G Lund nr. 6 (H17-20) 
DM-lang: Tore Linde nr. 20 og Troels Chri-
stiansen nr. 22, Philip G Lund nr. 6 (H19-20) 
DM-ultralang: Troels Christiansen nr. 6, Phi-
lip G Lund nr. 4 (H19-20) 

Desuden 
Udtagelse til Nordic Meeting i Norge: Peter 
Horstmann og Rune Monrad. 
Udtagelse til Junior VM i Litauen: 
Philip G Lund 
Udtagelse til VM i MTB-O i Finland: Rune 
Monrad og Søren Strunge 
Udtagelse til EM i MTB-O i Polen: Rune 
Monrad og Tore Linde 
 
Til 2007 sæsonen har vi fået tilgang af hele 4 
nye løbere til SET! 

        Peter, Tore, Rune ved SM-stafet 
 
Ulrik Nielsen,  22 
Ulrik har tidligere løbet for Aalborg OK. Ul-
rik har kun løbet orientering i få år, men er 
allerede i besiddelse af et super konkurrence-
tempo og får efterhånden opbygget sig mere 
teknisk kunnen. Ulrik har en 22. plads fra DM 
Mellem i 2006 som sit hidtidige bedste resul-
tat. Ulrik bor med sin kæreste i en lejlighed på 
Nybrogaard Kollegiet i Lyngby, og vil forhå-
bentlig derfor være en aktiv del af klubbens 
liv. Tag godt i mod ham, og se om du kan 
løbe fra ham – vi tvivler ☺ 
 
Endvidere er de 3 dygtige søllerød-knægte 
Rasmus, Casper og Andreas blevet juniorer, 
og indgår derfor i eliteteamet. 
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Rasmus Thrane Hansen, 16 
6 dobbelt dansk mester i 2006!!! Går fortiden 
på HNIE (efterskole i Midtjylland). Har et 
uhyggeligt tempo og efterhånden en skarp 
teknik. Har løbet på U16 landsholdet i 2006, 
og bl.a. vundet Smålandskavlen, og fået en 4. 
plads til Blodslitet i Norge. 
 
Casper Wilken, 16 
Dansk mester i stafet 2006. Casper er allerede 
en habil banelægger og organisator, og arran-
gerer i samarbejde med sine forældre de le-
gendariske Molboløb. Blev nr 10 til DM-lang  
i 2006 og nr. 7 til DM-ultralang. Var på U16-
landsholdet i 2006. 
 
Andreas Konring, 16 
Dansk mester i stafet 2006. Andreas er tek-
nisk stærk og kan lige som Casper også det  
 

 
 
med at lægge baner. Var ligeledes på U16 
landsholdet i 2006. Blev nr 12 til DM-mellem 
i 2006 og nr 11. til DM Ultralang. 
 
I 2007 består vores eliteteam således af: 
Anders Søndergaard, Andreas Konring, Cas-
per Wilken, Erling Thisted, Henrik Plenge 
Jensen, Michael Aasøe, Peter Horstmann, 
Philip G Lund, Rasmus Thrane Hansen, Rune 
Monrad, Søren Olsen, Tore Linde, Troels 
Christiansen og Ulrik Nielsen. 
 
Første vigtige konkurrencer bliver den sven-
ske forårspremiere, SkåneMix-weekenden 
først i marts. 
 
Vi ses i skovene i 2007. 
Peter Horstmann og Troels Christiansen 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Program  
for Spring Cup OK i 2007   

 
Stafetsamarbejdet mellem FIF Hillerød, OK Øst og Søllerød tager på ture sammen til følgende sta-
fetter og konkurrencer: 
 

Dato Konkurrence 
2.-4. marts Skånemixen 
9.-11. marts Hallandspremieren 
23.-25. marts Spring Cup 
21.-22. april NOC-tester 
28.-29. april Tiomila 
16.-17. juni Jukola 
3.-5. august VM-tester (senior) 
27.-28. oktober Smålandskavlen 

 
Tilmelding til løbene sker til Pernille Sommer, pernille.sommer@gmail.com, (med mindre der 
kommer anden information ud), og tilmeldingsfristen kommer på mail.  
      
     Philip Giødesen Lund 
 
________________________________________________________________________________ 
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Oh, at være natløber 
 igen!!! 

 
For 42 år siden besluttede jeg mig for, aldrig 
at løbe natløb mere. Som spejder havde jeg i 6 
år forsøgt at gennemføre bare ét nogenlunde 
velløbet natløb, men det gik aldrig som jeg 
ønskede, og da det sidste løb sluttede med, at 
jeg stod i vand til livet oven på min løbsmak-
ker, som var ved at drukne, sagde jeg stop. Vi 
troede vi kunne skyde en genvej gennem en 
lille lysning, som viste sig at være et pænt 
stort mosehul dækket med andemad. Og lyg-
ter den gang var håndholdte lommelygter med 
4,5 V batteri. 
 
Så er der jo imidlertid sket det, at jeg er blevet 
medlem af denne rigtig hyggelige og velorga-
niserede O-klub, for at få afløb for min løbsi-
ver kombineret med en god gang hjernegym-
nastik. Det er virkelig en fornøjelse at være 
med til de ugentlige træningssamlinger rundt 
omkring i de lokale skove, så da Gert kaldte 
til natløb, tænkte jeg, - det kan da ikke gå 
værre end i mine unge dage, så lad mig dog 
prøve igen. 
 
Jeg fik anskaffet mig en rigtig god pandelam-
pe, som jeg naturligvis prøvede hjemme i 
haven, og ih hvor var den god på en græsplæ-
ne, men jeg havde altså glemt, hvor mørkt der 
er i en skov efter lukketid. Og jeg har i forve-
jen ikke verdens bedste natsyn. Nå, jeg tog 
dog fat den første af aftenerne, og fandt hur-
tigt ud af, hvorfor de proffe løbere render 
rundt med en halv bilforlygte på hovedet, og 
prøvede at hægte mig på nogle af dem, men 
da jeg trækkes med en skade, kunne jeg ikke 
holde tempo og løb mit eget løb, og det lyk-
kedes mig faktisk at gennemføre den halve 
rute på  11/2 time. Så det var i grunden ikke 
så galt. Jeg deltog ikke i 2. løb, men til det 3. 
lånte jeg en klublampe, som Mogens måtte 
montere på mig. Tak. I det gode lys, lykkedes 
det faktisk at gennemføre 2/3 af ruten inden 
for tidsgrænsen, så min karriere som natløber 
var ikke helt opgivet. 

 Til den sidste aften skulle jeg bruge min egen 
lampe, og havde sat nye batterier i, samt taget 
en ekstra håndlampe med, da jeg jo havde 
bemærket, at et par af de andre natløbsdebu-
tanter klarede sig udmærket med lys på det 
niveau, - så når jeg nu havde dobbeltgarderet, 
så !!!!!!!!!! 
 

 
Maria med fuldt blus på lampen 

 
 
 Det gik da også fint i starten, jeg nåede helt 
ud til Hørsholm Kongevej og ind i skoven på 
den anden side, da alt blev mørkt. Pandelam-
pen gik ud. Reservelampen tændt – pille og 
rode og ryste pandelampen. Nul lys. Skal jeg 
vende om? 
Nej, håndlampen må klare det.  Alle superpro-
jektørerne strøg uden om, der var et eldorado 
af lys i skoven, bare ikke der hvor jeg humpe-
de af sted. Ambitionsniveauet dykkede, jeg 
planlagde at finde 8 poster. Det tog 35 min. at 
finde de 4 første, hvorefter jeg brugte ca. 15 
min til post 5 ved Højbjerg, så nu måtte jeg 
hjemad for være tilbage kl.19. Jeg var imid-
lertid noget frustreret, så jeg fik ikke oriente-
ret kortet rigtigt, så jeg løb forkert, og da jeg 
opdagede det, og skulle til at korrigere, gik 
håndlampen ud. Total sol - og måneformør-
kelse, og jeg anede faktisk ikke hvor jeg var, 
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bortset fra, at det var Rude Skov.  Jeg tror nok 
jeg var på bagsiden af Højbjerg, for jeg kunne 
ikke høre Kongevejen, men jeg kunne føle og 
høre på grusknaset at jeg var på en sti, så jeg 
bevægede mig fremad, indtil der kom en smu-
le lys ned oppefra. Jeg prøvede om lamperne 
måske havde fortrudt og gerne ville lyse igen, 
men nej, og jo, pludselig tændte en enkelt 
diode i pandelampen, så med nogen besvær 
fik jeg fundet ud af, hvor i skoven jeg var, og 
i hvilken retning jeg så skulle bevæge mig.  
 
For at få pandelampen sat på igen måtte jeg 
lægge kort og håndlygte i min brystlomme, og 
begyndte at gå mod mål. Da jeg ville have fat 
i kortet igen, var det væk. Jeg har formentlig 
stukket det ved siden af lommen i min befip-
pelse over al det mas jeg havde, men det var 
umuligt for mig at finde det igen. Jeg mente 
dog, at jeg havde en nogenlunde fornemmelse 
af retningen mod Rudegård Stadion, så i det 
særdeles sparsomme lys fik jeg lagt kursen på 
kompasset, og besluttede at gå kompasgang 
resten af vejen hjem. 
 

Det gik til gengæld bedre end jeg havde turdet 
håbe på, der var lys nok til, at jeg kunne se 
kompasset, og det varede ikke så længe før 
jeg hørte biler på Kongevejen, så jeg havde 
både lyd og kompas til hjælp, og kom da også 
tilbage lige før kl. 19. 
Nu er der så et år til, at vi igen bliver kaldt til 
natløbstræning, så måske skal man til at 
gemme flaskepanten og sælge nogle af sine 
gamle LP´er, så der bliver råd til mere end 
bare 3 dioder og en håndlygte, for lysten til en 
dag at gennemføre et helt natløb er der faktisk 
stadig. 
 
P.S. Det viste sig at pæren i håndlygten var 
brændt over, og at det ene af batterierne i pan-
delampen havde været brugt. 
 
 
På gensyn i skoven. 
 
Leif Grønfeldt 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Julemaveløb 
Arrangeret igen, igen af Jørn Wigh 

 
Traditionen tro, blev der afholdt Julemaveløb 
2. juledag om formiddagen. 2006 blev det år, 
hvor alle rekorder for så vidt angår deltageran-
tal blev slået – 68 tilmeldte (2 mødte ikke op). 
I år var der 3 temaer til de tre baner: 1 bane 
for de eftertænksomme, 1 bane til lange over-
vejelser og en bane til meget lange overvejel-
ser.  
Der var 25 poster i skoven; men kun 10 med 
klippetang. Og så var det naturligvis et point-
løb, så vi kunne blive færdige til frokost. 

 
Julemanden var så imponeret over de mange 
deltagere, at han havde en lille pakke til hver. 
I pakken var der et kort og en postbeskrivelse. 
Postbeskrivelsen var lidt anderledes for de 
poster, hvor der var klippetang, nemlig et bog-
stav i beskrivelsen der var fremhævet. Hvis de  

fremhævede bogstaver, blev læst i sammen-
hæng, blev det til ordene Giver Point. Det var 
derfor en ”skuffelse”, at selv de gamle garve-
de ikke kunne knække koden med det samme. 
Det der med de lange overvejelser blev illu-
streret med kort, der var henholdsvis 1,4 m og 
1,85 m lange, idet kortet var klippet i strimler 
og klistret sammen. For mig blev det en dejlig 
dag – mange mennesker i skoven, temmelig 
stor forvirring, ingen nåede alle poster (selv 
om der blev brugt meget for meget tid) OG 
arrangør af næste års Julemaveløb meldte sig 
næsten helt frivilligt (hr. Raagaard). 
Efterfølgende var der fællesspisning i klubhu-
set, hvor der var ca. 20 som hyggede sig med 
til lidt god medbragt mad og en masse (løgne) 
historier. 
Resultatlisten ses på næste side: 
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Julemaveløbet 2006 
 
 Banen med lange overvejelser   

20 

  Point Tidstab I alt 
Ulrik Illum 3 -3 0 
Jens Hansen 6 -8 -2 
Susanne Thrane 3 -1 2 
Niels Bentzon 6 -5 1 
Michael Wilken 6 0 6 
Leif Grønfeldt 6 -6 0 
Arne Kæseler 5 0 5 
Bo Rasmussen 6 0 6 
Poul Munk Eriksen 5 -20 -15 
Jørgen  Luxhøj 5 -8 -3 
Signe  Foverskov 5 0 5 
Karoiline Foverskov 5 0 5 
Elsebeth  Troelsgaard 8 -3 5 
Lars Fock 5 0 5 
Jens Rose Møller 3 0 3 
Jørgen  Bojsen Møller 6 0 6 
Bente Tynell 5 0 5 
Henrik Toksvang 8 0 8 
Jacob Bojsen Møller 5 -2 3 
Maria  Munk Eriksen 3 0 3 
Henrik   Kort ikke afleveret   
Jens Krebs 6 0 6 
Morten Knudsen 4 0 4 
Stig Knudsen  5 0 5 
Victor Sveding 3 0 3 
Carsten Sveding 7 -3 4 
Pete  Avondoglio Ej start     
Caroline Konring Ej start     
     
Banen med lange, lange overvejelser  
Rasmus Thrane 7 0 7 
Jørgen  Münster-Sw. 4 0 4 
Kasper Wilken ufk     
Niels  Raagaard 2 -2 0 
Jens Aaris Thisted 3 0 3 
Vibeke Bøgevig 7 0 7 
Gert Bøgevig 8 0 8 
Ellen  Thisted 5 -5 0 
Kirsten  Olsen 6 0 6 
Keld Olsen 5 0 5 
Uffe Just Pedersen 3 0 3 
Søren Olsen 8 0 8 
Birger Tynell 7 0 7 
Else  Juhl Hansen 5 0 5 
Erik Brühl 8 0 8 
Bo Konring Ej start     
Andreas Konring 6 0 6 
Lars Basballe 6 -1 5 
Bjarne  Corvinius 7 0 7 

    Kanontest: Små grøfter blev til vandfyldte kløfter 

Resultat banen for de eftertænksomme  
Marianne Illum 3 -3 0 
Peter Illum 5 -5 0 
Martin Illum 6 -16 -10 
Simon Thrane 7 -5 2 
Jette Wilken 4 0 4 
Caroline Wilken 3 -4 -1 
Betina Kæseler 2 -4 -2 
Jonatan Kæseler 2 -4 -2 
Philip Kæseler 3 -4 -1 
Anders Huus Pedersen 8 0 8 
Ulrikke Huus Pedersen 0 0 0 
Inger Huus Pedersen 0 0 0 
Laura  Bojsen Møller 5 -5 0 
Ida  Bojsen Møller 5 -5 0 
Amalie Krebs Kort ikke afleveret   
Pia Krebs Kort ikke afleveret   
Jonathan Krebs Kort ikke afleveret   
Nicolai Krebs Pedersen 4 -23 -19 
Johan  Krebs Pedersen 4 -23 -19 
Anne Krebs 5 0 5 
Kim  Pedersen 4 -23 -19 

 

KANON-TESTEN 
Vinterens 3. træningslørdag havde jeg valgt 
skulle indgå i den for tiden meget politisk 
korrekte ”kanoniseringsbølge”. 
I skoven blev udsat 20 poster på terrængen-
stande, som alle er almindeligt forekommende 
i danske skove. Løberne fik så til opgave via 
dagens bane at finde de 20 terrængenstande 
og ved klip i kontrolkortet at dokumentere at 
posten var fundet.  
Arrangementet blev ”tilsmilet” af det herligste 
januarvejr:  
 

Blæst fra sydøst, 2-3 graders varme og 
UTROLIGE MÆNGDER AF 

STYRTENDE REGN. 
 

I alt 35 søllerødder dukkede frem (der var 
endda nogle stykker, som tog fejl af Hørs-
holm Kongevej og Birkerød Kongevej) og 
gav sig i kast med dagens flydende baner – 
der var vand overalt – grøfter var ved at løbe 
over - lavninger var nye søer – stier var mud-
derrender. På kanonbanen startede 25 løbere 
og 22 klarede alle poster (brilleproblemer 
blev en hård modstander for nogle løbere) og 
efter turen rundt fik de gennemførende over-
rakt diplom for bestået KANON-TEST. 
 

De er da seje - de dér søllerødder ! 
 

Gert 
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Oppe på 
 UDLØBEREN 

 
Løst og fast for og af  

 
SØLLERØDDERNE 

 
 

NY REKORD 
 

Rekorderne står for fald i Søllerød for tiden. 
Sidst kunne jeg nævne mængden af sammen-
stuvede personer i vores små klublokaler, som 
nærmest var ved at sprænges, da tallet runde-
de 50 søllerødder. 
Heldigvis er der god plads på grusbanen til 
nye rekorder; men JULEMAVELØBETs 
mange deltagere fyldte nu ganske godt. Erik 
Brühl måtte have gang i bredformatet, for at 
få plads til næsten 70 løbere på fotoet, som 
blev ”skudt” umiddelbart før starten. 
Og så kan vi jo se frem til et nyt rekordforsøg 
ved julemaveræset Julen 2007. 
 
EN POSTINDSAMLERS OPLEVELSER. 
E-mail, skrevet af Niels la Cour Bentzon, 15-1-07 
 
”Hej Gert! 
Det var endnu en gang et flot løb, du havde 
lavet i lørdags. Og jeg har faktisk fornøjet mig 
med de lækre poster endnu en gang her til 
aften - med pandelampe i en mørk, men herlig 
skov. Der var en dejlig stemning, næsten lige-
som en oktobernat. Genskin fra to par rådyr-
øjne, fugle, der fløj op, og blæst i træerne 
hører med til billedet. Vinden havde flyttet et 
par af skærmene lidt på afveje, men de blev 
opsporet, og jeg har tænkt mig at bringe alle 
33 skærme til klubhuset i morgen aften. Jeg 
går ud fra, at du har den 34., som Caroline W 
samlede ind.  
 
Vi ses på lørdag. Mange hilsner. Niels” 
 
Morale:  
Sig ikke ”NEJ” til mulighederne for at få lig-
nende oplevelser – meld dig gerne som post-
indsamler efter en træning. 
 

MOLBOLØBENES HJEMMESIDE. 
 

Hvis man ikke selv løber Molboløb, har det 
måske ikke så stor interesse at kigge ind på 
den hjemmeside, som familien Wilken driver. 
Men det er ganske underholdende og oply-
sende at gå på besøg på siden. 
Først kan man kigge på den kæmpestore og 
alenlange deltagerliste med kendte og ukendte 
navne og deres pointtal i lange baner. Dernæst 
kan man fordybe sig i opgaverne og deres 
svar, som kan være med til at udvide den per-
sonlige videnbase. 
Endelig kan man også gå i gang med at tælle 
SØLLERØDDER på listen og det er forun-
derligt at se, at der efter 2 Molboløb er mere 
end 50 kendte navne på listen – og mange af 
navnene har endda været til træning om lør-
dagen - - - og nogle har yderligere været til 
Vintercup lørdag eftermiddag. Der er sandelig 
energi i Søllerødderne. 
 

14-DAGES-BANEN. 
 

Tine Overby har sat årets første 14-dages-
bane ud i skoven, så dette luksustilbud for alle 
”løse fugle” fungerer. 
Sidste år skulle banelæggeren til Svanepar-
ken/Ebberødgård for at sætte mønsterkortet 
op i OK Øst’s kortskab. Heldigvis nåede der 
at indløbe melding om dette kortskabs flyt-
ning til Naturskolens brændeskur, så Tine 
kunne få kortet på plads på rette sted. 
For en sikkerhed skyld kontrollerede jeg ska-
bet 3 dage inden første kort skulle sættes op – 
og der var intet skab. Nogle opringninger se-
nere fik jeg kontakt med Ellis Sommer i OK 
Øst, som hurtigt fik sat skabet op - - - 
Men da Tine ville sætte kortet på plads, drys-
sede skabet på jorden. Dér stod det så, indtil 
Ellis fik det banket ordentligt på plads.   Gert 
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SUT-portræt 
 
Navn & Kaldenavn: Caroline Sofie Konring 
Alder: 14 
Løbet siden: Uden skygge til o-ringen 2002   
Klubber: Søllerød OK 
TKC: Ik’ endnu 
Skostørrelse: 40 
O-sko: VJ 
Kompas: Silva tommelfinger kompas 
Favorit disciplin: Mellem (det der nu hedder lang) 
Favorit terræn: Svenske skove (ikke for bakket) 
Største o-idol: Anne Konring Olesen ☺    
Bedste resultat: 5. plads til DM 2005, og 5. plads til KUM 2005, bronze til SM Klassisk 2006. 
Største skuffelse: DM Mellem og Lang 2006 
 
 
Hvordan kom du ”ind” i o-sporten? 
Min far Bo Konring har løbet siden han var på min alder og da min storebror, Andreas og jeg blev 
omkring 7,8,9 år tog han os med ud og løbe børnekarrusel. 
Efterhånden som vi blev ældre, syntes vi det blev sjovere og vi kom ud til nogle rigtige løb. 
Det sjoveste ved o-løb? 
Det er fedt at løbe rundt ude i naturen, da jeg var lille syntes jeg det var meget sjovere at gå rundt i skoven og 
plukke blomster end at løbe. 
Men nu synes jeg, at konkurrencen er det sjoveste, at man virkelig prøver at yde alt man har for at 
slå de andre, men alligevel skal man holde hovedet koldt for ikke at miste koncentrationen. 
Bedste o-oplevelser? 
Kurser, jeg har haft så mange gode oplevelser på U1 og U2 kurserne, men også o-ringen og tiomila 
har været fedt! 
Arbejdsopgaver i klubben? 
Ingen, håber heller ik’ jeg får nogle. ☺ 
Andre interesser? 
Ridning, venner og skolen. 
 
6 Snabbfrågor: 
Ensom i skoven eller flere på ”krogen”? – Ensom i skoven 
Bedste citat? ”Og vinderen er Caroline Konring” (Er blevet sagt alt for få gange) 
Tiomila eller Jukola? – Tiomila 
Tights eller nylon? – Tights 
Skov eller fjäll? – Skov 
Hvilken årstid foretrækker du? – Forår 
      CW. 
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SUT-træning 
for alle ungdomsløbere. 

 
SUT-træning er for alle ungdomsløberne (og-
så gerne gæster!!!) i Søllerød Orientering 
Klub - både med løb, spisning, teori og hygge 
- hver mandag.  
 
Vi starter omkring 17:30, hvor vi begynder at 
løbe enten på atletikbanen, lysløjpen, vejene 
eller bare en almindelig o-bane – næsten helt 
efter ejet valg, men stadig under stort pres af 
at følge Anders Jonssons gode idéer! ☺. 
 
Nogle gange laver vi også stafetter, løbetests 
m.m. Alt i alt er det meget varieret, hvad det 
er vi laver, og det gør det derfor både lidt me-
re sjovt, men også mere spændende. 
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Hvad siger I så, kortærmet T-shirt og nisshue. 
Det var december! Caroline hører til de seje. 
 
Når så vi har været ude at løbe en 
laaaaaaaaaaaaaaaang tur, går vi op i klubhu-
set, hvor en SUT’s forældre har lavet mad, og 
spiser. 
Derefter har Bo Konring (ungdomstræner) 
gerne lavet et par o-opgaver eller to til os.  

De går for det meste ud på at: tegne vejvalg, 
finde slugter/udløbere og tegne ”snit” fra et o-
kort, en sjælden gang laver vi også O-banko. 
 
Der bliver også snakket om løb, vejvalg, ba-
nelægning osv., osv. 
 ALT INDEN FOR O-GENREN! 
 
Vi plejer at være omkring 15 energiske SUT-
løbere, der møder op på Rudegård hver man-
dag. + omkring 5 voksne (inkl. Mogens og 
Jørgen, der er faste medhjælpere) 
 
Hvis I kender nogle ungdomsløbere (behøver 
ikke at være o-løbere!!!) vil vi opfordre jer til 
at tage dem med til SUT-træning. Det er let at 
komme i gang, og superhyggeligt at være med 
til træning om mandagen. 
 

 Caroline W. 
 
 
 
Forårssæsonen nærmer sig. 
Første løb er allerede 11. marts 2007 
 
Nyt klubtøj ??? 
Kontakt Ellen Thisted: 
Mail: ellen.thisted@skolekom.dk
Mobiltlf: 40166396 
Fasttlf: 45866396 
 
Tilmelding ??? 
http://www.o-service.dk 
Tvivlsspørgsmål rettes til Kirsten Olsen: 
Mail: kirsten.keld@mail.dk
Fasttlf: 45867649 
Her kan løbere også tilmelde sig ”manuelt”. 
 
Sport-Ident-enhed ??? 
Tal SI-enhed med Mogens Jørgensen: 
Mail: mj@byg.dtu.dk
Mobiltlf: 40564496 
 
 

 

mailto:ellen.thisted@skolekom.dk
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Klubbens vintertræningsløb 
 
Banelængder: 1 lettere bane på ca. 2,5 – 3 km og 2 sværere baner på 3,5- 7 km 

 

Lørdag, d.   3. feb. 2007, kl. 10.00  Trørød Hegn. P-plads på Trørødvej 
Lørdag, d. 10. feb. 2007, kl. 10.00  Geel Skov. P-plads på Vangebovej/tennisbaner 
Lørdag, d. 17. feb. 2007, kl. 10.00  Rude Skov. Hørsholm Kongevej, 18,2 km-mærket 
Lørdag, d. 24. feb. 2007, kl. 10.00  Ravneholm. Vangeboskolens P-plads  
Lørdag, d.   3. mar. 2007, kl. 10.00  Geel Skov. P-plads på Vangebovej/tennisbaner 
Lørdag, d. 10. mar. 2007, kl. 10.00  Rude Skov. Hørsholm Kongevej v. Agersø 
Lørdag, d. 17. mar. 2007, kl. 10.00  Trørød Hegn. P-plads på Trørødvej 
Lørdag, d. 24. mar. 2007, kl. 10.00  Rude Skov. Vintertræningsafslutning, Rønnebærhuset 

Karruselløb     
Se mere på DOF ´s hjemmeside under Østkredsen 

 sø 21-01-2007 Egebæksvan
g  

Flynderupgård, 
Agnetevej 47K1 HSOK 10:00-

11:00  

 lø 03-02-2007 Hornbæk  Sandagerhusvej 17B4 HSOK 13:00-
14:00  

 sø 04-02-2007 Rude skov  
Sjælsøhallen, 
Ravnsnæsvej,  96 H1 OK Øst 09:30-

10:30 
Mulighed for bad og 
omklædning 

 sø 04-02-2007 Grib Skov 
Nødebo  Nord for Skovskolen  FIF 

Hillerød 
11:00-
12:00 

 
Bemærk mountainbike o-
løb 

 lø 10-02-2007 Hammermøll
e  Hammermøllen 27K2 HSOK 13:00-

14:00  

 lø 17-02-2007 Teglstrup 
hegn  

Klubgården, Gl. 
Hellebækvej 28D6 HSOK 13:00-

14:00  

 lø 17-02-2007 Farum 
Lillevang  

P-plads vest, 
Slangerupvej 105 B1 Farum 

OK 
13:00-
14:00  

 sø 18-02-2007 Rude skov  
Sjælsøhallen, 
Ravnsnæsvej, Birke. 96 H1 OK Øst 09:30-

10:30  

 lø 24-02-2007 Klosterris 
Hegn  

Havreholmvej, 
skovens N-ende 16E7 HSOK 13:00-

14:00 
Tidtagning på bane 5km 
svær - husk SI-brik 

 lø 03-03-2007 

Lille 
Hareskov og 
Jonstrup 
Vang 

 
Hareskovhallen, 
Værløse 116 C6

OK 
Skærme
n 

10:00-
12:00 

Kun lang svær og kort 
svær  OK Skærmen har 
50 års jubilæum 
jubilæumssandwich kl. 13 

 lø 03-03-2007 Danstrup 
Hegn  

Danstrupvej, skovens 
NV-ende 46F2 HSOK 13:00-

14:00 
Tidtagning på bane 5km 
svær - husk SI-brik 

 sø 04-03-2007 Vallø 
Storskov  Aggerupvej  Køge OK 10:00-

10:30 Tidtagning - husk din brik

 lø 10-03-2007 Teglstrup 
Hegn S  Gurrevej 37K4 HSOK 13:00-

14:00  

 lø 17-03-2007 Egebæksvan
g  

Strandvejen, 
Espergærde 48 C2 HSOK 13:00-

14:00  

 lø 24-03-2007 Nyrup Hegn  Skindersøvej 37G7 HSOK 13:00-
14:00  

 ti 27-03-2007 Farum Park  
Klubhuset, 
Ryttergårdsvej 104,  105 G2 Farum 

OK 
17:00-
18:00 

Sprinttræning på kort 
1:4000 

 to 29-03-2007 Rude skov  
Sjælsøhallen, 
Ravnsnæsvej,  96 H1 OK Øst 17:30-

18:00 
Mulighed for bad og 
omklædning 
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http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=762
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,00462=12,55596
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=763
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,0888=12,49266
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=1071
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,85407=12,44957
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=1151
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,99205=12,34537
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=764
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,06542=12,55274
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=765
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,0476=12,58621
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=1319
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,82308=12,31688
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=1299
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,8547=12,45026
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=766
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,07386=12,43755
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=756
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,76624=12,39996
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=767
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,00347=12,43858
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=1306
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,3796=12,19311
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=768
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,02563=12,55445
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=769
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,00306=12,57398
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=770
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?56,01297=12,52682
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=666
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,81576=12,35525
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/vcal.php?aktivitet=1300
http://www.orientering.dk/farum-ok/sider/kalender/koor_vis.html?55,85441=12,45094
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