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    Glæde        Fællesskab        Sundhed        Konkurrencer        Udfordringer 

 

 
Tre juniorer fra Søllerød O.K. deltog i Junior-VM i Rauland. 

Aske Jepsen, Astrid Maag og Magnus Maag. 

 

Læs om JWOC inde i bladet. Læs bl.a. også om de andre VM ´er i Sverige og i Skotland, og bliv klogere 

på, hvordan der så ud tidligere, der hvor Rudegaard Stadion ligger. 
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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  22754447 

   thranehansen.oloeb@gmail.com   

   Danske Bank 3325-4450341800   

Bestyrelsesmedlemmer Morten Nissen   morten@9ssen.dk  44927262 

 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

 Iben Maag iben.maag@gmail.com  51536460 

 Marianne Illum marianne@illum.info  40433733 

 Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658 

 Jens Herman Krebs krebs@privat.dk  42404942 

Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk  30706502 

Suppleant Aske Jepsen askejepsen@hotmail.com  28251839 

    

O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 

   vibe.bogevig@gmail.com   

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  45867649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com  61507649 

 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   

 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt kasserer Jens. 

A. Hansen for at få en ny. 

  

      

Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk    

Funktion:     

Klubtræning Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447 

Klubhus booking Googlekalenderen klubhus.sok@gmail.com   

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Kortsalg Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

     

Materiel Vangeboskole Kaj Maag kaj_iben_maag@hotmail.com  28277630 

Natlamper Iben Maag iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer John Lassen jel@dk.ibm.com  28804127 

 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 

TC Svend Erik Jepsen sej@di.dk  45411839 

     

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 

Mini-ungdom 

 

Magnus Oscarsson moc@telia.dk  28274723 

MTB-kontakt Andreas Konring andreas@konring.dk  45807025 

Pressekontakt Claus K. Nielsen  Claus.kn@webspeed.dk  23326829 

     

Hjemmeside www.sollerod-

ok.dk 

sollerod@sollerod-ok.dk 

 

  

Hjemmesideredaktør Helge Tillingsøe  helge.tillingsoe@gmail.com  40107364 

Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte   

 

Klubtelefon i Rønnebærhuset 

    

48174590 

Fotoalbum på Flickr   www.bit.ly/sokalbum    

 

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: 
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 27. november 2015. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 
 

                                                                             
 

Vores kasserer Jens A. Hansen skriver: 

 

Klubben er tilmeldt KlubLiv Danmark og i den anledning har jeg følgende lille besked: 

Søllerød OK er nu tilmeldt KlubLiv Danmark.  
 

KlubLiv Danmark er en ny unik sponsormodel, som er udviklet af DGI i samarbejde med Nets. Nets står bag 

Dankortet. Klubbens medlemmer kan nu oprette MikroSponsorater til klubben, når de bruger deres Dankort 

i butikker og virksomheder, som er tilmeldt som KlubLiv Sponsorer.  
 

Modellen bag KlubLiv Danmark er enkel og smart. Klubbens medlemmer, deres familie og venner registre-

rer sig som KlubLiv Medlemmer på www.klublivdanmark.dk. Når det er gjort, fungerer Dankortet også som 

deres KlubLiv medlemskort. De optjener nu støtte i form af MikroSponsorater, hver gang de bruger Dankor-

tet hos en KlubLiv Sponsor. 

Det er gratis for klub og medlemmer. Læs mere på www.klublivdanmark.dk. Klubben håber at det vil give 

os sponsorkroner til gavn for klubbens medlemmer. 

Jens A. Hansen 

 

                          

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Formanden har ordet 
 

En noget kold og blæsende skoleferie efterfulgt 

af dejlige sommerdage ved skoleårets begyn-

delse er vel ikke en helt forkert beskrivelse af 

dette års sommer. Til gengæld har der været 

fuld gang i o-aktiviteterne, og i Søllerød trives 

vi bedst med søllerødvejr, og det er det som be-

kendt altid. Torsdagstræningerne har ganske 

vist holdt sommerferie, men for de unge har der 

været sommer-SUT hele ferien med løbeture 

og hygge hjemme hos forskellige SUT og mini-

SUT. I junior VM, JWOC 2015, i Rauland i 

Norge deltog Astrid og Magnus Maag og Aske 

Jepsen på det danske landshold, og en pæn flok 

søllerødder fulgte med som supportere og del-

tog i de spændende publikumsløb, hvor vi lærte 

meget om norske mosers fortræffeligheder. 2 

uger senere på O-ringen i Borås var søllerød-

derne med igen og fik nu lejlighed til at teste 

svenske moser, der dog ikke lever op til de nor-

ske hvad angår løbbarhed. Flere deltog i vete-

ranverdensmesterskaberne i Göteborg og nogle 

få heldige eller forudseende oplevede på første 

hånd de danske seniorpigers triumfer i Skot-

land. 

 

Ingen sommer uden Sommer-O-Skole. Det er 

efterhånden blevet en tradition, at Søllerød OK 

tilbyder o-løbaktiviteter til Rudersdal Kommu-

nes skoleelever som et af kommunens mange 

sommertilbud, og i år var ingen undtagelse. 

Som i de foregående år var det SUT, der med 

stor succes stod for Sommer-O-Skolen, hvor 12 

unge igennem en uge blev udfordrede på o-ba-

ner i Rude Skov og Frederikslund og med 

mange andre spændende aktiviteter. Hørsholm 

Kommune havde ligeledes en aktivitetsuge for 

kommunens unge, hvortil Julius og Anne bi-

drog med et tilbud på en halv dags o-løbsakti-

viteter. 

 

Søllerød OKs jubilæumsgave til medlemmerne 

blev præsenteret ved et festligt, lille arrange-

ment i klubhuset den 27. juni. Jubilæumsredak-

tionen bestående af Vibe, Kirsten O, Gert og 

Kaj R har brugt mange, mange timer i vinter og 

forår på at skrive og redigere klubbens 25-års 

jubilæumsskrift. Resultatet er blevet en super-

flot og meget lækker publikation, der giver et 

unikt indblik i klubbens liv og udvikling fra at 

være en lille klub stiftet af ildsjæle i 1990 til i 

2015 at være Danmarks tredjestørste klub be-

gavet med rigtig mange ildsjæle.  

 

Lørdag den 1. august på klubbens officielle 25-

års fødselsdag havde en af ildsjælene, Kaj, til-

budt at arrangere en jubilæumstræning fra Ru-

degaard Stadion. 25 poster var der naturligvis i 

skoven; Niels R havde trykt baner med danne-

brogsflag, og Bo sørgede for tidstagning med 

vores SI-udstyr. Efterfølgende fristede Kaj med 

spandevis af kakao og frugttærter i klubhuset, 

så ”den egentlige” fødselsdag blev fejret med 

manér. De, der ikke nåede med, behøver dog 

ikke fortvivle, for den 26. september holder vi 

klubmesterskaber og fejrer den ”rigtige” fød-

selsdag ved en fest på Mariehøjcentret, men 

herom kan I læse mere andet sted i Komposten. 

 

I begyndelsen af sommeren blev bestyrelsen 

bekendt med, at Holte Idrætsforening var i færd 

med at udarbejde et konkret projektforslag til 

opførelse af en ny Holte Hal 3. Holte Idrætsfor-

ening, HI, der har afdelinger for badminton, at-

letik, håndbold, ski og volleyball, har længe 

haft en udvidelse af halkapaciteten på Rude-

gaard Stadion højt på deres ønskeseddel. Det er 

især badminton- og volleyballbaner, der er 

mangel på. HI var kommet så langt i processen, 

at de var inde i et såkaldt vejledningsforløb 

med Rudersdal Kommune, hvor Kultur og By-

plan har givet feedback på, om projektforslaget 

opfylder kommunens og lokalplanens krav til 

arkitektur, byggelinjer, parkeringspladser osv. 

Problemet set med Søllerød OKs øjne er, at en 

ny Holte Hal 3 ifølge projektforslaget vil blive 

placeret mellem den eksisterende Hal 1 og 2, 

hvilket medfører, at Rønnebærhuset i givet fald 

skal fjernes. Bestyrelsen har derfor taget kon-

takt til HI for at sikre, at Søllerød OKs behov 

for lokaler, plads, køkkenfaciliteter, depot mv. 

blev indarbejdet i løsningen, og vi har på et 

møde med Kultur, Byplan og HI ligeledes 

fremført dette. På mødet gav Kultur og Byplan 

os medhold i, at lokalebehovene for de klubber, 

der bliver berørt af projektet, skal indarbejdes i 

projektforslaget. 
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HI har præsenteret projektforslaget, der nu in-

deholder en fornuftig løsning på Søllerød OKs 

lokalebehov, for kommunalbestyrelsen den 13. 

august og fremsendt en ansøgning den 21. au-

gust med henblik på at få det medtaget i kom-

munens budgetforslag. I det nuværende bud-

getforslag for 2016 – 2019 er der ikke sat penge 

af til en ny Hal 3, og det er mest realistisk at tro, 

at kommunalbestyrelsen, hvis den er positiv 

stemt over for projektforslaget, vil vælge kun at 

delfinansiere det, hvilket betyder, at HI selv 

skal finansiere et større millionbeløb gennem 

lån, sponsorer o. lign. HI foreslår selv at med-

finansiere 10 mio. kr. Endvidere skal  der udar-

bejdes en ny lokalplan for Rudegaard, hvor hø-

ringsprocessen tager omkring et år, så tidshori-

sonten for opførelse af en ny Holte Hal 3 ligger 

under alle omstændigheder flere år ud i fremti-

den. Det giver sig selv, at SOKs bestyrelse føl-

ger processen nøje for at sikre gode rammer for 

klubben fremover. HIs ansøgning til Rudersdal 

Kommunen inklusive projektforslaget kan læ-

ses på Holte Skis hjemmeside: http://www.hol-

teski.dk/322-tak-til-de-der-deltog-i-vores-

crowdfunding 

 

På et møde i begyndelsen af august besluttede 

IOF Council at tildele værtsskabet for WMOC 

2018, også kaldet veteranverdensmesterska-

berne, til Danmark. Som bekendt forsøgte vi 

for 2 år siden at få værtsskabet i 2016, men 

”tabte” i slutrunden til Estland, men i år blæste 

vinden i vores retning. WMOC er de officielle 

verdensmesterskaber for klasserne H/D 35 og 

ældre, og blandt deltagerne finder man såvel 

tidligere seniorverdensmestre, nationale mestre 

og ”almindelige” o-løbere på motionistniveau. 

Deltagelse er således åben for alle ”veteraner. ”  
 

Formelt er det Danmarks Orienteringsforbund, 

der afholder mesterskaberne, men de arrange-

res i praksis i et samarbejde mellem Farum OK, 

Tisvilde Hegn OK, OK Øst Birkerød og Sølle-

rød OK. Konkurrencerne omfatter en sprint-

kvalifikation, en sprintfinale, to lang-kvalifika-

tioner og en lang-finale samt flere såkaldte mo-

del events, dvs. træningsløb. Kvalifikationer og 

finale på lang kommer til at foregå i henholds-

vis Tisvilde Hegn og Gribskov og sprintkvali-

fikationen afholdes på DTU Lyngby. Finalen i 

sprint vil blive afholdt på Christianshavn og 

Slotsholmen med stævneplads og målopløb 

foran Christiansborg. De fire klubber vil i den 

nærmeste fremtid gå i gang med at forme den 

organisation, der skal stå for arrangementerne, 

og udarbejde en plan for projektafviklingen, 

men allerede nu står det klart, at Søllerød OK 

vil få en ledende rolle i forbindelse med sprint-

løbene.  

 

Med et forventet deltagerantal på 3.500 – 4.500 

er det selvfølgelig en stor mundfuld, og arran-

gørklubberne har derfor på forhånd besluttet, at 

de fire klubber vil koncentrere sig om organi-

sering og ledelse samt naturligvis orienterings-

disciplinerne, hvorimod vi overlader transport, 

overnatning, forplejning osv. til professionelle 

inden for disse områder. WMOC 2018 kommer 

til at sætte sit præg på klubbens aktiviteter de 

næste år. Vi har kompetencerne og ressour-

cerne til at løfte opgaven, og i den kommende 

tid vil vi sætte rammerne op for, hvordan vi lø-

ser den og kommer godt fra start, og I vil alle 

høre meget mere. Det bliver rigtigt spændende. 

 

Torsdagstræningerne er nu løbet i gang igen ef-

ter sommerpausen, og i de næste par måneder 

venter DMer og op/nedrykningsmatchen den 6. 

september i Klinteskoven, hvor vi kommer til 

at kæmpe det bedste vi har lært for en fortsat 

placering i 1. division i 2016. Og så skal vi ikke 

glemme klubmesterskabet og jubilæumsfesten, 

som omtalt ovenfor. 

 

Jubilerende o-hilsen 

-Niels 

 

 
Niels Bentzon i snak med en af klubbens yngste, 

Magne Tillingsøe. (JWOC – Rauland) 

 

http://www.holteski.dk/322-tak-til-de-der-deltog-i-vores-crowdfunding
http://www.holteski.dk/322-tak-til-de-der-deltog-i-vores-crowdfunding
http://www.holteski.dk/322-tak-til-de-der-deltog-i-vores-crowdfunding
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Verdensmesterskaber 2015 
- for juniorer 

 

Af Iben Maag. 
JWOC - Junior World Orienteering Championship 

med deltagelse af 3 søllerødder ud af 12 lands-

holdsløbere! Det må vi af sted at se?!  

 

For familien Maags vedkommende blev turen alle-

rede planlagt i sommeren 2014. Da vi fornemmede, 

at Magnus og måske også Astrid og endnu flere søl-

lerødder havde en god chance for at komme til 

JWOC (juniorverdensmesterskab) i de spændende 

terræner i Rauland. Så kunne vi andre løbe "Sør-

landsgaloppens" 50 års jubilæumsløb i samme ter-

ræner. 

 

Kaj bookede en stor, luksuriøs hytte i Vierli ved 

Rauland Skicenter til ca. 10 personer og Illums, 

Thrane og Konring-Møller var med på ideen. 

 

Det med at Magnus var "selvskreven" var nu hybris 

- og så kom nemesis. Magnus fik ondt i knæene i 

efteråret 2014. Så meget, at han stort set ikke løb 

en meter før medio maj 2015. Og så kan man jo 

ikke blive udtaget - eller kan man? Magnus nåede 

at være med til testløb på mellemdistancen og 

gjorde det godt der, så han blev alligevel udtaget, 

nok nærmest på skøn. Det virkede ikke logisk på 

det tidspunkt, men det skulle senere vise sig at være 

OK. 

 

Astrid blev ikke udtaget i første omgang andet end 

som reserve, men hun kom med i stedet for Niko-

line Tillingsøe, der er skadet. I sidste øjeblik kom 

Aske Jepsen også med som reserve for Thomas 

Knudsen. Aske er ekstra stærkt løbende i år, og han 

havde gjort det super godt til testløbene på Fanø. 

 

Og så måtte Svend-Erik jo også med, så han kunne 

følge Aske på nært hold - og bo sammen med flok-

ken i Vierli :-) 

 

Og der var flere rødder i Norge: Vibe og Gert samt 

formanden skulle bo på Kvitåvatn. Desuden Jens 

Aaris og Ellen samt børn og børnebørn, men de bo-

ede et andet sted. Også Tore og Magne Tillingsøe 

var på plads sammen med deres far Helge. 

 

JWOC skulle starte søndag d. 5/7 med sprint i 

Åmot. Derefter kvalifikation og finaler i mellemdi-

stance mandag og tirsdag. Så hviledag og til sidst 

langdistance torsdag og stafet fredag. 

 

 
Magne og Tore Tillingsøe 

 

Sørlandsgaloppen (eller JWOC tour/publikumsløb) 

startede lørdag d. 4/7 og sluttede fredag d. 10/7. 

Langdistance lørdag, tirsdag og torsdag. Mellemdi-

stance mandag og fredag. Hviledag onsdag og evt. 

søndag, hvis man ikke ville løbe sprint ligesom ju-

niorerne. Lige med at få det hele til at passe sam-

men! 
 

Lørdag løb vi ved Høydalsmo i et stenet, storkupe-

ret område, der var vældig spændende og udfor-

drende. Især én af posterne voldte Søllerød-da-

merne besvær, idet jeg cirklede rundt, Marianne 

kom til og til sidst Susanne. Vi havde alle meninger 

om, hvor vi var, og hvad der kunne være smart at 

prøve - og så gik der en halv times tid med det... På 

et tidspunkt var en norsk herre ved en fremmed post 

så flink at vise os, hvor vi var. Og så vandrede vi 

støt og roligt op i posten uden problemer! Vi havde 

været 100-200 meter for langt nede ad skråningen 

hele tiden. Og vi havde endnu ikke lært at se forskel 

på sten, der er med og ikke med og hvornår klip-

perne er vist som jordhøje osv.... Heldigvis var den 

gennemgående konkurrence "bedst af 4", så det 

dårligste resultat kunne smides væk til sidst. 

 

Søndag var bagende varm og stævnecentret var i en 

"gryde" i downtown Åmot. Løberne startede lidt 

oven for byen, og vi havde hørt, at for at lave den 

"simple" lille by lidt mere sprint-spændende, var 

der sat hegn op på strategiske steder, så der blev 

flere og sværere vejvalgsmuligheder. JWOC-

sprinten blev spændende og vejvalg blev ikke altid 

truffet optimalt, idet løberne meget hurtigt "kogte 

over" og mange gjorde noget dumt eller i hvert fald 

"uheldigt". Danskerne klarede sig rimeligt, men var 
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ikke i nærheden af medaljer eller podieplads (pla-

cering 4, 5 og 6 kommer også med på podiet og bli-

ver hyldet). 

 

Hen på eftermiddagen skulle de rigtig seje søllerød-

der - Marianne, Ulrik og Bo - løbe Sprinten, mens 

vi andre skyndte os hjem til vor dejlige hytte, hvor 

man kunne nyde endnu lidt sol sammen med øl og 

chips og andet dejlig "ulovligt". 

 

Mandag var vejret slået om. Fra den ene yderlighed 

til den anden, idet der var regn og blæst. Først ri-

melig lunt men efterhånden koldt. Juniorerne løb 

kvalifikation i et super spændende terræn. 7 ud af 

10 gik videre til A-finalen herunder Astrid og Mag-

nus, så det var flot. Og de sidste 3 i B-finalen var 

heller ikke dårligt, når der også var en C-finale. Vi 

andre skulle også løbe mellemdistance, men i et 

mere bynært, lidt kedeligere terræn. Og der var ikke 

ret mange poster. Men med dårligt vejr kunne man 

godt bomme alligevel eller blive kold og ønske sig 

hjem. 

 
Magnus passerer her målområdet inden den sidste 

lille sløjfe. 

 

Tirsdag var vejret stadig koldt og gråt, men nu var 

vi bedre forberedte, også mentalt. Og terrænet var 

mere spændende, idet vi løb i juniorernes mellem-

distanceterræn fra mandagen. Faktisk havde vi jo 

haft chancen for at "lære" store dele af terrænet at 

kende, fordi det havde været vist gentagne gange 

med de unges tracking på storskærmen. Men bort-

set fra Bo, der er lidt af en kortnørd, var der vist 

ikke nogen af os, der havde stor glæde af det, da vi 

selv blev kastet ud i terrænet. Igen mange bom - ja 

man holder op med at kalde det bom, hvis det er 

under ca. 3 minutter. Så er der bare små bom eller 

store bom. Meget store kan forekomme... De unge 

fra JWOC løb finale og her klarede de fleste sig 

godt, men var heller ikke i nærheden af medaljer. 

 

Tirsdag aften skulle de unge have fællesspisning i 

Raulandhallen med alle de andre deltagere. Vi 

skulle have fællesspisning (med lidt mere rødvin) 

hjemme i hytten. Vi var dog for trætte til at feste ret 

meget! 
 

Onsdag var der heldagsregn! Godt trods alt at det 

kom på hviledagen, så vi ikke skulle stå i det på 

stævnepladsen. Nu kunne vi sidde i bilerne på vej 

til krigsmindemuseet i Rjukan eller sidde i hytten 

med PCen og ellers bare slappe af og snakke. 

 

Torsdag var langdistancedag med koldt, men tørt 

vejr. Ja selvfølgelig ikke tørt for fødderne, idet alle 

"myrerne" (norske moser) var fyldt ekstra godt op. 

Som jeg hørte nogle nordmænd tale om: "Det er én 

del myr og én del vand".  

 

De unge skulle starte med 2 minutters mellemrum 

hen over hele dagen. Aske og Astrid skulle starte 

meget tidligt. Fordelen er, at moserne - som man 

løber i hele tiden fordi det er let at løbe i og det er 

gode ledelinjer - ikke er mudret op endnu. Ulempen 

er, at der ikke er hjælp at hente fra spor eller folk i 

terrænet. Aske startede allerførst tirsdag og nu kun 

lidt senere torsdag. Men om ikke andet så er det 

overstået, og man kan slappe af og se de andre 

komme ind bagefter i stedet for at tilbringe hele da-

gen i karantænezonen ved start. Miri endte med en 

5. plads, dvs. den eftertragtede podieplacering. 

Magnus Dewett var bedste danske dreng på en 20 

plads. Magnus Maag løb ikke, fordi han slet 

ikke har råstyrken til denne krævende distance efter 

ikke at have trænet hele vinteren, og han ville ikke 

risikere at løbe sig til en fornyelse af skaden. Aske 

kom på en 116 plads og Astrid på en 30. plads ud 

af ca. 160 deltagere. 
 

Torsdag var også dagen for Ulriks "indtræden i de 

voksnes rækker", og han blev fejret behørigt - både 

morgen og aften i festligt lag. På denne dag tog han 

sig sammen og sejrede over Kaj (med sølle 11 se-

kunder, men dog en SEJR). 
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Fødselsdagsbarnet, Ulrik Illum. 

Fredag var sidstedag og stafetdag. Der er altid en 

særlig intens stemning ved stafetten, og her var der 

sørget for rigtig fin GPS tracking på storskærm af 

alle førsteholdene og nogle få af andet-holdene. 

Herved kan man følge med i, hvad der sker ude i 

skoven, og jeg skal love for, at der går et suk igen-

nem forsamlingen, når man ser, at en af nationerne 

storbommer, specielt selvfølgelig når det er værts-

nationen. 

Drengenes stafet blev afviklet først, så alle fik fuldt 

fokus. DEN-1: Magnus Maag, Bjørn Cederberg, 

Magnus Dewett. DEN-2: Emil Øbro, Carl Emil 

Klovsted, Aske Jepsen. 
 

 
Søllerødder på plads foran storskærmen ved den 

spændende stafet. 

Det gik fint for Magnus omend han havde det me-

get hårdt op ad den lange bakke til sidst, så nogle 

af de andre hentede på ham. Emil var lidt bagude 

og det viste sig senere, at han havde fejlklip som 

gjorde, at Aske ikke fik lov at starte på 3. turen som 

planlagt men i stedet kom i efterstarten - synd for 

Emil, der nok havde for mange nerver på, men også 

synd for Aske, der ikke fik den helt rigtige stafet-

stemning. På førsteholdet klarede Bjørn sig OK og 

Dewett løb dem lidt op, han kom ind som nr. 13, 

men fordi man ikke kan have 2 hold, der tæller for 

ét land, blev 2. holdene (eller det langsomste) sor-

teret fra, og drengene endte på en 8. plads. 

             

           Aske må pænt vente på efterstarten  

Hos pigerne var det DEN-1: Josefine Lind, 

Amanda Falck Weber, Miri Trane Ødum. DEN-2; 

Caroline Gjøtterup, Mathilde Nørgaard Kracht, 

Astrid Maag. 
 

Josefine løb stabilt og Amanda ligeså omend ikke 

hurtigt. Men Miri løb dem op og kom ind som nr. 

8. Og når dobbeltholdene var sorteret fra, rakte det 

altså til en podieplads som nr. 6. Så var der da en 

sejr for holdet at tage med hjem. Andet-holdet kla-

rede sig rigtig godt og var tæt på at indhente første-

holdet helt indtil Astrids publikumspassage sidst på 

banen. Men til sidst gik hun lidt død på den meget 

lange bakke før mål og måtte se sig indhentet af 

nogle af de nationer, hun lidt tidligere havde "taget 

på orienteringen" ude i det svære terræn. 
 

Vi andre fik denne dag lov at løbe mellemdistance 

i samme terræn og på mange af de samme poster, 

som de unge lige havde løbet på. Det var spæn-

dende og meget detaljeret terræn. Og svært selvføl-

gelig! Og med det fantastiske solskin blev det en 

forrygende sidstedag. 
 

Alle aldre var glade efter en uge med forrygende 

udfordrende baner og hyggeligt samvær. Vi glæder 

os til næste fælles O-tur! 

 

 
Søllerødder på plads foran storskærmen. 
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Nye venskaber opstår 
junior-VM 2015

 

Af Magnus Maag. 

Da vi begyndte årsplanlægningen sidste sommer, 

var det nok nogle lidt andre forventninger, jeg 

havde til junior-VM i Norge, end da jeg stod på 

startstregen for lidt over en måned siden til mit sid-

ste junior-VM. Jeg havde haft lidt problemer med 

knæene i løbet af sæsonen sidste år og besluttede 

mig for, at efter Junior Europa Cup i efteråret skulle 

fokus alene være på at blive mest muligt klar til ju-

nior-VM.  

Det kom ikke helt til at gå, som jeg havde håbet på, 

da jeg efter at have indledt et genoptræningsforløb 

i starten af november pludselig var meget værre til-

redt, end før jeg var begyndt på det. Lang historie 

kort var jeg begrænset til svømning og løb i vand 

til langt ind i foråret og havde kun løbet to konkur-

rencer inden juniorVM. Men jeg fik alligevel mu-

ligheden for at komme med og vise de danske far-

ver frem i Norge.  

Det har været endnu en fantastisk oplevelse, og jeg 

er glad for at kunne sige, at jeg gjorde mit bedste 

med det, jeg havde at skyde med. Det er ikke fordi 

mine resultater i sig selv er så flotte, men i betragt-

ning af hvor lidt, jeg har kunnet træne, er jeg godt 

tilfreds. Selve konkurrencernes forløb er allerede 

fortalt i de andre beretninger, så derfor vil jeg hel-

lere fortælle lidt om en af de andre vigtige ting ved 

juniorVM. 

Til juniorVM er der, udover selve konkurrencen, en 

masse socialt samvær både internt på holdet og med 

løberne fra de andre nationer. Stemningen er helt 

speciel, når så mange juniorer fra 40 nationer er 

samlet til noget de fleste har arbejdet frem mod i et 

år. Nogen er mere udfarende end andre, men alle er 

klar på at danne nye venskaber. På det danske hold 

har vi for eksempel en tradition for at mødes med 

en anden nation i løbet af ugen og lege nogle lege 

for at lære hinanden at kende. Det har været en 

kæmpe succes hver gang, og i år var det det franske 

hold, vi lærte at kende på den måde. 

 

Busserne på vej til karantæneområdet er en anden 

måde, jeg har lært nye mennesker at kende. Her har 

de fleste brug for lidt afledning fra at tænke på kon-

kurrencen. Det gode ved at være alene med en bus 

er, at man har en undskyldning for at snakke til no-

gen af dem, der også ser ud til at mangle selskab. 

 

Arrangørerne var også opmærksomme på, hvor 

vigtigt det sociale aspekt er, for at juniorVM fun-

gerer så godt. Der var derfor også fra arrangørernes 

side taget et tiltag i år i form af et get together ar-

rangement. Inden hviledagen blev der i forbindelse 

med præmieuddelingen afholdt en fælles middag, 

hvor man fik mulighed for at sidde til bords med 

nogle fra vidt forskellige nationer. Jeg fik både 

snakket med en polak, en japaner og en brasilianer, 

som jeg nok ikke havde snakket med, hvis ikke det 

havde været for det arrangement. 

Hele ugen sluttede af med en fest, hvor man kunne 

mødes og have det sjovt med dem, man havde lært 

at kende igennem ugen eller lære endnu flere at 

kende. Her er der tradition for, at nationerne tager 

noget ens på til festen for at holde stilen med nati-

onaldragter.  

 

 
 

På det danske hold havde vi valgt et marint outfit 

(som det ses på billedet.) Udklædning giver noget 

at snakke om og en måde at bryde isen, det tilføjer 

også lidt ekstra spænding til festen, fordi det altid 

er interessant at se, hvad de andre har taget på. Det 

kan også give et komisk indslag og noget at snakke 

om, når to nationer møder op i det samme dress. I 

år viste det sig da også, at vi havde samme outfit 

som de spanske drenge. Det havde vi ikke lige reg-

net med, men det forhindrede ikke, at det blev en 

god fest igen i år. 
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JWOC-deltagelse 
 

Af Astrid Maag. 

Når folk har spurgt mig, om jeg har haft en god 

sommer, har jeg ikke følt, at "Ja, den har været 

rigtig god!" har dækket over det. Det har været 

en sommer fuld af gode oplevelser og nye ind-

tryk, jeg vil dog bare fortælle jer om min tur til 

JWOC.  

Efter et veloverstået løb i Rumænien og et par 

dages pause tog vi afsted mod Rauland, Norge. 

Programmet stod på Sprint først, så Mellem 

kvalifikation, mellem finale, lang og stafet. Jeg 

har længe set frem til mellemdistancen, men 

glædede mig også rigtig mig til at løbe langdi-

stancen, da jeg har præsteret godt på alle de 

langdistancer, jeg har løbet i foråret. Derfor 

havde jeg også forberedt mig bedst på disse di-

stancer og havde en underlig uafklaret følelse, 

da jeg stod på startstregen den første dag. Jeg 

var overbevist om, at jeg havde glemt noget, 

havde de forkerte sko på og at jeg slet ikke 

kunne løbe sprint - en helt fremmet nervøsitets-

reaktion for mig -. Efter en hurtig sidste peptalk 

fra Emil, skulle jeg altså ind i startboksen. Som 

følger af mentalt fravær og ukoncentration, la-

vede jeg en del fejl og endte med en middelmå-

dig præstation, som jeg ikke var særligt tilfreds 

med. Efterfølgende har jeg snakket med andre, 

der siger, at de også tit har problem med at ind-

stille sig på første løb til et mesterskab. 

 

De næste par dage stod på mellemdistance. Ef-

ter en nedtur på Sprinten prøvede jeg at lette 

presset ved at overbevise mig selv om, 'at det 

her kunne jeg jo sagtens finde ud af!' Jeg følte 

mig godt klar til det terræn vi havde trænet i og 

glædet mig meget til at komme ud i skoven. 

Men da jeg vendte kortet, var terrænet noget 

anderledes end forventet - ikke meget, men nok 

til at tage toppen af selvtilliden -. Der var flere 

moser og mere jungleagtigt dårligt sigt. Det re-

sulterede i en usikker start, hvor tempoet var sat 

helt i bund. Det forstyrrede mig, da jeg blev 

hentet af en konkurrent og jeg bommede et 

postindløb med 4 minutter. Efter det gennem-

fører jeg resten af banen fint og satte godt 

tempo på i opløbet - for det er jo nogen gange 

sekunderne der tæller -. Resten af dagen var 

pinefuld venten på at finde ud af, om det rakte 

til en finale plads.  

Det gjorde det heldigvis lige netop, og finalen 

var en meget bedre oplevelse, både gennemfø-

relse og følelse. Jeg var overbevist om, at jeg 

kunne løbe det gode løb i dag. Vi havde forbe-

redt os på terrænet, men havde også evalueret 

kvalifikationen - hvad fungerede, hvilke signa-

turer var tydelige i terrænet m. -, så vi ville være 

klar på et terræn, der igen var anderledes, end 

vi havde forventet. Med fokus på skarpt kom-

pas og stop ved hver post, løb jeg et godt løb 

med fuld kontrol, bortset fra en enkelt post sidst 

på banen med en bom på næsten 1 minut. Det 

var en vigtig og bekræftende succes, som jeg 

kunne tage med mig til de næste konkurrencer. 

Hvis jeg har kontrol og ikke lader nervøsiteten 

komme for tæt på, kan jeg være med i toppen. 

 

 
Astrid, endnu mærket af sin hurtige spurt, fortæl-

ler om sit 1 minuts-bom efter publikumspassagen. 

 

 
Astrid, der startede tidligt, lå længe på anden-

pladsen. 
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Langdistancen var hård, men også teknisk 

svær. Teknikken er anderledes i Rauland, mo-

serne er faste og lette at løbe i, så udenomsvej-

valg var ikke på stier, men i moser. Selvom ter-

rænet lagde op til at løbe stærkt, skulle man 

være skarp i postindløbene, hvor det var svært 

med meget detaljerige områder. Efter jeg kom 

lidt for sent ind i pre-starten, var der fuldt fokus 

på at få en rolig start og lade teknikken styre. 

Denne taktik fungerede godt, og jeg havde et 

godt flow hele vejen. Det førte til et stabilt løb, 

der hev en 30. plads hjem, som jeg er meget til-

freds med.  

Vi afsluttede med stafetten, hvor jeg løb sidste 

tur på 2. holdet. Efter et godt udlæg fra Caroline 

(Fåborg) og Mathilde (Tisvilde), kom jeg af 

sted ikke langt efter vores førstehold. Jeg løb en 

sikker første runde med god fart, men blev træt 

og måtte se mig slået på fysikken på sidste 

halvdel. Til Junior VM er der karantæne til alle 

distancer, også stafet. Det betød, at jeg ikke 

måtte snakke med løberne, som allerede havde 

løbet, og ikke måtte se tracking, men vi kunne 

høre speakeren og vidste derfor, at mange bom-

mede sidst på banen. Det gjorde os ekstra op-

mærksom på teknikken til sidst.  

Alt i alt har JWOC været en vild oplevelse fyldt 

med fede løb, mentale udfordringer og masser 

af nye venskaber fra forskellige nationer. 
 

 
Astrid efter velgennemført mellemdistance

________________________________________________________________________________ 
 

Danske mesterskaber i mellemdistance i Munkebjergskovene den 29. august 2015 
 

 
Ellen K. Larsen vandt sølv i D-10, kun 16 sekun-

der fra guldet. 

 

Der var lagt gode, krævende baner i Munkebjergs 

bakker. Et detaljeret kort med store bakker, dybe 

slugter, tætte områder og besværlige gulområder 

gjorde terrænet hårdt at løbe i og visse steder svært 

at overskue. Og detaljerigdommen og målestokken 

1:10 000 gjorde det svært for os i ældreklasserne at 

klare finorienteringen.  

Vi, over 60, vil gerne have 1:7 500, som i Sverige. 
 

Hvordan gik det så søllerødderne:  
 

Sølv til Ellen K. Larsen D-10, Vibe Bøgevig D65- 

Peter Østergaard H55-, Arne Grøndahl H70- . 

 

Bronze til Alberte Kaae-Nielsen D-14 og Jørgen 

Münster-Swendsen H65- . 

 

Andre gode resultater: Fjerdeplads til Magnus 

Oscarsson i H45- og til Aske Jepsen i H-20, få se-

kunder foran Magnus Maag på femtepladsen. Ma-

thias Buchgreitz blev nr. 6 i H-12 og Lukas Becker 

nr. 5 i H14-, kun lidt over 1 min. fra bronzen. 

Vibe
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50 km orienteringsløb 
 i Finderup ved Viborg

Af Frede Lillelund. 

Det eneste jeg kender til Finderup er mordet i Fin-

derup Lade - kendt som stedet, hvor kong Erik 

Klipping (1249-1286) blev slået ihjel, ca. 37 år 

gammel, den 22. november 1286 (Sankt Cecilie 

nat). Dette er det seneste mord i Danmark på en re-

gent eller regeringsleder. 

 

 
"De sammensvorne rider fra Finderup efter mor-

det på Erik Klipping 1286" 

Malet af Otto Bache 1882. 

 

Finderup er en landsby sydvest for Viborg. Kort ef-

ter drabet blev der rejst et bodskapel på stedet, hvor 

drabet havde fundet sted. Det er nu den mest ud-

bredte mening, at dette bodskapel blev Finderups 

første kirke. I 1891 blev der på det sted, hvor drabet 

skulle havde fundet sted, rejst et mindekors, beko-

stet af digteren og rigmanden Thor Lange. Korset 

står på det sted, hvor Finderups oprindelige sogne-

kirke lå. Den blev revet ned midt i 1500-tallet. 

Der blev på kongens lig fundet i alt 56 stiksår, hvil-

ket f.eks. kan tydes på den måde, at syv personer 

(Skänninge-annalerne) har stukket kongen hver 

otte gange - en gang fra hver bagmand.  

Kongen blev bisat i Viborg Domkirke, hvor hans 

nutidige grav er markeret midt i koret. (Lånt fra 

Wikipedia) 

 

Sidste år forsøgte jeg at gennemføre løbet ved Thi-

sted. Det gav et grim smag af nederlag i munden, 

da jeg måtte opgive efter første loop på ca. 17 km. 

Skulle dette løb blot addere mere styrke til den 

grimme smag i munden af nederlag eller skulle det 

forløse det mismod, som har sænket sig? ja - det 

skulle snart blive afsløret anden weekend i august. 

 

Jeg tilmeldte mig midt i foråret, da jeg efter en del 

overvejelser måtte indse, at det red mig som en 

mare, at det ikke var lykkedes første gang. Den 

skulle have for fuld skrue, og alt skulle satses. Så 

måtte det briste eller bære. 

 

Mine forberedelser var fokuseret på flere fronter. 

Højdemeter, som gav nådestødet sidste gang, 

skulle trænes i rå mængder. Her blev Bøndernes 

Hegn og området ved den sydlige del af Furesøen 

udvalgt. En løberute blev lagt på ca. 8km, hvilket 

gav ca. 100 højdemeter. Den blev løbet 2-3 gange 

om ugen tillige med andre normale o-løb og træ-

ninger. Træningen blev testet på vores løb - Copen-

hagen Exhaust Trail, hvor benene havde det fint ef-

ter de ca. 21 km. Så den del burde være ok.  

 

Forplejning - specielt vand - blev også overvejet. 

Energi gel'er og hoftebælte med vandflasker blev 

indkøbt for en sikkerhedsskyld. Man skulle jo nø-

dig gå ned på udstyr. Lidt mere træning af over-

kroppen blev også iværksat. 

 

Mentalt startede træningen allerede ved tilmeldin-

gen, jeg vidste udmærket, at det måtte gøre ondt til 

sidst, men det skulle overvindes - og der skulle 

være en vilje til at forsætte, uanset hvad. Det var 

den dyre læring fra sidste løb.  

 

Løbet har ligget i mit baghoved og fyldt op, da jeg 

udmærket var klar over, at det krævede noget eks-

traordinært fra en kontorfunktionær at komme 

igennem. Jeg har aldrig været i Frømandskorpset 

eller gjort militærtjeneste med lange marcher og 

lignende, så mental opbygning var nok den vigtig-

ste ingrediens i træningen. 

 

29 havde meldt sig til 50 km-løbet herunder også 

Rasmus Skovhede Hviid fra Søllerød OK. Anders 

Skjødt fra Allerød OK havde kontaktet mig og vi 

kørte sammen til løbet. Det var en hyggelig tur frem 

og tilbage. Vi kom dog aldrig til at løbe sammen på 

turen. Han var klart hurtigere end mig. 

 

Løbet i år var inddelt i fire loop på henholdsvis 14 

km, 19 km, 11 km og 6 km. Efter hvert loop var der 

aflevering af klippekort samt mulighed for fortæ-

ring. Start og mål var på en gård lidt syd-øst for 

Finderup. Den lå midt i løbsområdet. 

 

Kortene var som altid en blanding af luftkort, 

gamle o-kort samt nye. Så man skulle holde tungen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Konge
https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_5._Klipping
https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_5._Klipping
https://da.wikipedia.org/wiki/1249
https://da.wikipedia.org/wiki/1286
https://da.wikipedia.org/wiki/22._november
https://da.wikipedia.org/wiki/1286
https://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Cecilie
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Regent
https://da.wikipedia.org/wiki/Regent
https://da.wikipedia.org/wiki/Regeringsleder
https://da.wikipedia.org/wiki/Otto_Bache
https://da.wikipedia.org/wiki/Finderup
https://da.wikipedia.org/wiki/Landsby
https://da.wikipedia.org/wiki/Viborg
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodskapel&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1891
https://da.wikipedia.org/wiki/Thor_Lange
https://da.wikipedia.org/wiki/1500-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Otto_Bache_-_De_sammensvorne_rider_fra_Finderup.jpg
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lige i munden. Posterne var placeret mere ubarm-

hjertigt end ved normale o-løb. Nogen steder kunne 

posten kun ses helt tæt på - ca. 2 m fra posten gemt 

godt i et hul i en granbevoksning, så sikker navige-

ring med kompas og kort kan tilrådes!   

 

Det var skønt, da starten gik - mentalt var det et 

kæmpe pres, som forsvandt som dug for solen. Nu 

var det bare af sted. Vejret var overskyet, ca. 19 

grader - lidt fugtigt - fint løbevejr - dog med udsigt 

til regn og torden lidt senere. 

 

Der var gaflinger allerede fra starten, så der var lidt 

forvirring ved starten blandt de 29 løbere, som for 

af sted over markerne. 

 

Loop 1 - mod Viborg (Hald Ege) 

Kortet er fra 1989, hvilket jeg selvfølgelig ikke når 

at se i starten. Det gav nu ikke de helt store kvaler. 

Alle farer ud over markerne, som kvæg på græs før-

ste dag. De første poster gik fint op til post 9. Her 

var stierne udvisket af nye buske og træer, så der 

skulle lige søges lidt rundt. Næste post 10 gik fint, 

men strækningen til 11 drillede. Der var langt til 

post 11, så jeg søgte ind mod en stor sti, men rendte 

bardus ind i et hegn, som ikke var afmærket på kor-

tet. Jeg hoppede over - i det samme stod regnen ned 

og med torden - jeg søgte videre ind og det blev 

mere og mere tæt - så stod et nyt hegn - bare højere. 

Pokkers osse! Regn og grangrene havde gjort mine 

briller til en hæmsko i stedet for en hjælp. Af med 

brillerne og se på kortet - det går ikke - tilbage igen 

og rundt langs kanten på skoven. Det tog nok ca. 5-

6 minutter. Ned mod post 11 - endnu et hegn - over 

det - og et mere, men skoven var nu langt mere 

åben, så det gik fremad.  

 

Jeg løb i kanten af skoven og havde en klar plan for 

indløb mod posten, men så blev jeg usikker på om 

skoven var ændret, så jeg løb forbi posten. Jeg 

søgte ind og fandt en sti, og løb frem, men ingen 

post. Kan det være næste sti - ud på den store sti og 

finde pejling, men der er ingen hjælp at hente. Så 

kommer en stor flok løbere buldrende og jeg stude-

rer kortet igen. Ja - det må være den rigtige sti - og 

ganske rigtig. Der var den. Jeg skulle have fulgt den 

oprindelige plan. Så var det gået glat.  

 

Nu regnede og tordnede det lige over os, men alle 

løb videre i skoven. Hvad skulle man ellers gøre. 

Mine briller var som skovsøer. Man kunne bare 

stikke tungen ud og drikke. Hvad skal man med væ-

skedepoter - Vor Herre er klar med vand. 

Vi var tre først ved næste post. Vi søgte rundt - in-

gen post. Der kom flere løbere til - alle søgte. Til 

slut var vi ca. 10 løbere, da én råbte triumferende 

"HEP" længere mod vest. Alle tumlede gennem 

granerne over en masse små huller for at klippe. 

Rent kaos i regnen. Og så videre. Dernæst var vi tre 

som fulgtes ad til mål. Ca. 2,5 time gået til ca. 18km 

løb. Ikke helt dårligt. Ingen problemer med helbre-

det, men løbestilen var lidt tung. 

 

Loop 2 - Finderup 

Efter optankning og nyt kort, så drog vi tre af sted 

samlet. Der var en fin musketérånd iblandt os. Det 

gik op mod Finderup og vi passerede lige forbi 

mindesmærket for mordet på Erik Klipping, som 

står i vestenden af Finderup (meget lille flække til 

info).    

 

 

 
Korset til minde om mordet på Erik Klipping. 

Billede lånt fra Wikipedia 

 

 

Vi løber sikkert i granskoven og koordinerer løbet 

til næste post hele tiden. Der er meget kvas, så vi 

falder alle på den tur. Det veksler mellem poster i 

granskov på o-kort og luftfoto. Længst ude er øvel-

sesterrænet med meget tungt løb i spor skabt af 

bæltekøretøjer. Posterne er placeret overkommeligt 

undtagen en enkel, som lige skulle ud i et meget 

blødt moseområde. Alting gynger når man går - lidt 

skræmmende. Man kan mærke vandet neden under 

græstuerne, som man går på. Foden synker ca. 

20cm ned ved hvert skridt, så man frygter at gå 

igennem det. 
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Længst ude på banen begynder jeg at blive lidt 

træt/stiv i ryggen og knæene smerter lidt. Jeg hæn-

ger bagud i forhold til de andre, så ved en post giver 

jeg frit løb til de andre. De skal ikke vente. Jeg tager 

lige lidt gåtur for at restituere. Det ender dog med 

at jeg kommer op et par gange grundet de søger lidt 

efter posterne. Men til sidst er de ude af syne. Jeg 

maser på 3-4 km. Jeg holder pæn fart bare i hurtig 

gang. Bliver overhalet af et par 25 km-løbere.  

 

Lidt overraskende får jeg øje på en af mine følge-

svende igen. Han er gået totalt kold og er lidt des-

orienteret. Makkeren er løbet videre, og han tænker 

bare på at komme til depot. Jeg siger, han bare skal 

hænge på - jeg turde ikke overlade ham til sin egen 

skæbne. Vi går lidt stille og rolig derudaf fra post 

til post. Heldigvis kommer der et vanddepot, så vi 

tanker godt. 5 plastikkrus vand blev det til. Der er 

lidt nemme poster inden mål ca. 2-3 km længere 

fremme. Jeg får ham i mål.  

Nu er ca. 7 timer gået og der er tilbagelagt 32 km 

af ruten i fugleflugt. Jeg har løbet/gået 42 km. Det 

ser fint ud. Der mangler nu et loop på 11 km og 6 

km. Det ser overkommeligt ud. Jeg ligger ikke sidst 

i løbet - gæt ca. 2/3 nede. 

 

Loop 3 - Dollerup  

Min svimle makker spiser en masse, men er slet 

ikke klar endnu, så jeg tager af sted efter indtagelse 

af en banan, to agurkestykker med salt og 5-6 pla-

stikkrus sukkervand. Har det fint - dog smerter 

knæene en del - specielt det højre knæ. Absolut in-

gen løb - det gør for ondt. Men hurtig gang går fint.  

 

Det er et meget stort lyngareal samt en skov/næs 

yderst. Specielt på lyngarealet bruger jeg en del tid 

på orientering - de ligger også næsten præcist som 

ønsket. Der er ingen konkurrenter at se hverken 

foran eller bagud. Der ca. 1 km frit sigte.  Den store 

udfordring er en stejl nedgang fra lyngarealet til 

post 7. Det gør nas - jeg må krabbe sidelæns ned. 

Der kunne jeg godt have brugt et skud morfin. 

 

Lidt længere fremme støder jeg på en meget hjælp-

som fyr, som intet har med løbet at gøre, men han 

vil frygtelig gerne hjælpe - jeg havde set ham før 

ved en anden post, hvor han også med stor iver pe-

gede i retning af posten, som han havde fundet. Han 

bliver nærmest korporlig, da jeg vil gå i anden ret-

ning. Jeg må forklare med store bogstaver, at den 

post han peger hen imod, har jeg besøgt. Han bliver 

meget skuffet og lidt fornærmet!  

Orienteringen går fint, når man går samtidigt, så jeg 

holder en god fart. Posterne er rimelig nemme, så 

det er bare at klø på. Ved post 25 vælger jeg at gå 

rundt om stigningen og kommer lige forbi et bryl-

lup. De kikker lidt på mig og undrer sig såre over 

den mærkelige gående løber.  

 

2-3 km før mål lyder der løbeskridt bag mig og det 

er min tidligere svimle makker i fuldt firspring - jeg 

tror dårligt mine egne øjne. Han har fået ny energi 

og spurter hen ad stien, efter vi lige har opdateret 

hinanden. Utroligt. Jeg kan ikke følge ham, da knæ-

ene smerter vildt ved gang ned ad bakkerne, og løb 

er umuligt. 

 

Mål kommer i syne efter 57 km gang/løb. Og tiden 

siger ca. 10 timer og klokken er 18:00. Ingen brug 

for pandelampe, for at komme i mål. Det er helt 

fint, men knæene smerter vildt - specielt det højre. 

 

Loop 4 - Guldborgland  
Efter fortæring ud igen på sidste 6 km-loop. Alle 

bakker blev forceret sidelæns af hensyn til at skåne 

knæene, hvilket ikke altid var muligt. Det skar som 

knive. Men absolut ingen tanker om at give op. Så 

tæt på - det skal udstås. 

 

Posterne lå i granskov (kortet var fra 2013), så sik-

ker orientering var nødvendig. Jeg hadede poster på 

bakker. Det tog en evig tid med at krabbe op og 

ned. Gang ud ad stier gik rimeligt. Post 7 på en lidt 

diffus top af slugt i meget tæt granbevoksning og 

post 8 ved digeende bag en meget tæt bevoksning 

skabte lidt problemer. Post 17 og 19 lå på toppen af 

bakker, som var svære at forcere. Efter hvert skridt 

skulle man lige puste ud grundet smerter fra knæ-

ene og terrænet var oversået med stubbe og huller, 

så det var ikke nemt. Men der blev færre og færre 

poster inden mål. 

 

ENDELIG efter ca. 66 km løb/gang, 119 poster 

fundet, 550 meter op og 550 meter ned, 12 timer og 

21 minutter var målet i sigte. Jeg gik ned langs en 

vej, hvor deltagerne, som var kommet i mål tidli-

gere, kørte hjem. Der var dytten, blinken med lys 

og thumbs up ved hver forbi-kørsel - meget opmun-

trende.  

 

Det var et stort øjeblik af aflevere klippekortet og 

få noteret tid med mere. Min køremakker, som lige 

kom i mål, da jeg gik ud på loop 4, var meget entu-

siastisk. Stor tak til ham.         
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Ruten løbet på 50km-løbet Finderup 2015. 

 

Dagen efter løbet gik det op for mig, at jeg nok for-

vred knæet, da jeg faldt på andet loop. Men i skyn-

dingen hæftede jeg mig ikke ved det, men der var 

kontant afregning på smertekontoen. Nu tre dage 

efter løbet går det meget bedre, men det kan stadig 

mærkes. Lige efter løbet kunne jeg intet gøre uden 

at det smertede vildt. 
 

Heldigvis kunne Anders køre hjem. Det havde jeg 

ikke kunnet. En superfin og uforglemmelig o-løbs-

tur. Tak og ros til arrangørerne for et godt arrange-

ret løb. 

Hurtigste løber var rundt på 8 timer og 51 minutter. 

Rasmus Skovhede Hviid fik en meget flot 3. plads 

med 9 timer og 21 minutter. Kanon flot løbet.   

Min plads blev nummer 15 ud af 21 mænd/kvinder, 

som gennemførte. 8 udgik desværre. Men 15. plad-

sen var ikke det vigtigste - det var at gennemføre! 

 

Frede Lillelund 

 

 

Om at passere hegn i NORMALE O-løb 
Fredes beskrivelse af den imponerende 50-km-kraftprøve indeholder nogle sætninger om forcering af hegn 

under O-løb. 

Frede fortæller ikke helt nøjagtigt hvilke typer hegn, der klatres over på turen rundt. 

 

Her ved siden af viser jeg lige et par af de hegns-

typer, som normalt mødes på O-løb. 

 

Begge udsnit er fra Munkebjerg Øst-kortet, som 

blev benyttet til DM-mellem i slutningen af au-

gust i år. 

Det venstre udsnit viser startpunktet, som ligger 

umiddelbart op til et impassabelt hegn omkring 

et skovområde, som dog kunne gennemløbes via 

huller i hegnet, som for øvrigt viste sig at være 

sammenfaldet flere steder. Hegnet var af vildthegntypen og ca. 1,4 meter højt og sat på gamle egepæle. 

 

Det højre kortudsnit viser et hegn, som normalt på passeres. Denne type hegn er ofte lave trådhegn omkring 

mark- og engarealer, hvor arrangørerne/korttegneren har en aftale med mark-/skovejeren.  

Passage af sådanne hegn kræver hensynsfuldhed, så hegnet ikke skades under forceringen. 

       Gert 
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Bomkanonen 2015
 

Endnu et fornemt Søllerød-år går på hæld! 

Endnu en mængde bom er logget i hjerner, GPS-ure og SI-

brikker. 

Endnu engang indkaldes derfor bidrag til 
 

 

Du har garanteret aldrig bommet – eller har du? 

Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, grinagtigt eller 

lærerigt bom. 

Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens længde, og der er 

ingen forældelsesfrist. Det må være foregået til lands, vands eller i luften, i Sverige, Norge, Spanien, 

Rude Skov, Skotland eller andre sand- og usandsynlige steder, under træning eller i konkurrence – på 

60.000 kr.-carbonstel-MTB’en, Tante Adas aflagte havelåge eller til fods – og du må være glad ny-

begynder, engageret supermotionist eller professionel – bare det har med O-sport at gøre. 

 

Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør: 

Vibe Bøgevig på vibe.bogevig@gmail.com senest den 22. september 2015.  

 

Du må gerne være anonym over for resten af klubben – men dit navn skal fremgå af mailen. Herefter 

vil et uvildigt, men kompetent dommerpanel bedømme bidragene (ligeledes anonymt), og vinderen 

vil (evt. anonymt) modtage folkets hyldest og en flot præmie ved klubfesten lørdag den 26. septem-

ber. Bidragene vil evt. senere blive trykt i BomKomposten. 

NYT: Som appetizer vil Bom-kanonens dommer underholde med egne, instruktive (og stærkt under-

holdende) bom. 

 

BOM-
kanonen! 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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RUDEGAARD 

 
 

 

Når vi tænker på Rudegaard, er det nok mere et sta-

dion end en bondegård, der først er i vores tanker. 

Det er forståeligt, da vi alle kun har kendt det som 

stadion, men der er en historie forud. 

På Frederik 2.’s tid i anden halvdel af 1500-tallet lå 

her en skovridergård, som på sønnen, Christian 4.’s 

tid blev brugt som stutteri (hesteavl). Under Chri-

stian 7. kom den ved kgl. gavebrev sammen med 

Dronninggård og Frederikslund i privateje i 1772. 

Efter 9 år blev Rudegaard dog solgt fra og blev et 

selvstændigt landbrug med avlsbygninger og et 

stuehus i vejgaflen mellem Hørsholm og Frederiks-

borg (Hillerød) kongeveje.  Som gamle kort viser, 

varierede antallet af bygninger gennem tiden, men 

hele tiden lå gården, hvor opvisningsbanen om-

kranset af den røde 400 m bane er i dag (se foto på 

næste side), med stuehusets facade mod vejkrydset. 

Jorden, der hørte til Rudegaard, lå vest for Konge-

vejen mod Hillerød omkring Dumpedalsrenden 

over til Bistrup Hegn og på begge sider af Vasevej 

hen til Frederikslund Skov.  
 

Hovedbygningen var i 1868 så forfalden, at ejeren 

rev den gamle ned og byggede en ny. Et ret ordi-

nært hus med forhave ud mod vejgaflen, hvor kon-

gevejene stadig ikke var asfalterede. I 1915 -16 ved 

et af de utallige ejerskifter blev de sidste rester af 

gården og også det ’nye’ stuehus revet ned. Stue-

husets placering var, hvor flagstangen står i dag. 

Allerede inden ejerskiftet var ejeren begyndt at ud-

stykke villagrunde på markerne, som i 1864 var 

blevet formindsket, da Nordbanen gjorde krav på 

godt 5 hektar. 

 

I 1916 begynder der at ske noget, som ligger der i 

dag. Den nye ejer opførte en for de landlige omgi-

velser ret pompøs bygning ’Rudegaard’, som vi i 

dag kender, og som er afbildet øverst på siden.  

Snart var al jord udstykket. Kommunen voksede, 

og hvad bliver der så behov for? Et stadion, og hvor 

lå lige det rette areal?  Der hvor det gamle Rude-

gaard med hovedbygning, avlsbygninger, mosehul-

ler og park tidligere havde ligget indeklemt mellem 

Rude Skov og de 2 kongeveje. Stadion indviedes i 

1948, og Den gamle Holtehal indviedes i 1960. 

Mange Holte Idrætsforeningsfolk (Holtes o-klub 

var en del af HI) ydede en frivillig indsats ved hal-

byggeriet. I dag kender jeg kun én, der var med - 

vores ældste aktive medlem: Ib Glud Konradsen.  

 

Sidste gang vi så noget til den gamle Rudegaard, 

var på klubbens 25-års fødselsdag 1. august i år. 

Under planering af arealet til den nye kunststofbane 

dukkede fundamentrester af en eller anden kon-

struktion op, som et tydeligt bevis på, at også før os 

har stedet summet af aktivitet. 

 

 

 
Rudegaard Stadion 
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Tekst til kortsiden: 

Kort 1:  1811. Sammenhængende avlsbygninger. Tørvegrave, mose og krat. 
 

Kort 2:  1842 – 1899.  Kortet rettes gennem perioden. Søen, som stadig er der, plus endnu en sø (tørvegrav), 

hvor grusbanen er i dag. Den mørke linje skiller Søllerød og Birkerød kommuner. Indtil kommunalreformen 

af 1.1.2007 sneg Birkerød sig ind på os, ved at hele Rude Skov var under Birkerød Kommune. Nu er begge 

sider af skovgærdet Rudersdal. 
 

Kort 3: 1850. Samme bygninger som kort 1 

 

Kort 4: 1855. Matrikelkort. Samme gårdanlæg. Nu er der tørvegrave, hvor søen og grusbanen er. 

 

Kort 5:  1928 – 40. Den gamle Rudegaard er borte, men det Rudegård fra 1916, som vi kender, er kommet 

til i stedet. Villakvarter er skudt frem. Grusbanen ren sø. Der, hvor den store, nye kunststofbane er under 

konstruktion, var der skov med stier og endog en bakke, som dog blev fjernet, da fodboldbanen blev anlagt. 

Der synes at være yderligere et par småbebyggelser op langs Hillerød Kongevej. 

 

Kort 6: 1898, rettet i 1931. Kortet er taget med for at vise, hvor jernbanen fra 1864 gik og i øvrigt stadig 

går. Den nedrevne Rudegaard har man åbenbart ikke fået fjernet. Bemærk det ubebyggede område vest for 

Kongevejen i Holte. Flere medlemmer bor der i dag – i huse. 
 

Kort 7:  1980 – 2001. Begge Holtehaller og Rønnebærhuset er med: Heldigvis ikke skyggen af Holtehal 3. 

I Søllerød OKs jubilæumsskrift skrev Troels særdeles præcist om problemerne omkring opdaterede, nøjag-

tige kort. De følgende kortudsnit viser klart problematikken, så læs kortene med stor overbærenhed. At ste-

det bærer sit navn korrekt, er uden for enhver tvivl, om så korttegnerne har haft lidt svage dage eller måske 

slet ikke har været så langt ud på landet hver gang en revision blev foretaget, er ikke til at sige.  Skal vi ikke 

bare lade det ligge? Det er jo trods alt historie. 
 

Kaj Rostvad 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Lørdag den 1. august 2015 – Søllerød Orienteringsklub 25 år 
 
Hele dette år har været og er præget af jubilæums-

arrangementer. Tre sprintløb i foråret, et særligt 

træningsløb i Stenholt Vang med eftersnak på Eg-

hjorten og en ekstra sommertræning for hjemme-

værende rødder i Aggebo og nu, på dagen, et rigtigt 

fødselsdagsløb arrangeret af Kaj Rostvad

 

   
 

Bo Rasmussen havde sørget for tidtagning på fødselsdagsbanen, hvilket jo altid gir´ ekstra fart i benene.  

Bagefter serverede Kaj kakao og lækre tærter med flødeskum. Erik Brühl og Kaj fremsagde et fødselsdagsdigt 

og snakken gik mellem søllerødderne, der måtte sidde tæt for at give siddeplads til alle. Bemærk flagguirlan-

den – den nederste og nye. 

Vibe 
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Kortudsnit over Rudegaard Stadion 
Se tekst på modstående side. 
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Team Konring & Møllers VM-oplevelser 
i Norge, Sverige og Skotland 

 

…Eller, altså. Andre har skrevet om oplevelserne 

ved junior-VM (JWOC) i Norge, så den vil vi 

forbigå hér. Under alle omstændigheder havde jeg 

(Kirsten) og Bo ved langtidsplanlægningen 

af ”Projekt sommerferie 2015” fået arrangeret os 

således, at vi skulle overvære og deltage / løbe 

publikumsløb ved samtlige VM i 2015.  

Ud over Norge skulle turen bringe os til 

veteranmesterskaberne (World Masters, WMOC) i 

Göteborg og herfra direkte til ”det rigtige” VM 

(WOC) i Inverness! 

 

WMOC, Göteborg, 18.-25. juli 

Nu var vi jo i vort eget hoved spidskandidater til at 

skulle arrangere WMOC i 2018 – hvad der siden 

skulle vise sig at være en rigtig fornemmelse. Det 

var lidt af et tilfælde, at vi valgte WMOC frem for 

O-ringen denne sommer (hvor er de seks ugers 

sommerferie, når man har brug for den?), men da 

vi nu havde valgt som vi gjorde, besluttede vi os for 

også at holde et skarpt øje med det organisatoriske 

aspekt…  

Vi havde allieret os med Magnus Oscarsson og fire 

australske O-entusiaster, herunder det australske O-

forbunds præsident og deres tekniske chef; man må 

sige, at vi dermed havde kompetencerne i orden, 

med adskillige O-trænere og repræsentative kræfter 

under samme tag! Jeg har boet og arbejdet i 

Adelaide i et år, og det var venner herfra (Erica (D 

50), Trevor (H 50) og Jenny (D 40 – og hvis 

lillesøster tog sølv i WMOC i D 35 i Ungarn for to 

år siden og dermed er én af få, der har slået Simone 

Niggli i et betydende arrangement, endda mens 

Simone stadig var eliteløber)) – og venners venner 

(Blair (H 40)), som sammen med os lejede et 

lækkert sommerhus i Hålta ca. 30 km nord for 

Göteborg og 15 km fra Marstrand og resten af den 

vestsvenske skærgård. 

 

WMOC havde trukket ca. 3500 løbere, heraf et 

meget stort antal fra de skandinaviske lande. Det 

overordnede arrangement er ens fra år til år og 

består i to sprintløb (et kvalifikationsløb og et 

finaleløb) og tre langdistanceløb (to 

kvalifikationsløb og et finaleløb). 

 Aldersinddelingen er med 5-års intervaller og går 

fra D/H 35 til D 90 og H 95. Her kunne danske 

arrangører godt lære noget – selv om der ”kun” var 

en tilmeldt deltager i hhv. D 90 og H 95, blev 

klassen alligevel oprettet! Alle deltager i både 

kvalifikations- og finaleløb; afhængig af antal 

deltagere (max. 80 i hvert heat) består 

kvalifikationen af flere heats, og finalen afvikles 

med en A-, B-, C-finale og så videre. I H 65- var 

der så mange deltagere, at der blev afholdt en E-

finale! Starttider til finaleløbene var baseret på 

placeringen ved de indledende løb – den slags kan 

godt være farligt, hvis man ikke har fuldstændig 

styr på kommunikationen, men det må man sige, at 

arrangørerne havde: alle finale-starttider blev lagt 

på hjemmesiden på de annoncerede tidspunkter 

eller tidligere. 

Til gengæld var der lige det med transporten. 

Arrangørerne havde i bulletinerne lagt meget vægt 

på, at det skulle være let at komme rundt med 

offentlig transport – især til løbene. Man kunne 

således købe City Pass, som gav én ”gratis” 

offentlig transport hele ugen, foruden til et antal 

forlystelser, seværdigheder og museer afhængig af, 

hvor dyrt et kort man havde købt. Lad det være sagt 

straks – det med, at det skulle være enkelt, viste sig 

at være en sandhed med modifikationer. (Det 

gælder så også den offentlige transport i Regionen 

på den anden side af sundet, kan man konstatere, 

når man har australske besøgende – dette skal ikke 

alene være en hetz imod svenskerne) Det er 

åbenbart meget, meget svært for et trafikvæsen at 

formidle information om offentlig transport, fx 

hvordan man køber billetter, når man selv har en 

intuitiv forståelse af sit system og ikke sætter sig 

ind i de ikke-indfødtes behov. Men dyrt, det var det 

i hvert fald! 

 

Vi ankom til Göteborg om lørdagen, hvor vi 

afhentede vores akkreditiver og deltog i ”model 

event” (prøveløb) forud for Sprinten. Hverken 

kortet eller banen var så videre imponerende, men 

vi fik da indstillet hovederne til sprintnormen og fik 

en idé om korttegning og kurver. Så indkvarterede 

vi os i sommerhuset, købte ind og afventede resten 

af selskabets ankomst… 

 

Hvis nogen skulle være i tvivl, foregår O-nørderi 

på australsk på akkurat samme måde som i 

Danmark! – det fik vi beviser på allerede samme 

aften, og det fortsatte ugen ud med intense 

diskussioner af alt fra kortenes præcision (generelt 

stor) til terrænernes anvendelighed (generelt høj), 

tekniske sværhedsgrad (steg eksponentielt fra 

sprint til lang – som det vil fremgå nedenfor), 
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vejvalg (mange), sammenligning med tidligere 

erfaringer fra andre løb, mosers og åbne områders 

gennemløbelighed (muligt, men tungt), bom 

(interessante), nedbørsmængden (betragtelig) osv 

osv osv… 

 

Søndag løb vi sprintkvalifikation i området 

Eriksberg. Banerne var lagt i boligområder og på 

områdets havnefront. Spændingen var stor, men 

mens vejret var bedre end man kunne have frygtet, 

var det O-tekniske niveau en skuffelse. Vi blev 

enige om, at de fleste mini-SUT’er kunne have 

gennemført det meste af de fleste baner. Det 

tekniske niveau blev også illustreret af, at jeg selv 

løb et næsten fejlfrit løb – frem til sidsteposten 

(ja…), hvor jeg med en total hjerneblødning 

konverterede en sikker A-finalekvalifikation til at 

være den hurtigste i mit heat, der ikke kvalificerede 

sig. Magnus, Jenny og Blair kvalificerede sig 

sikkert til A-finalen, mens vi andre nøjedes med B- 

og C-finalerne. Selv om det som sagt ikke var en 

O-teknisk udfordring, var der et antal deltagere, 

også medaljeaspiranter, som blev diskvalificeret, 

fordi de havde løbet igennem forbudte områder, 

såsom græsplæner i boligområderne. Det affødte en 

del diskussion, fordi områderne ikke var afmærket 

i terrænet, men kun var markeret på kortene – og en 

græsplæne er jo ikke automatisk forbudt område. 

Solen brød en lille smule frem, da vi sejlede tilbage 

over Göta-elven med den lille busfærge sammen 

med godt 200 andre O-entusiaster. Det var godt, at 

City Passet dækkede den  

 

Mandag blev finalen så afholdt med samme 

stævneplads, og selv om det tekniske niveau steg, 

var udfordringerne stadig ikke på samme niveau 

som fx ved DM sprint i Roskilde. Der var lagt lidt 

skovterræn ind, og arrangørerne anbefalede 

oprindelig at anvende O-sko, men den anbefaling 

var overkill og blev også trukket tilbage på dagen.  

 

Søllerød havde fem A-finalister: Magnus blev nr. 

28 i H 45; Jørgen Münster blev nr. 29 i H 65, og 

Arne Grøndahl blev nr. 47 i H 70, mens Lisbeth 

Damsgaard desværre blev disket i D 65. Der var få 

danske medaljer, men Keld Johnsen (H 65), Kurt 

Dose (H 85) og Inge Jørgensen (D 70) tog guld. Vi 

skal måske også lige nævne, at Simone Niggli tog 

en suveræn guldmedalje i D 35 med mere end et 

minuts marginal til nr. 2. 

 

Og så bringer vi lige et afsnit, som er uegnet for 

mindre børn og sarte sjæle: Som repræsentant for 

det danske sundhedsvæsen havde jeg på dette 

tidspunkt bemærket, at et stævne af denne karakter, 

med en del ældre mænd og kvinder, der anstrenger 

sig maksimalt, bør have beredskabet i orden i 

tilfælde af kritiske hændelser. Hér tænker jeg ikke 

på snitsår og forstuvede ankler, men på hjertestop. 

Én af deltagerne faldt om i målområdet og måtte 

genoplives med en hjertestarter. Historien er endnu 

længere, men pointen står allerede klar: det er en 

god idé at have en hjertestarter og rutinerede 

samaritter og læger i målområdet. Der stod i øvrigt 

også en ambulance. 

 

Tirsdag var afsat til model event for langdistancen, 

så vi var ude på en interessant udforskning af det 

göteborgske skovterræn. Bo og jeg gik rundt med 

Trevor og Erica, der aldrig tidligere havde løbet O-

løb uden for Australien; for de uindviede kan jeg 

oplyse, at de australske printere er i betydelig 

lavere risiko end skandinaviske printere for at løbe 

tør for blå farve, når de skal printe O-kort! Vi havde 

mange interessante diskussioner om kortlæsning og 

detaljerne i terrænet undervejs, men vi fik også en 

del naturoplevelser, blandt andet et meget smukt 

kig ud fra en klippetop over den svenske 

sommerskov og en dybblå skovsø. Bagefter – og 

efter en nærende frokost på et måske 

sundhedsmæssigt suboptimalt pizzeria, kørte vi på 

Volvo-museum og genså min barndoms Amazon.  

 

Det var den første bil jeg kan huske, og vi kørte til 

Norge på campingtur i den i 1972, med Jens og mig 

på bagsædet uden sikkerhedssele, og den havde 

nummerpladen AC 40 528… Nå, men der var også 

en del andre biler – og sejlskibe – og gigantiske 

lastbiler… Og én af de gamle sort-hvide politibiler! 

 

 
 

Hvis vi havde syntes, at det havde regnet på 

sprintdagene, var det intet imod hvad der ventede 

os om onsdagen, dagen for den første 

langdistancekval, som blev afholdt i området nord 

og øst for Lilla Delsjö. Vandet stod ned i tove og 

blev ved med det hele dagen. Jeg skulle løbe, mens 

det var allervådest (efter min egen mening), og i det 

klassiske Göteborg-terræn havde jeg en teknisk 

overraskende god oplevelse, muligvis fordi jeg var 
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dybt koncentreret om at klare mig igennem uden at 

drukne… Jeg havde i hvert fald stor glæde af det, 

jeg havde lært på det legendariske voksen-

træningskursus i 2012! Anyway, så var der bred 

enighed om, at terrænet var teknisk udfordrende 

(og retrospektivt det mest udfordrende ved dette 

mesterskab) og bestemt et WMOC værdigt, og at 

banerne var gode. Så var der lige det med 

mudderet… Indløbet til mål fra sidsteposten 

udviklede sig igennem dagen til en løbsteknisk 

udfordring i sig selv. Imponerende at se stævnets to 

ældste deltagere, 97-årige Rune Haraldsson og 94-

årige Astrid Andersson, stride sig uforfærdet i mål! 

 

Dagen efter afholdtes den anden langdistancekval 

med samme stævneplads, men nu med baner der 

gik mere nordvest og syd for Lilla Delsjö. Det var 

fysisk og O-teknisk lidt enklere, og især området 

syd for søen mindede mere om sydsvensk terræn. 

Vejret var betydelig bedre end dagen før, selv om 

der stadig var byger i luften. Desværre havde jeg en 

halvdårlig og mærkelig umotiveret dag og 

afsluttede endnu engang med en dum fejl, denne 

gang til 3. sidste post, hvor jeg formåede at bomme 

med 8 minutter og dermed placere mig én placering 

og 23 sekunder fra A-finalen  Til gengæld 

imponerede Magnus med en sikker A-kvalifikation 

trods voldsomme rygsmerter, og også Jørgen 

Münster brillerede med en A-kvalifikation, altså 

som én af de 80 bedste blandt de 370 deltagere i H 

65. 

En lille krølle på historien: Ét af heatene i dagens 

D 65-kvalifikationsløb måtte annulleres, da 

kontrolnummeret på én af posterne i terrænet afveg 

fra det på de løse postbeskrivelser. Av av av! – det 

gjorde ondt på både arrangører og løbere (som talte 

vores egen Lisbeth Damsgaard). Hvem sagde 

nørdede, OCD-lignende kontrolprocedurer? 

 

 
Der må hviles. To australiere og Magnus 

 

Nu var tiden kommet til en hviledag, og det trængte 

vi også til! Således drog vi tre danskere med to af 

australierne (Trevor og Erica) til Marstrand, hvor vi 

på ugens første rigtige sommerdag udforskede 

Carlstens fæstning og inspicerede de klippehuler, 

hvor byens befolkning ifølge historien gemte sig 

for Tordenskjolds soldater under den danske 

belejring. 

 

Det blev hurtigt lørdag og finaledag. Nu skulle vi 

en smule længere vestpå, til Skatås, et offentligt 

udflugtsområde, der ligger i direkte forlængelse af 

Delsjö-området. Da vi samtidig skulle evakuere 

sommerhuset, måtte vi tidligt op for at gøre det 

sidste rent, pakke biler osv osv. Vi ankom i ufattelig 

god tid til Skatås, hvor solen – måske efter det 

hyggelige bekendtskab i Marstrand – atter havde 

besluttet sig for at gøre os selskab. Stævnepladsen 

var placeret i noget, der bedst kan betegnes som en 

park, og store dele af banerne var derfor i mere 

stirig skov end de to foregående dage. 

 

Vi havde noget spredte starttider, men var godt 

underholdt af at klappe andre i mål, heriblandt de 

førnævnte Rune Haraldsson og Astrid Andersson, 

der fik kæmpestore, varme bifald hele vejen 

igennem opløbet. Endnu engang til danske 

arrangører: hvad sker der for jer, når I snubler over 

aldersgrænserne og undlader at oprette klasser til 

sportens allerældste udøvere – oven i købet med 

forskellige grænser for mænd og kvinder? Hvad 

kan det mon koste at udbyde de ekstra klasser? 

 

Endelig skulle jeg starte, og jeg havde en 

nogenlunde, men ikke videre prangende tur. Lige 

på det tidspunkt var jeg faktisk glad for at skulle 

nøjes med den lidt kortere tur i B-finalen, for jeg 

følte mig noget slidt. Og det er jo lidt flovt at have 

det sådan, når man bare elsker O-løb og er i gang 

med det, man har glædet sig i et år til at opleve… 

Min personlige konklusion på WMOC var, at jeg 

gennemgående havde løbet på et højere niveau end 

jeg selv havde forventet – jeg har løbet WMOC to 

gange tidligere, men aldrig været i nærheden af A-

finalen hverken på sprint eller langdistance – 

desværre blev jeg min egen værste fjende og tabte 

sikre A-finalekvalifikationer med to surrealistiske 

bom, som jeg ikke har tænkt mig at gentage 

nogensinde. Nå, men til de søllerødske A-finale-

meriter: Magnus måtte desværre opgive at fuldføre 

A-finalen i H 45 pga. de førnævnte rygproblemer. 

Jørgen Münster blev nummer 65 i H 65, Arne blev 

nr. 35 i H 70. Det blev ikke nogen stor danskerdag 

– Tenna Nørgaard i D 40 tog bronze og den eneste 

danske medalje. 

 

Så hastede vi fra stævnepladsen – Magnus kørte 

vores lejebil hjem til Helsingborg efter at have kørt 

Bo og mig til Landvetter, hvorfra vi fløj i et PWT-
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chartret fly til Aberdeen sammen med 76 andre O-

entusiaster. Vi ville gerne have siddet i et lidt større 

fly med WiFi og storskærm om bord, for undervejs 

tog det danske landshold guld på sprintstafetten i 

Nairn; det fik vi en glad SMS om fra Iben, da vi 

landede i Aberdeen. Hér kravlede vi ind i en lejebil 

(Fiat 500 – det skulle have været en lidt større bil, 

men den var de udgået for…) og tøffede til 

Inverness og vores Bed & Breakfast, med ankomst 

ca. kl. 23. I mellemtiden havde Deres udsendte 

(også benævnt kodriveren) gennem- og oplæst alt, 

hvad der var at læse på smartphone-nettet om den 

danske triumf, for Deres anden udsendte (også 

benævnt chaufføren). Det indebar en nøje 

gennemgang af alt, hvad der stod på WOC-

hjemmesidens live-blog. Man havde vel vundet! – 

og der var temmelig langt til Inverness. 

 

WOC / Scottish 6 Days, Inverness, 
25. juli-1. august 

Dagen efter stod vi til gengæld temmelig tidligt op 

for at komme til Achagour (udtales ikke, som det 

skrives) stævnepladsen for Scottish 6 Days og 

hente vores startpakke. Og så gjaldt det god, 

gedigen langdistance i et underholdende, men tungt 

terræn, hvor den første halvdel både lå på den 

bedste del af kortet og bød på den teknisk sjoveste 

udfordring med vældig løbbart, småkuperet terræn, 

men også mere bregne-tætte områder. På den sidste 

halvdel, som blev løbet igennem et bueskydnings-

område, en hede med høj og tung lyng (hvem sagde 

Fanø? – men kurverne var nu ikke helt så 

komplekse), en nåleplantage og til sidst endnu et 

åbent område og lidt løvskov a la Tokkekøb Hegn 

uden stier, var jeg bare træt, og det gjaldt også for 

Team Konring & Møllers mandlige deltager! Vejret 

var både godt og varmt, og til britiske O-løb er der 

hverken vand på banerne eller i mål, så 

drikkedunkene var vældig populære efter 

målgangen. 

 

Scottish 6 Days, der som bekendt udgjorde 

publikumsløbene for WOC, havde oplevet 

overvældende stor tilslutning. Hele 6000 løbere 

deltog, hvad der var et sted mellem dobbelt og tre 

gange så mange som man oprindelig havde regnet 

med. Det gav store logistiske udfordringer især 

med til- og frakørsel og parkering. Problemerne 

voksede igennem ugen, særlig på de sidste to dage, 

men mere herom senere. Blot skal de officials, som 

vi mødte undervejs, have kæmpe ros for at håndtere 

stort set alle pressede situationer med godt humør 

og store smil! Et andet hit var det daglige ”Nessie 

News”, et dobbeltprintet A4-ark stort nyhedsbrev, 

som blev net-publiceret aftenen før hver stævnedag 

og hånd-udleveret ved bilerne på selve 

stævnedagen. Hér kunne man læse om særlige 

forhold vedr. logistik, men også lidt historie om det 

område, som vi skulle løbe i, fødselsdagshilsener 

til deltagere (og formentlig også officials) osv. 

Måske en idé til WMOC 2018? 

 

Stævnepladserne skal også lige nævnes. De bød ud 

over de 6000 deltagere på tre sportsforretninger og 

et antal catere, der falbød alt fra haggis på 1000 

måder over tyske frankfurtere til softice, slik og 

kolde og varme drikke. Sidstnævnte blev blandt 

andet udbudt fra en særlig kaffe-café, hvis 

kaffemaskine (/ betjenere) var lige så langsom(me), 

som kaffen tilsyneladende var god; denne uheldige 

kombination betød rekordlange køer de fleste, for 

ikke at sige alle dage. Den slags tager man nu med 

ophøjet godt humør, når man tilhører WOC’s mest 

succesrige nation. 

 

For det var jo det, vi var – eller i hvert fald endte 

med at være! På aftenen for førstedagen af Scottish 

6 Days drog benævnte Team fra Inverness til Forres 

og WOCsprintfinalen. Således stod vi i første 

række og jublede sammen med ikke så få andre 

danskere, heraf et antal unge mænd iklædt diverse 

roligan-effekter (ingen navne skal nævnes, men vi 

så et par stykker fra OK Øst) og et par endnu yngre 

unge damer i ubegribelige solbriller (ingen navne 

skal nævnes, men vi så et par stykker fra FIF 

Hillerød), da Maja Alm kvaste sine modstandere 

med en helt igennem suveræn indsats. Det var 

virkelig en fornøjelse at følge – og ligeså stor en 

fornøjelse at nyde en professionel svensk 

kommentator med engelsk ko-kommentator, og 

storskærm med tracking og kameraer på alle 

relevante steder. 
 

 
Maja har vundet guld på sprinten. 

 

Så spiste vi på en pub, der tydeligvis var overvældet 

af den uventede tilstrømning af tilskuere til 
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sprintfinalen. Men maden var vældig god. Nu er jeg 

ikke så meget til kød, men jeg vil gerne varmt 

anbefale stedets steak and ale pie, hvis nogen skulle 

forbi. Jeg kan ikke helt huske pubbens navn, men 

den ligger i en sidegade til hovedgaden i Forres… 

 

 
Løbsterræn på 2. dagen i Skotsk 6-dages 

 

 

Forberedelse til 2. etape. 
 

Om mandagen holdt eliteløberne hviledag. De seje 

publikumsløbere bevægede sig derimod ud i ægte 

højland til S6D dag 2. Det havde regnet en del, 

hvad der betød vældig, vældig meget mudder både 

på vej til start og ude på banerne. Jeg var blevet 

godt og grundigt forkølet, var til det sidste i tvivl, 

om jeg skulle starte, men bestemte mig for ikke at 

være en kylling og gik derfor banen rundt med en 

hastighed som en tai chi-udøver i slowmotion. Det 

blev allerede fra starten og med mere end ønskelig 

tydelighed demonstreret, at korttegning afhænger 

af, hvor man er. Hvis fx 90% af terrænet er dækket 

af mandshøje bregner – og jeg mener mandshøje 

bregner – er der ingen grund til at tegne signaturen 

for undervegetation ind. Havde Starthfarrar’s 

korttegner åbenbart tænkt. Med det resultat, at man 

bevægede sig rundt på den stejle, storkuperede 

(men både smukke, mudrede og udfordrende) 

første del af banen med en sigtbarhed som i en 

grønalgesuppe på de værste steder – og de steder, 

hvor bregnerne havde spist stråforkorter eller 

noget, gjorde de det stadig vanskeligt at 

gennemskue de egentlige, underliggende 

terrænkurver. Alt i alt havde vi nu begge en god dag 

på hvert vores niveau. 

 

Tirsdag skulle vi egentlig have løbet et åbent (dvs. 

ikke en del af S6D) sprintløb i Forres, men vi 

trængte mere til en hviledag og besluttede derfor – 

efter at have nydt en såkaldt ”cooked breakfast” 

med alt, hvad dertil hører af æg, bacon og toast – at 

drage direkte til WOC-mellemdistanceløbet. Det 

blev løbet i skovene omkring godset Darnaway, 

som ejes af Jarlen af Moray. En meget velholdt, 

men alligevel udfordrende skov med åbne, 

vanskeligt fremkommelige områder vekslende med 

storkuperet terræn a la Silkeborg-skovene. 

Stævnepladsen lå lige neden for selve slottet, som 

dannede en imponerende og meget smuk baggrund. 

Hér nød vi igen den professionelle stævne-

transmission med storskærm, tracking og faste og 

løbende kameraer. For én gangs skyld (bogstavelig 

talt, skulle det vise sig) måtte de danske 

dameløbere undvære at toppe resultatlisten – Ida 

Bobach var tættest på medalje, men et ærgerligt to 

minutters bom på sidste del af langstrækket til post 

4 flyttede hende fra guld- til fjerdepladsen. 

 

Onsdag fik vi selv lov til at prøve kræfter med det 

område, hvor mellemdistancen var foregået. Det 

var dejligt at løbe i – størstedelen af min bane 

(eneste dag med mellemdistance) bød på en lækker, 

fjedrende skovbund, som virkelig gav lyst til at 

fræse. Kurverne og enkelte områder 

med ”skramlet” bund” sørgede for, at man ikke fik 

for meget fart på. 

 

Da vi selv havde løbet, var der lagt i kakkelovnen 

til WOC-stafetten. Og hold da lige op, hvor blev det 

en dejlig dag! Sjældent har et hold været så 

suverænt, som de tre danske piger viste sig at være. 

Terrænet var en anden del af Darnaway (med 

samme stævneplads som dagen før) og nok det 

mest ”danske”, som vi kom til at opleve den uge – 

men alligevel. I ved det jo selv, men skal vi lige 

gentage: Maja Alm med ét minuts forspring, Ida 

Bobach øger forspringet med tre minutter, og 

Emma Klingenberg cruiser hjem til the ultimate 

Kodak moment ved sidsteposten, hvor de tre 

krammer hinanden og jublende løber i mål 

sammen. Fantastisk! 

 

Billedet på næste side: Der krammes ved sidste 

posten, før holdet løber i mål som suveræne vindere 
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Dagens mest groteske bom stod jeg for lige i det 

øjeblik, hvor Bo havde de tre piger fuldstændig på 

kornet i kameralinsen, hvor de var på vej i 

målslusen. Lige dér besluttede min ene arm sig for 

at juble helt vildt – desværre lige foran 

kameralinsen… og lige dér følte jeg mig 

fuldstændig som en wannabe Bridget Jones, bare 

meget mere kikset! Kan man bomme et foto? Oven 

i købet en andens foto? 

 

Nu havde vi vundet tre guldmedaljer og prøvet tre 

slags terræn til publikumsløbene. Om torsdagen fik 

vi lov at forsøge os i det terræn, som damestafetten 

havde triumferet i. Det var meget letløbt 

og ”danskeragtigt”, men nogle områder var teknisk 

lidt drilske. Selv om jeg følte mig tung og træt, blev 

jeg inspireret til at løbe igennem ikke mindst sidst 

på banen, da jeg pludselig befandt mig i et ”tog” af 

herreløbere… 

 

Fredag begav vi os så ud i det ultimative højland i 

Glen Affric, et langt ude på landet naturskønt og 

meget skotsk område, hvor vi skulle løbe dag 5 i 

S6D på den ene side af tilkørselsvejen, mens WOC-

langdistancen skulle afholdes på den anden side. Et 

meget regnfuldt år voldte nu arrangørerne store 

problemer, idet bondemanden, der ejede den mark, 

som stævnepladsen lå på, og som også var udset til 

P-plads for langt de fleste biler, var stærkt bekymret 

for, at den ikke ville kunne bære det store antal 

køretøjer, og da slet ikke to dage i træk. Ydermere 

var der udsigt til lange og langsomme køer, da 

tilkørselsvejen var en ultimativ single-track. Det 

gav sig udslag i forsinkelser på WOC-

langdistancen, fordi den bus, der skulle 

transportere løberne til karantænezone, også blev 

forsinket. Vi tog meget tidligt af sted og nåede 

heldigvis også frem i god tid og fik lov at parkere 

på den nævnte mark. Og så drog vi ud på endnu en 

højlands-langdistance. 

 

Hér må lidt navlepilleri være på sin plads. Jeg 

havde ved en nærmere analyse af både WMOC og 

S6D konstateret, at jeg havde alt for stor tendens til 

at bomme førsteposten. Derfor var dagens klart 

formulerede mål at løbe rent i post 1 – koste hvad 

det vil. Men – 

…Og hér laver vi lige en cliffhanger. Resten kan I 

høre til klubfesten, når vinderen af årets BOM-

kanon skal kåres. Jeg kan desværre ikke selv vinde, 

men jeg vil mene, at dette bom er velegnet til 

udstilling og ydermere fungerer som en passende 

akkreditering for en BOM-kanon-dommer. Døm 

selv – om cirka en måned. 

 

Det var en lang hård dag for mange 

publikumsløbere, men de danske tilskuere glemte 

alle strabadserne, efterhånden som WOC-

langdistancen udfoldede sig. Som appetizer havde 

Thor Nørskov og Tue Lassen løbet godkendte løb 

– men undskyld drenge: det uovertrufne clou var, 

da Ida blev speaket som en suveræn nr. 1 efter andet 

langstræk (tror jeg nok). Pludselig fik vi travlt med 

at regne på ca. målgangstid, finde kameraet frem og 

spæne over til målslusen! Så ventede vi. Men ikke 

ret længe, for dér dukkede hun op på den åbne 

skrænt på den anden side af vejen – med en lille 

forpustet kameramand med webcam i hælene. Vi 

råbte og skreg, og så kom hun løbende det sidste 

stykke ind mod mål. Bror Christian entrede 

målslusen med et stor Dannebrog, så Ida kunne 

løbe med det de sidste 25 meter til målstregen – og 

først dér tror jeg, at det gik op for hende, at hun var 

blevet verdensmester.  

 

 
Glad verdensmester, Ida Bobach 

 

Med en sejrsmarginal på 2 minutter og 44 sekunder 

til sølvvinderen, norske Mari Fasting, og efter knap 

75 minutters løb i noget, der ikke i bare den vildeste 

fantasi kunne karakteriseres som danskervenligt, 

var det endnu et ufattelig vildt øjeblik i en uge af 

ufattelige vilde øjeblikke – med en suveræn og 
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knusende sprintstafetsejr, en suveræn og knusende 

sprintsejr, en suveræn og knusende skovstafetsejr, 

og nu en suveræn og knusende langdistancesejr  

 

Landstræner Lars Guldstrøm lignede en mand, der 

kunne flyve hjem fra Skotland ved egen kraft. 

 

Trods den megen guldglæde undlod vi nu at flyve, 

men nøjedes med at liste hjem til Inverness i vores 

Fiat 500. 
 

Og hermed var WOC slut – en uovertruffen triumf 

for det danske landshold! Derimod var der endnu et 

løb i S6D – igen i Glen Affric, hvor jeg havde en 

del revanche til gode. Turen derud blev afbrudt 

efter vores mening lidt for tidligt, da vi blev 

tvangsparkeret 4 km fra stævnepladsen. Heldigvis 

slap vi for at skulle gå derud. Eller, altså. Vi troede, 

at det var heldigvis, for vi blev familiesammenført 

– desværre med en fransk bilist, der talte meget lidt 

engelsk og havde meget lidt tilovers for det 

katastrofale arrangement uden vand på posterne 

eller i mål, og skældte i det hele taget temmelig 

meget ud hele vejen til stævnepladsen. Han havde 

fulgt samtlige WOC siden 1978 med undtagelse af 

fire, og vi skyndte os at rose Thierry Gueorgiou 

meget, og lige da vi mente at have formildet ham, 

opdagede han nogle franske kammerater på vej til 

start, som han lige skulle råbe god tur til, med det 

resultat, at han var 2 millisekunder fra at køre af 

vejen. Aldrig igen… tænkte vi, da vi stod ud af 

bilen og takkede ham mange gange for hans store 

gæstfrihed! 
 

Selve løbet var i det område, hvor WOC var blevet 

afholdt dagen før – det var et rigtig fedt og teknisk 

spændende terræn med lange åbne moser og 

lysåbne spor imellem kuperede områder, men ingen 

stier overhovedet. Jeg fik en slags revanche for 

dagen før… På stævnepladsen var kommen-

tatorerne og storskærmen stadig på plads, og både 

verbalt og visuelt flød en lind strøm af S6D-løbere 

ind i mål som afslutning på et alt i alt yderst 

vellykket arrangement. Vi fandt et venligt 

sydafrikansk / hollandsk / schweizisk / skotsk par 

(de havde boet i alle de nævnte lande) at køre 

tilbage til vores bil med; heldigvis kørte de i Volvo 

og havde en kørestil, som matchede bilmærket, så 

vi åndede lettet op. 
 

Og så drog vi tilbage til vores bed and breakfast, 

gik for sidste gang ud at spise i Inverness, pakkede 

sammen og gik i seng. Søndag stod vi tidligt op, 

kørte til Edinburgh og fløj hjem til Danmark efter 

to intense, men dejlige uger. Summa summarum: 

Det er dejligt at være på O-ferie, men når man 

kommer hjem… trænger man (og ens ben) virkelig 

til ferie! 
 

Kirsten Møller og Bo Konring 

 

 
Bo Konring og Kirsten Møller. Her ved DM-

mellem den 29. august 2015. 
 

(Kort fra Skotland kan ses på side 33 i net-udgaven) 

 

 

 

 

   
Erica og Kirsten, finaledag WMOC              Klar til at se WOC skovstafet         Ida Bobach på podiet ved WOC-mellem 
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Skovcup - Det er for børn.
 

Søllerød den 13. maj 2015. 

Susanne Thrane fortæller: I dag har vi haft skovcup i Rude Skov, og på trods af lidt halvkoldt vejr med by-

ger, og at det var lige op til Kristelig Himmelfartsdag, kom der ca. 175 børn, så det var fint. 

Der var ros til banerne lavet af Aske Jepsen og Magnus Maag og arrangementet forløb efter planen. Der blev 

spist leverpostejrugbrødsmadder og toast med nøddesmørepålæg, og spist masser af melon og få gulerødder. 

Der var stor opbakning fra søllerødder, der hjalp til, og tak til jer alle sammen. 
 

Fordeling på baner: 

Bane 1: 60  Bane 2: 60  Bane 3: 25 Bane 4: 20 

Deltagere uden klubtilhørsforhold: 50 

 

Fra skovcup-finalen den 5. juni: 
Magnus Oscarsson skrev bagefter til mig, at Søllerød OK blev nr. 4, og at vi næste år gerne vil blive nr. 3. 
 

Vi var fire officials fra Søllerød - Mogens, Jens, Kirsten O og jeg. 
 

Søllerød OK stod for bivogn og SI-tidtagning og mål. Ved mål hjalp Hagedorn, Oscarsson, Næstoft og 

mange andre med at heppe de over 200 deltagere i mål. 

Emma Klostergaard løb flot til finalen, 5,4 km svær - stor respekt.  

Alberte Kaae-Nielsen vandt D14, mens Camille Næstoft Juhl desværre fejlklippede. 

Vincent Becker blev nr. 5 i H10A, mens Lukas Becker blev nr. 4 i H14A.  

Som Alberte og Lukas snakkede om, da de var kommet til stævnepladsen: ”Der er hoppeborge - det er der-

for, det er så sjovt til skovcup-finalen”   
 

 

Skovcup efterår 2015 
 

Starttid altid mellem 16.30 og 17.45 
 

  2/9 Farum Lillevang 

  9/9 Helsingør 

16/9 Egebæksvang  

 Mini-SUT ´er til træning. Selma og Agnes. 
 

 

 

                                                                                                                                                  
Ellen K. Larsen, glad sølv-  Begynd din styrketræning i tide.   Emilie Østgaard er klar 

vinder ved DM mellem i D-10      til start på træning med SI 



Søllerød Orienteringsklub                                             Komposten – 25. årgang nr. 4 – september 2015 

28 

 

En ny trail-klassiker på vej …. 
  

 
Vincent og Peter Becker deltog i trailløbet. 

 

 

Den 20. juni blev Copenhagen Exhaust Trail af-

holdt for første gang, men hvad var det lige for et 

løb og hvorfor var SOK arrangør? Her er fem hur-

tige spørgsmål til arrangørteamet bag løbet. 

  

Hvad er Copenhagen Exhaust trail? 

Det er et trailløb, ruten er afmærket med snitzling 

så der er ikke brug for o-kort. 

Løberne skulle over den nedlagte skihopbakke 

Holtekollen i Geel Skov og ned ad skrænterne mod 

Mølleåen i Ravneholm-skoven - også kendt som 

"Det danske Schweiz". Der blev løbet på små spor 

og stier, der strakte sig op og ned ad de to skoves 

mange skrænter, og der var mange, som blev udfor-

dret af de mange højdemeter og ikke mindst bakke-

spurten op ad Holtekollen. Der var tre distancer 6, 

12 og 21 km. 

  

Hvorfor arrangerer SOK et trailløb? 

SOK vil gerne tiltrække nye løbere, der kan blive 

til medlemmer og arrangere løb, hvor overskuddet 

kan gå til at støtte klubbens mange ungdomsløbere, 

så da Mikkel Kaae foreslog bestyrelsen at lave et 

trailløb, var der fuld opbakning til projektet. Der 

blev nedsat et arrangørteam bestående af Mikkel 

Kaae Nielsen, Magnus Maag, Johan Skovbæk og 

Marianne Illum.  Bo Rasmussen stod for tidtag-

ning. 

  

 
Udlevering af numre 

 

Var det anderledes at planlægge end et oriente-

ringsløb? 
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Ja. Ruterne skulle være fysisk udfordrende og tek-

nisk krævende så “banelæggerne” brugte meget tid 

og lavede flere testløb for at få ruterne på plads. Der 

skulle ikke udsættes poster, i stedet blev der brugt 

rigtig meget snitzling til at afmærke ruterne.  

Det skulle være nemt at tilmelde sig, så vi valgte at 

anvende sportstiming.dk, der stiller hjemmeside og 

betalingsløsning til rådighed. Der blev også brugt 

en del tid på at markedsføre et helt nyt løb. 

 

 
Instruktion ved Magnus Maag 

 

Der var behov for mange hjælpere, der skulle stå på 

ruten og vejpassagen for at vise vej og ved væske-

poster. Tak til alle der hjalp til og var med til at gøre 

løbet til en god oplevelse for alle løberne. 

 

 
Løbere på ruten. 

 

Hvad sagde deltagerne? 

Her er nogle af de feedback, som løberene gav efter 

løbet. 

“Virkeligt godt arrangement i dag. Mit første trail-

løb og helt sikkert ikke det sidste” 

 “Tusind tak for en super hård tur i de smukke om-

givelser og godt arrangement. Det må have været 

en kæmpe opgave at markere den barske rute. Su-

per fedt med bakkespurten på ruten” 

  

“Tak for en vild tur rundt i de fedeste spor i dag. 

Trods, at vi er erfarne trailløbere, blev vi glædeligt 

overrasket over sporene, højdemeterne og stemnin-

gen! Igen, igen. Tak for i dag” 

 

 “1000 tak for et fedt løb. En gang imellem støder 

man ind i løb, hvor man føler, at trail-ånden bliver 

genfødt på ny - den ramte I rent. Hold fast i kon-

ceptet, og der er en ny trail-klassiker på vej. ” 

 

”Rute- og terrænmæssigt matcher det nogle af 

Danmark bedste trail-områder. Det er ikke sidste 

gang, at mine trail sko kommer forbi” 

Dejlig low-key, men spot-on stemning. 

 

Lars Jakobsen, der deltog, har lavet et 10 minutters 

nedkog fra de optagelser, han fangede med sit Go-

Pro kamera under løbet - tak for et super arrange-

ment!  

Se video her:  

www.youtube.com/embed/vT20Y45T-oE 

 

 
En velassorteret kiosk. 

 

Afholdes det igen i 2016? 

Ja, arrangørteamet har lavet en evaluering på bag-

grund af løbernes og hjælpernes feedback. Da del-

tagerantal, tilfredshed og overskud fra løbet, der vil 

gå til ungdomsløberne, var tilfredsstillende, har vi 

besluttet at afholde det igen i 2016, vi stiler efter 

18. juni og vi vil igen søge hjælpere til dagen, …… 

  

Marianne Illum. 

 

 

Åbn net-udgaven og se videoen. Den er god! 
(Vibe)

 

http://sportstiming.dk/
https://www.youtube.com/embed/vT20Y45T-oE
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Arbejdet med Jubilæumsskriftet 
 

Af Vibe Bøgevig. 

Under søllerøddernes fælles sommerferie i Italien i 

2014 blev jeg spurgt, om jeg ville stå for at få lavet 

et 25-års jubilæumsskrift.  

Uden tøven svarede jeg ja. 

Hjemme igen spurgte jeg Gert, Kaj Rostvad og Kir-

sten Olsen, om de ville være med. Alle tre var po-

sitive. 

Kaj var Søllerød Oks første formand og kendte til 

hele proceduren omkring sammenlægningen. Kir-

sten Olsen var med i klubbens første bestyrelse og 

har gemt alle numre af Komposten siden. Og Gert 

og jeg deltog i klubbens 1-års fødselsdag og har si-

den været ret aktive på næsten alle fronter i klub-

ben.  

Kronologisk eller emnedelt?  

Min første tanke var at finde de vigtigste begiven-

heder for hvert år, men det blev hurtigt klart for 

mig, at jeg bedre kunne komme ind på hele klub-

bens liv ved at tage forskellige emner op og se på 

hvilken udvikling, der var foregået.  

Vi holdt vores første møde den 7. januar 2015 og 

jeg havde mine forslag med. Vi blev hurtigt enige 

om at emneopdele vores jubilæumsskrift og efter-

hånden som arbejdet skred frem fik vi ideer til at 

inddrage endnu flere områder i klubbens liv. 

Vi diskuterede emnerne og snakkede om, hvem der 

kunne hjælpe os med de forskellige emner, og 

hvordan hæftet skulle se ud. Hvilket format? Hvor 

mange sider? Prisen? Samtidig besluttede vi, at vi 

ville være færdige inden sommerferien. 

Jeg synes, vi var gode til at fordele arbejdet. Hvem 

kontakter hvem og hvem skriver hvad?  

Vi havde heldigvis forholdsvis god tid. De kontak-

tede søllerødder var alle positive og tog opgaven på 

sig.  

Og billederne, hvor har vi dem fra? 

Da klubben var et år gammel, begyndte jeg at samle 

billeder fra klubbens mange begivenheder. ”Et for-

søg på at huske hvad der sker”, skriver jeg i et for-

ord til fotomapperne. 

Det lykkedes at samle billeder frem til år 2001, 

hvor de digitale kameraer blev mere og mere almin-

delige. Otte tykke fotomapper står i klublokalet og 

alle er velkomne til at kigge i dem på stedet. Nyere 

billeder i Jubilæumsskriftet kommer fra nuværende 

medlemmer. 

Til opsætningen lod vi os inspirere af Skogssport 

(Det svenske orienteringsmagasin), hvor hver side 

har sin egen typografi og billedplacering.  

Som ultra-amatører kendte vi kun Word og efter 

forsøg med Power Point, besluttede vi os for Word, 

selv om det tit driller.  

 
Jeg husker ikke, hvor mange gange, vi mødtes, men 

det var altid hyggeligt og givende og så spiste vi 

kokosmakroner til kaffen. Derfor valgte vi at ser-

vere kokosmakroner til vores lille reception. 

 

Efter det store ar-

bejde, som vi endte 

med at være ganske 

godt tilfredse med, 

skulle udleveringen 

foregå lidt festligt, 

blev vi enige om. Og 

heldigvis oplevede 

vi aftenen sådan. 

TAK til alle frem-

mødte.  

       
Kan man skrive et 40-siders hæfte, uden at der indsniger sig fejl? 

Vi kunne ikke. Her kommer lidt fejlrettelser. Flere har vi ikke hørt om.                   

Du kan jo finde dit hæfte frem og rette selv. 

 

Side 10: Indvielsen af pælene i Rude Skov fandt sted på FindVej-dagen i 2012 (ikke 2011) 

Side 30: Aske Jepsen er 20 år. Han løber klassen H-20. (H20- betyder 20 og opefter)  

Side 34: Else Juul Hansen, 1991: Stafet i D 130. 1997: Stafet H65/D50 

Side 39: Billedteksten til nederste billede:  

Første stævneleder på billedet er Claus Kaae-Nielsen (ikke Henrik). 

 

Forsidebilledet er taget i retning syd. På kortet er vist en mose, men i foråret var det en smuk spejlsø.  

Det er lige ovre på den anden side af Hørsholm Kongevej, der hvor Hanna mistede sin sko, der dog efter nogen 

tids søgning blev fundet igen.  
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25 års jubilæumsløb OG jubilæumsfest i Søllerød orienteringsklub! 

Det bliver et brag af en fest - og selvfølgelig skal du med! 
 

Lørdag d. 26. september 2015 

 
 

Mødested:   

Du møder op til jubilæumsløb i dit festligste søllerødtøj med start i Svaneparken i det nordlige 
Rude skov. Du kan starte mellem kl. 13 og 14. Der udsendes instruktion til jubilæumsløbet 

Til jubilæumsfesten møder du renskuret og vandkæmmet i Mariehøjcentrets nye festsal, Øve-
rødvej nr. 246B, Gammel Holte. Der vil være snitzlet fra parkering til start 
Parkering:    

Der er parkering for både biler, cykler og o-løbssko lige uden for Mariehøjcenteret 
Start:    

Jubilæumsfesten starter kl. 17.  
Slut:     

Når maven er fuld, benene trætte og når du har fejret fødselsdagen med hver en søllerod 
Baner:    
Der vil være et par almindelige o-baner med indlagte smarte stræk mellem lækkerierne på 

buffeten. Du finder selv den korteste vej til buffeten uden for mange retningsskift.  
Træningen:   

Festligt søllerød-samvær med o-løb, festbuffet, skønne søllerødder og en overraskelse eller 
to. Husk danseskoene! 
Kortet:    

Kortet er i bedste søllerød-kvalitet. Målestokken kan ændre sig lidt i løbet af aftenen  
Poster:    

De velkendte 15 cm x 15 cm skærme vil pryde skov og festsal 
Terrænet:    
Fantastisk søllerød-terræn. Området omkring buffeten kan være vanskeligt passabelt, hvorfor 

løbshastighed evt. må nedsættes her 
Væskepost:  

I dagens festlige anledning vil der være væskepost, hvor du for et beskedent beløb kan få 
lige den væske, du måtte ønske (medbring kontanter). 
Listen:   

Husk at blive meldt til, så der er o-løb, festmad og fantastisk søllerød-fødselsdagsselskab til 
dig. Du har jo allerede sat kryds i kalenderen! 

Tilmelding sker til Morten Nissen på mail: morten@9ssen.dk 
Prisen er 100 kr. for voksne og 60 kr. for børn og unge. Børn og unge er dem der endnu ikke 
løber i herre/dame 16 

Bilnøglen:   
Finder du ALTID bedst i nøglekassen. Luft gerne cyklen denne aften              

Vejret:   
Uden tvivl det lækreste SØLLERØD-VEJR. Kom selv og oplev det !!! 
Bad:    

Ja, og gerne inden jubilæumsfesten.  
Vel mødt:   

Lige dér, hvor søllerødderne fester og fejrer klubbens 25 års jubilæum            
Hilsen Iben og Anne 
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Træningssiden 
Godt begyndt i super dejligt søllerødvejr. Mere en-

kelt kan det vist ikke beskrives, når vi taler om sen-

sommerens første par træninger. Rigtig mange søl-

lerødder valgte da også at børste støvet af skoene 

og springe ud i den nogen steder ganske tætte skov. 

 

Træningskalenderen, som du ser her og på klub-

bens hjemmeside, byder ikke på ændringer i for-

hold til sidste Kompost. Læg dog mærke til, at nat-

træningerne begynder en uge senere i forhold til 

tidligere sæsoner. Det skulle give lidt mere mørke-

træning, uden at vi starter alt for sent, og så måske 

lidt tusmørketræning ved de sidste torsdages dags-

lystræninger. Sidste nattræning satser vi fortsat på 

skal afvikles på Kokkedal Golfklub (hvis den ikke 

er oversvømmet igen). 

 

Der er plads til nye ved breddetræningerne. Hvad 

enten du er helt ny i o-løb eller måske indtil nu 

”bare” har smugkigget på SUT'erne og miniSUT'-

erne, men egentlig godt kunne tænke dig selv at 

prøve kræfter med kort og kompas, så kom til en 

breddetræning. Her kan du få lov at kaste dig ho-

vedkulds ud på en bane. Men selvfølgelig kan du 

også få råd og vejledning eller måske en skygge 

med på turen. Der skal nok være nogen, der vil 

hjælpe. Og tag så bare børnene med. 

 

Vi ses i skoven,  

Breddetræning 2015 

27-08-15 473 Ravneholm 

03-09-15 474 Jægersborg Hegn/Rådvad 

10-09-15 475 Rude Skov 

17-09-15 476 Nørreskoven v. Farum 

24-09-15 477 Trørød Hegn 

01-10-15 478 Ravneholm 

08-10-15 479 Tokkekøb Hegn 

15-10-15 480 Jægersborg Hegn 

22-10-15 481 Rude Skov 

29-10-15 482 Geel Skov 

05-11-15 483 Kokkedal Golfklub/Rude Skov 

14-11-15 484 Fredensborg Søpark 

21-11-15 485 Trørød Hegn 

28-11-15 486 Rude Skov 

05-12-15 487 Geel Skov 

12-12-15 488 Ravneholm 

19-12-15 489 Kirkeskov 

26-12-15 490 Julemaveløb 

OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 

Henrik Kleffel 

______________________________________________________________________________________ 

  

 
Fra fødselsdagsarrangementet den 1. august. Alberte 

ser på mellemtider sammen med Frede.  

Kim tjekker sin gps. 

 

 Søllerød OK s Divisionshistorie. 

1990 3. div.   1991 2. div. 

1992-93 1. div.  1994 2. div. 

1995 1. div.  1996 2. div. 

1997 1. div.  1998-2009 2. div. 

2010-14 1. div.       
 

2015 ?? 
 

Det bliver spændende at se, om vi kan bevare en 

plads i første division. Det er stærke klubber, vi 

skal op imod. Allerød Ok har efterhånden mange 

ungdomsløbere, og vi har meget få 14-15-årige lø-

bere. OK Øst har mange dameløbere, hvor vi er få. 

På søndag ved vi besked  

 
Vibe
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Kirsten Møllers D50- bane 
 

 

Første kvalifikationsheat i lang. 

WOC-tour i Skotland 2015. 

 


