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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Jens A. Hansen Gl. Øverødvej 7, 2840 Holte  22754447 

   thranehansen.oloeb@gmail.com   
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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  29405649 

 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 Jens Herman Krebs krebs@privat.dk  42404942 

Natlamper Iben Maag iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer John Lassen johnelassen@gmail.com  30380685 

 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 

TC Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658 

     

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 redaktøren og ret selv fejlen i O-service 
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Deadline for de næste numre af Komposten: 

 28. november 2016. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 23. januar 2017. Bladet udkommer ca.to uger senere. 
 

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

 

Så er det Nat-Cup tid  
 

Hver vinter holder klubberne i Østkredsen Nat-Cup-turneringen. Det er natløb i skovene primært i Nordsjæl-

land og med en enkelt afstikker til Roskilde, der foregår fire onsdage før jul og fire onsdage efter jul – fra 

slutningen af oktober til slutningen af februar.  

Natcup er for alle, der kan løbe en mellemsvær eller svær bane, og det er en god kombination af et konkur-

renceløb og et socialt arrangement. Efter hvert løb er der fælles mad og eftersnak med klubkammerater og 

de andre klubbers løbere.  

 

I år bliver der udbudt disse baner:                        

H1 8 km svær 
H2 og D2 6 km svær 
H3 og D3 4,5 km BLÅ svær, 1:7.500 
H4 og D4 3 km BLÅ svær, 1:7.500 
H5 og D5 4 km mellemsvær 
 
Der er fælles start på banerne, gaflede poster og sløjfer, så der er fuld fart på fra starten, men som altid gæl-

der det om at holde styr på sit eget løb.  

Jeg håber, at rigtig mange Søllerødder vil deltage i årets Nat-Cup. Hvis du har spørgsmål om Nat-Cup så 

spørg en af de garvede til klubtræningen, ungdomstræningen, stafettræningen eller skriv til undertegnede på 

sej@di.dk. Der er tilmelding via o-service.  

 

I Søllerød står vi for løbet den 30. november 2016 i Rude Skov fra Rudegaard Stadion, så det er en oplagt 

mulighed, hvis du gerne vil prøve et Nat-Cup løb i en ”kendt” skov.  

 

Svend-Erik (stævneleder for Søllerøds Nat-Cup) 

 

 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
mailto:sej@di.dk
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Formanden har ordet 
Medlemmerne i en stor klub som Søllerød Ori-

enteringsklub har naturligvis et rigt udvalg af 

kompetencer. Med tanke på de store arrange-

menter klubben skal arrangere selv eller i sam-

arbejde med andre klubber i de kommende år, 

udsendte vi i foråret et spørgeskema, hvor vi 

opfordrede søllerødderne til at svare på, hvad 

de kunne have lyst til at bidrage med ved vores 

arrangementer, hvilke kompetencer de har, og 

hvilke de kunne have lyst til at udvikle. Mange 

søllerødder svarede på skemaet, og vi har nu et 

væsentligt bedre billede, som først og fremmest 

bekræfter, at rigtig mange søllerødder har lyst 

til at hjælpe til og desuden, at vi samlet har 

kompetencer inden for mange forskellige om-

råder, der kan komme til nytte ved vores arran-

gementer. 

Dette fandt stor nytte ved op- og nedryknings-

matcherne for Østkredsens 3.-6. divisioner, 

som Søllerød OK var vært for søndag den 25. 

september. Udarbejdelse af bemandingsplanen 

var som noget nyt i klubben lagt i hænderne på 

Heidis ”personaleafdeling”, der havde sam-

mensat en stævneorganisation med både stæv-

neerfarne søllerødder og medlemmer, der har 

lyst til at lære, hvad det kræver at arrangere et 

o-stævne. Det er mit indtryk, at modellen vir-

kede fint. Jeg kan i hvert fald konstatere, at 

stævnet var yderst velorganiseret, og at der har 

været stor tilfredshed med stævnet hos vores 

gæster.   

 
Torben tog dette billede af den flok søllerødder, der var med til det sidste. Mange flere havde ydet en stor 

indsats ved 3.-6. divisionsstævnet den 25/9 2016 

 

Stævnet blev på den måde en slags general-

prøve for de store stævner, vi har engageret os 

i de kommende år; ikke mindst DM Nat, som 

vi er vært for i marts 17, og World Masters i 

2018, som vi arrangerer sammen med Farum 

OK, Tisvilde Hegn OK og OK Øst. Om sidst-

nævnte har vi planlagt den tidligere annonce-

rede klubaften onsdag den 16. november, hvor 

vi vil fortælle om, hvad World Masters er, og 

hvad det indebærer for klubben at være arran-

gør. Vi ser desuden frem til en god snak om, 

hvordan vi får skabt en fantastisk oplevelse for 
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de 3.000 til 4.000 o-løbere, der vælger at til-

bringe en uge i København og Nordsjælland i 

juli 2018. I skulle gerne via jeres email have 

modtaget en invitation til denne klubaften, hvor 

vi naturligvis håber at se rigtig mange af jer.  

 

Ugen før vores eget stævne var Søllerød OK 

selv ude i en op/nedrykningsmatch mellem 1. 

og 2. division på en dejlig sensommerdag i den 

kuperede Kårup Skov på den anden side af Få-

revejle ved Lammefjorden, hvor Holbæk OK 

havde lavet et fint arrangement. Vi var tilmeldt 

med relativt få medlemmer, hvilket på forhånd 

gav formanden bekymrede rynker i panden – 

ville vi kunne forsvare vores plads i 1. division? 

– men selvfølgelig fightede søllerødderne det 

bedste, de havde lært, og gjorde alle bekymrin-

ger til skamme, da vi vandt de tre matcher mod 

Allerød OK, Farum OK og OK Roskilde med 

en komfortabel margin og forbliver derfor i 

Østkredsens 1. division i 2017.  

 

Årets sidste tre DM’er er afholdt. Det første, 

DM Mellem, i det spændende, smukke og de-

taljerige terræn i Nationalpark Mols Bjerge, 

som udfordrede både fysik og orienteringsev-

ner. Om aftenen gik starten på Midgårdsormen, 

der var et af delmålene i stafetsatsningen sam-

men med DM Stafet, og hvor den største sejr 

var, at det lykkedes Søllerød at stille med 2 

hold på 10 løbere. Flot! 

 
 

 
Peter Østergaard øverst på sejrsskamlen. 

Weekenden efter var den traditionelle DM-

weekend med DM Stafet og DM Lang, der i år 

udgik fra samme stævneplads i Harager Hegn 

og Gribskov Nord nær Græsted. Der var natur-

ligvis medaljer til søllerødderne ved alle tre 

DM – i alt 13 af slagsen. Tillykke til de mange 

medaljetagere! 

 

 
Bronzevindere: Mogens Hagedorn, Steen Olsen, 

Magnus Oscarsson 

 

Det er nu tyndet noget ud i stævnekalenderen, 

men snart begynder NatCup, der løber over 10 

afdelinger i den mørke tid, og hvor klubben ar-

rangerer den ene i Rude Skov den 30. novem-

ber. Søndagen inden, den 27. november, er vi 

arrangør af 2. afdeling af Vinterlang – også i 

Rude Skov, men med en smuttur over i Geel 

Skov.  

Sæsonens sidste store stævne er vanen tro Jæt-

temilen i november, hvor Søllerød flere gange 

har været klubben med flest deltagende med-

lemmer. Skal vi også være det i år? Husk at Jæt-

temilen er en af klassikerne i Søllerøds O-ka-

non, og skulle man ikke være helt frisk på at 

løbe sin standardklasse, kan man løbe en ”tu-

rist-klasse”, hvor der er et stort udvalg af baner 

i forskellig længde. 

Vi ses derude i den falmende efterårsskov. 

-Niels 

 

Jættemilen foregår i år i Teglstrup Hegn den 13. november. 

Der tilbydes kort i 1:7500 for H/D 60 og opefter, og 1:10000 for øvrige klasser. 

Yngste klasse H/D-14 har en banelængde på 8,2 km. Ældste (H80- og D70-) er på 6,4 km 

Længste bane H 21- er på 20,7 km.  

Turistklasser for alle: lang 13,8 km. Kort 7,8 km 
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Det bugter sig i bakke, dal… 
Og det fik søllerødderne at føle, da årets DM 

mellem blev afholdt i Mols Bjerge lørdag den 

3. september. 

Mellemdistancen er en fin, lille distance, hvor 

djævelen ligger i detaljen omkring postpluk-

ningen. Dem er der mange af, og både retning 

og stræklængder skal helst variere meget. På 

mange måder betragtes mellemdistancen derfor 

som ”teknikernes disciplin” – der er ikke me-

gen plads til at kompensere for fejl, og derfor 

skal hver eneste post helst bare sidde i skabet. 

Det havde nogle af SUT’erne skrevet sig bag 

ørene, og det gav sølv til brødrene Becker (Lu-

kas i H14 og Vincent i H10). Lukas har været 

langvarigt plaget af Osgood-Schlatters sygdom 

(vokseværk i knæene), men er til gengæld ble-

vet en dygtig tekniker, hvilket han til fulde be-

viste i Mols Bjerge.  

 

 
Lukas får medalje og håndtryk af selveste ver-

densmester Maja Alm. 

 

H14 er ellers traditionelt en løbestærk klasse, 

men mon ikke nogle af hurtigløberne fortrød, at 

de ikke havde Lukas’ sans for detaljerne? Vin-

cent er ligesom Lukas en ”rising star”, som 

både kan løbe og orientere – og lærer hurtigt. 

Han tabte med 1½ minut til det yngste skud på 

Örnhagen-stammen, men der var mange VIP’er 

blandt de 14 løbere, som han slog. 

 
Lukas fyldte 14 år i denne weekend. 

 

Så var der ikke flere medaljer til SUT’erne den 

dag, men der var nogle fine præstationer, som 

skal nævnes. For eksempel Anton Løhndorfs. 

Anton startede i klubben (og SUT) for lidt mere 

end et år siden som sidste års H14, men han har 

ikke set sig tilbage. Nogle vil måske vide, at 

han var tilmeldt klubturen til Frankrig i H16B, 

men det fik han ændret til H16A – og i et ter-

ræn, som udfordrede selv de mest erfarne søl-

lerødder maksimalt, spænede han rundt og 

snuppede poster som på en bladløs vinterdag i 

Rude Skov syd! 

På denne lørdag på Mols stemplede han ind til 

en tidlig føring, men måtte dog siden se sig 

overhalet af 8 af de i alt 25 løbere. De andre i 

klassen er udmærket klar over, at de skal be-

gynde at se sig over skulderen… Mikkel Kaae-

Nielsen, Julius Molsen og Rune Østergaard 

blev hhv. nr. 6, 7 og 9 i H20, og rygterne siger, 

at de nu for alvor er begyndt på bakkeinterval-

ler! – mens Rasmus Damgaard, Silas Schytte-

Olsen og Thor Find Andersen havde lidt læn-

gere ”dage på kontoret” som nr. 23, 27 og 30 af 

de i alt 32 gennemførende løbere. 

Så til pigerne… Midt under stævnet passerede 

den eneste lille klat nedbørssky i ca. 1000 km’s 

omkreds pludselig forbi. De 15 minutter, det 

høvlede ned, var lige efter, at Ellen K. Larsen 

var startet, og det kostede nok lidt fokus, men 

Ellen, der er førsteårs D12-løber, blev alligevel 

nr. 9 af 17 løbere. Alberte Kaae-Nielsen tog en 

utaknemlig fjerdeplads i D16 41 sekunder fra 

bronze efter et løb, hvor et par bom kostede den 
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tid, der manglede, og Astrid Maag blev nr. 9 

som eneste søllerod i D20. 

 

 
Alberte studerer sine mellemtider umiddelbart 

efter målgang. 

 

I de ældre klasser blev det ikke helt uventet til 

guld til Peter Østergaard i H55 og sølv til Vibe 

Bøgevig i D70. 

 
Peter (guld) Vibe, Lukas, Vincent (sølv) 

Og skoven? Eller – måske er det mere korrekt 

at kalde det ”terrænet”: Mols Bjerge blev jo an-

vendt til Påskeløbet i 2015, og især mellemdi-

stancedagen var en forfriskende og for nogle 

måske ligefrem lidt chokerende oplevelse, hvor 

et åben, kuperet område med et meget detalje-

ret tæthedsbillede rystede godt rundt i stillingen 

i flere klasser. Denne gang talte vi om, at ba-

nerne var simplere – eller måske (tror jeg) var 

det simpelthen, fordi chokeffekten havde forta-

get sig, og vi vidste hvad vi gik (løb) ind til? 

Desuden var der fældet vidt og bredt nogle af 

de tidligere træske steder, hvor postskærmene 

nu i stedet stod og lyste på lang afstand. 

 

Nå. Under alle omstændigheder var man jo da 

godt underholdt af at stå på stævnepladsen og 

se op til løberne i bakkerne, og bakkeintervaller 

var der jo ganske bestemt nok af til alle, der 

ville! Siden var der klapsalver til først landshol-

det og siden til medaljetagerne ved DM (med 

visse sammenfald mellem første og anden 

gruppe). 

 

Bagefter drog vi videre til Midgårdsormen, 

men det er en ganske anden historie… 

 

Kirsten Møller. 

 

 

   
Vincent udtalte, mens det regnede, at han              Teltet er pakket sammen og søllerødderne skal videre 

glædede sig til at komme ud at løbe.                    til Midgårdsormen. 
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Midgårdsormen på Mols 
3.-4. september 2016

Hvert år når danmarksmesterskaberne i mellemdi-

stance er vel overstået, er det tid til Danmarks stør-

ste klubstafet, Midgårdsormen. Midgårdsormen er 

en 10-mandsstafet, som i år blev arrangeret af OK 

Pan Århus i skoven Ørnbjerg Mølle på Mols. Kon-

ceptet, der skulle løbes efter i år, bestod af to nat-

ture, og otte dagture. På dagturene skulle der løbes 

to parallelture af tre personer, hvilket gav stor sta-

fetfølelse, intensitet og spænding. Efter de to nat-

ture med samlet start for begge ture, ville stafetten 

blive stoppet og først sat i gang igen med jagtstart 

næste morgen, så det var muligt at få en god nats 

søvn. 

I Søllerød var der nok tilmeldte til, at vi kunne stille 

to hold. 

 

Jeg havde fået æren af at løbe sidsteturen på et ungt 

og talentfuldt førstehold, med kun Troels Christi-

ansen og undertegnede som seniorer. Få dage før 

stafetten fik Andreas Mikkelsen der skulle løbe an-

denturen desværre erhvervet sig en skade, hvilke 

betød, at der skulle laves rokeringer på holdet. 

Årets koncept gjorde det heldigvis muligt, at en 

person der løb nat-tur (en af de første to) også 

kunne løbe om dagen. Det betød, at jeg blev sat på 

andenturen, og derfor både skulle løbe anden- og 

tiendetur. Holdet kom derfor til at hedde: Troels 

Christiansen, Aske Jepsen, Rasmus Damgaard, Al-

berte Kaae-Nielsen, Astrid Maag, Julius Molsen, 

Rune Østergaard, Mikkel Kaae-Nielsen, Anton 

Løhndorf og undertegnede på endnu en tur. 

 

 
Endnu kan man se den røde aftenhimmel, men der 

er mørkt i skoven, og starten er gået. 

På de to nat-ture, var der mange gode løbere, så 

både Troels og jeg var bevidste om, at hvis vi ikke 

gjorde vores bedste, ville vi tabe tid til nogen af de 

hold, som vi ønskede at slå samlet. Skoven bestod 

af en masse høj fyrreskov, med en meget fin bund, 

uden det store krat og væltede træer – i hvert fald 

til påskeløbene i det tidlige forår, 2015. Det var 

desværre lidt anderledes i start september, hvor 

brombærbuskene var friske og frodige...  

 

 
Der blev overnattet i små telte. 

 

Både Troels og undertegnede havde lidt tekniske 

problemer i skoven, og var derfor ikke helt tilfredse 

da vi kom i mål som nummer 4 efter natten, 5:30 

fra Faaborg OK med verdensstjernerne Tue Lassen 

og Emma Klingenberg på de to første ture. 

 

 
Den første dag-tur løbes af Rasmus, Astrid og Al-

berte. Der er jagtstart og det er lige om lidt!! 

 

Heldigvis havde Søllerød-holdet et stærkt setup på 

dagturene, så chancerne for en placering på podiet 

var stadig til stede. Rasmus, Alberte og Astrid star-

tede alle fint ud på jagtstarten, men da Rasmus al-

lerede kom løbende ind på stævnepladsen efter 10 

min, med en manglende brik på fingeren, måtte der 

tænkes hurtigt. Rasmus havde desværre tabt sin 

brik ude i skoven, og kunne ikke finde den igen.  
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Kirsten Møller var hurtig til at finde en ny brik på 

stævnepladsen, og så var det ellers med at komme 

af sted igen for Rasmus.  Det kostede desværre Ras-

mus 17 minutter længere tid end de to piger, at løbe 

tilbage til stævnepladsen, og så få løbet hele banen 

en gang til. Mikkel blev derfor sendt af sted 17 min 

efter Julius og Rune på den anden paralleltur, men 

de løb alle tre fine løb, hvor det primært var Mikkel 

der måtte speede op, da det i stafetten var tredje 

mand af de tre parallelløbere der sendte niendetu-

ren af sted. Anton som løb niendeturen blev sendt 

af sted lidt på mellemhånd som nummer 5, med et 

stykke op til holdene foran, og også et komfortabelt 

forspring til nummer 6. Anton var den hurtigste lø-

ber på turen, men havde desværre nogen bom der 

gjorde, at han kun fik hentet én placering på turen, 

hvilket sendte mig af sted som nummer 4 på sidste-

turen.  

Med henholdsvis 7 min til Allerød OK, og Silke-

borg 10 min foran, som begge havde stærke løbere 

på sidsteturen, var jeg ret overbevist om, at planen 

fra min side skulle være sikker orientering, da det 

blev meget svært at hente dem. I stedet for en of-

fensiv orientering, var fokus på at sikre os fjerde-

pladsen, og få tjekket alle posternes kontrolnumre 

– et fejlklip på sidsteturen måtte bare ikke ske! Da 

Anton fik overleveret stafetten, og jeg begyndte, 

kunne gårsdagens to konkurrencer godt mærkes i 

benene, og racer-gearet fra dagen før, manglede i 

dag. Det var derfor en klog beslutning at vælge den 

mere defensive taktik, og sørge for at minimere 

tidstabene. Generelt var det et fint løb fra min side, 

og uden at se nogen konkurrenter i skoven, kunne 

jeg løbe holdet ind til en fjerdeplads! Selvom vi 

uden Rasmus’ uheld med brikken kunne være lan-

det helt oppe hvor det er sjovt, kan vi bestemt være 

tilfredse med fjerdepladsen.  

Vi er på vej frem, og næste år må vi klart have som 

målsætning at kunne kæmpe med om sejren. I øv-

rigt gik sejren til Tisvilde Hegn OK, der efter en 

stabil stafet vandt med ikke mindre end 29 min(!). 

Hvis man ønsker at se, hvordan en stafet med pa-

rallelture og nat-ture fra samme stævneplads ser ud, 

kan man på OK Pan Århus hjemmeside se baner, 

resultater m.m. 

Håber, vi næste år er endnu flere Søllerød-hold med 

til stafetten, når nu den kommer til Sorø! 

Aske Jepsen 

 

 
Her ses Aske dagen før Midgårdsormen, ved 

DM-mellem.

________________________________________________________________________________ 
 

I ugen op til 2. oktober, kom denne mail fra Magnus: 

Kære alle mini-SUT’er og forældre. 
 

Så er det snart den 2 oktober og der er 15 børn tilmeldt. 
Har du ikke fået tilmeldt dig er det nu eller senest onsdag vi vil have svar, så vi kan købe ind til frokost og 
fika :-) 
På fredag printes baner, og så mødes vi på søndag kl.10 ved klubhuset. 
 

Formålet med at lave arrangementet er at få rystet gruppen bedre sammen. Så f.x. Frederik ikke alene går 
til orienteringsløb sammen med sin far - men sammen med Emilie, Vera, Benjamin, Emil, Nikolaj osv. Vi la-
ver også lidt intro til klubben/ryste sammen for forældrene. Er logistik en udfordring kan der helt sikkert 
arrangeres afhentning/bringning! 
 

Ideen er kort fortalt, at vi mødes kl. 10 og så leger, laver lidt gruppe-orienteringsløb, spiser frokost, flere 
lege og slutter af med kaffe og chokolade sådan ca. kl. 15. Det hele foregår i og ved vores klubhus! Froko-
sten sørger vi for - til både forældre og børn. 
 

O-hilsen 
Trine, Phillip, Heidi og Magnus 

 

 

Og hvordan gik det så? Det kan vi alle forhåbentlig læse om i decembernummeret af Komposten. 
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DM-stafet 2016 
i Grib Skov

Det sidste halve år har jeg været ihærdig deltager i Søllerøds stafettræning tirsdag aften. Det er et 

super træningstilbud, hvor man virkelig får lært at løbe sit eget løb ved de stressede stafetstarter, og 

ikke mindst får lært at navigere hurtigt mellem posterne.  

Det er faktisk et tilbud, som jeg synes mange flere skulle dukke op til, og man behøver ikke være elite 

for at være med – hvilket undertegnede er et godt eksempel på  
 

Derfor stillede jeg selvfølgelig også til start til årets DM stafet i Grib Skov på H55 holdet med Peter 

Østergaard og Niels Bentzon.  

Peter lagde ud på 1. turen og kom ikke uventet alene i mål et par minutter foran forfølgerne – det 

havde jeg forudset, så jeg lagde roligt fra start og forventede ikke at kunne holde den flotte 1. plads. 

Et sikket udenoms vejvalg mod post 1 og en æresrunde den forkerte vej om en lille sø ved post 1 for 

ligesom at starte med at smide et minut. Men derfra gik det faktisk fint, om end lidt for langsomt rundt 

på resten at turen, og med det forventede tidstab til konkurrenterne, så efter en varm tur rundt i skoven 

kunne jeg sende Niels af sted på tredjeturen lige uden for medaljerne. En placering Niels kunne holde 

hjem, så vi endte på en samlet 4. plads.  

Så hvad har jeg fået ud af stafettræningerne kunne man spørge? Jeg kan konstatere, at man ikke bliver 

meget hurtigere løber af en ugentlig træning, men sikkerheden i skoven stiger markant, og jeg tror 

også jeg træffer bedre vejvalg derude. Så find pandelampen frem og kom til vores stafettræning. 

Men næste år….. - så har stafettræningen forhåbentligt også gjort lidt ved farten, så vi kan nå medal-

jeskamlen.   

Svend-Erik 

 

Fra resultatlisten: 

Det mest imponerende, set med mine øjne, er 

sølvet i D50- til Iben Maag, Anne-Kaae-Niel-

sen og Marianne Kirkegaard. De hører ikke til 

”de gamle garvede kvinder”, men er startet i en 

voksen alder og er bare blevet bedre og bedre 

år for år.  

De var kun 5:41 efter OK Sorø, der stiller med 

to tidligere landsholdsløbere. 
Et andet flot resultat er H 13- 16-drengenes bron-

zemedalje med Anton Werner Løndorf, Mathias 

Buchgreitz og Lukas Becker. De har selv skrevet 

om deres løb her i Komposten. (Se næste side) 

Jette Stepputat og Lisbeth Damsgaard blev Sølle-

røds bedste D65-hold. De løb to flotte ture, hvilket 

rakte til en 2. plads. 1.29 efter det vindende hold og 

10 sekunder foran tredjepladsen.  
 

H-20 ´erne blev nr. 4, kun 33 sek. fra bronze-

pladsen. 
 

Det er ikke så ofte, vi har stillet med hold i H21- 

klassen, men med Rasmus Thrane Hansen i lø-

beform (til korte baner), tidligere SUT ´er, der 

nu er blevet voksne, (Simon Thrane Hansen og 

Aske Jepsen) og med tilgang af finske Victor 

Manser, der har fået arbejde i København, og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marianne, Anne og Iben 

 

med hjælp fra en junior (Johan Lindbjerg Skov-

bæk) og en H35- (Steen Piil), stillede Søllerød 

Ok med to hold i den sejeste klasse.  

Førsteholdet blev nr. 5, mens andetholdet des-

værre havde fejlklip. 

I H50- klassen blev det til bronze til sidste års 

sølvvindere; Magnus Oscarsson, Mogens Ha-

gedorn og Steen Olsen. Andetholdet med Mi-

chael Graae, Claus Kaae-Nielsen og Ulrik Il-

lum sluttede på 10. pladsen og tredjeholdet med 

Steen Knuhtsen, Jens A. Hansen og Henrik 

Molsen blev nr. 12. 

Vibe 
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DM-stafet: H 13 - 16

 
 

Lørdag den 10. september var der DM-stafet 

i Gribskov Nord. Søllerød havde i klassen 

herre 13-16 stillet et hold bestående af Anton 

Werner, Mathias Buchgreitz og Lukas 

Becker.  
 

Både Lukas, Mathias og Anton var friske og 

klar tidligt lørdag morgen, da starten allerede 

gik 12:10.  

Der var en 40 minutters køretur i bil til stævne-

pladsen, så man skulle tidligt af sted. Lukas og 

Mathias var klar på stævnepladsen i god tid, 

men Anton fik meget travlt og blev nød til at 

løbe de 1,5 km fra parkeringen til stævneplad-

sen. Da Anton endelig nåede frem til sine lidt 

bekymrede medløbere, gik holdet en hurtig 

rundtur på stævnepladsen med Mads Lassen 

som coach, for at tjekke målløbet, skiftezone og 

snakke om terrænet. Rundturen gik stærkt, da 

de havde rimelig travlt med at få sendt Anton 

til start. 

Starten gik 12:10, og Anton spurtede ind i sko-

ven fulgt af en masse andre gode løbere. Det 

var en svær 5,4 km bane med et par langstræk 

og en masse sløjfer. Terrænet var klassisk 

dansk bøgeskov, så man kunne se langt og få 

masser af fart på. Det gik smadder godt for An-

ton på banen. Så godt, at han lå forrest ved pub-

likumstrækket. Desværre gik det galt, lige efter, 

på den sidste sløjfe af banen. Her løb han skævt 

til post 14 og måtte ramme en sti, før han vid-

ste, hvor han var og kunne løbe tilbage ind i po-

sten. Han kom dog stadig i mål på en flot tid, 

kun 2 min. og 24 sek. bag det førende hold. 

 

Skiftet gik som planlagt, og Mathias kom hur-

tigt af sted på sin bane. Det var en mellemsvær 

bane, så den var ikke så svær. Men Mathias var 

oppe imod nogle meget stærke H-16-løbere, 

der gav ham hård konkurrence. Han løb rigtig 

godt med fuld fart uden de store problemer. 

Han kom også i mål på en god tid og gav an-

svaret videre til Lukas, som nu skulle af sted. 

Lukas fik kortet og kom af sted på en svær 5,3 

km bane. Han kom godt afsted, og orienterin-

gen gik rigtig godt. Men formen var ikke helt i 

top efter en knæskade uden meget løb og træ-

ning. Plus, det var en meget varm dag på 25 

grader med fuld solskin. Men Lukas kæmpede 

og løb også et godt løb. Han sluttede af på en 

fantastisk 3. plads.   

Den flotte præstation blev fejret på podiet af tre 

meget glade søllerøddrenge. Ved siden af stod 

to stærke hold fra FIF orientering og OK Pan. 

Der blev overrakt medaljer og taget en masse 

billeder af vinderne i deres Søllerød klubtrøjer.            
    
 Anton, Mathias, Lukas 
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Hallands 3-dagars 15. – 17. juli 2016 
 

Ved Familien Bæk Christiansen 

 

 

(Philip) Selvom sommeren i år knap nok er slut, 

virker vores sommerferie til Halland langt væk, 

men med hjælp fra nogle billeder og løbskort er 

vi klar med en lille beretning. 

 

 
 

Som man kan se på billederne fra stævneplad-

sen, vejrede SOK flaget smukt i vinden, men 

ellers var det ikke, som det plejer. Vi var sim-

pelthen halvdelen af klubbens deltagere, så 

konkurrencen fra klubturen til Frankrig må si-

ges at have været uoverkommelig og det er der 

vel ikke så meget at sige til  

 

 

 

Emilie (11 år) 

 

Oscar (9 år) 

 

Hanna (6 år) 

 

Philip (H 45-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var første gang vi deltog i et flerdages ar-

rangement i Sverige, og selvom vi fik det solgt 

som et lille stævne, var det nok det største vi 

har været med til. Vi havde lejet en lille hytte 

på en campingplads, men med imponerende lo-

gistik var det en smal sag at komme til/fra stæv-

net og få alle mand rundt på dagens baner. Til 

gengæld blev der ikke megen tid til hygge med 

klubkammeraterne på stævnepladsen. Med per-

fekt løbsvejr (køligt med vekslende sol, regn, 

skyer) var der heller ikke optimale betingelser 

for at hænge ud til sent.  

(Hanna 6år) Der var mange mennesker fra for-

skellige klubber og lande. Der var hyggeligt på 

stævnepladsen, hvor vi fik meget slik. Glade og 

sure smileys der hjalp med at finde vej. Dejlig 

tur og vil gerne deltage igen. 

(Oscar 9år) Svært terræn med få stier og mange 

sten & bakker. Korte svære baner, hvor jeg 

kom fint rundt alene med et par bom. Hyggeligt 

at være sammen med nogle fra klubben på 

stævnepladsen. Mærkeligt kæmpe fællesbad 

der bare var afskærmet med et hegn. God tur og 
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vil gerne deltage igen, men helst ikke i som-

merferien, hvor familien skal være endnu mere 

sammen. 

(Emilie 11år) Sjovt med anderledes terræn end 

jeg er vant til fra Danmark. Hyggelig stævne-

plads med fine store resultatskærme. Fint sy-

stem til at registrere vores tider og hurtigt 

kunne fortælle, at man er kommet til at tage 

D12K (K for Kort). Hele 3 startsteder. Hygge-

ligt med så mange mennesker og mega god 

mad (som var burgere!). Sjovt og vil gerne 

være med igen næste år. Specielt hvis det tæller 

som aktiv ferie, og vi så kan tage på slappe-af 

ferie bagefter. 

(Philip) Mette, var lidt udfordret på knæ og 

sværhedsgrad, men efter en skidt første dag, 

blev en succesfuld strategi lagt for dag 2 & 3. 

Ned i tempo og kom sikkert rundt. Det holdt til 

stor glæde for hende.  

 

 
 

Jeg har i lang tid arbejdet med mit post 1 kom-

pleks og dag 1 & 2 kom jeg fint fra start, men 

dag 3 (se kort) gik det galt igen. Som I kan se 

var det et langstræk og jeg valgte i tråd med 

strategien om at overvinde komplekset at løbe 

det sikkert: stik øst mod husene med flittig brug 

af sti, så mellem husene på stien nord/øst til an-

grebspunktet lige før mosen. Så langt så godt. 

Nu viste det sig bare at de sorte streger jeg 

skulle passere var et kæmpe stenmassiv med 

mange væltede træer. Jeg holdt godt fast i kort 

og kompas, fik forceret forhindringerne og kom 

forbavsende nemt til posten, hvor jeg brugte sø-

erne og et par sten som pejlemærker. Problemet 

var bare, at det ikke var min post 1 og efter en 

kort analyse af situationen måtte jeg sande, at 

kompasset i kampens hede havde indstillet sig 

på post 2. Kæmpe skuffelse! Hvad man ikke 

har i hovedet må man have i benene, så jeg fik 

gennemført efter et loop til post 1 og kunne i 

mål konstatere, at Bo også måtte have haft 

nogle udfordringer, for jeg havde lige klemt 

mig ind foran ham i vores lille uofficielle klub-

mesterskab i H45. 

Efter min solide sidsteplads på Amager, må jeg 

konstatere, at Sveriges øde klippelandskab lig-

ger bedre til mig end Kongejunglens flade ter-

ræn med mange stier. 

Efter stævnet slog vi et kort smut forbi en ab-

surditet i Sverige: En cowboy by midt i ingen-

ting også kaldet High Chaparral (se billede).  

Jeg har stadig lidt tinnitus fra at høre en million 

skud indenfor 5 timer. 

 

 
 

Vi kan varmt anbefale Hallands 3-dagars som 

et stort professionelt stævne, der stadig er hyg-

geligt og logistisk nemt, dog kunne 3 startste-

der have været lidt udfordrende for en børnefa-

milie som vores, hvis ikke der lige havde været 

nogle søde klubkammerater. Også sjovt at man 

kan opleve så anderledes terræn så tæt på Kø-

benhavn.  
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Mere Hallands 3- dages 
 

Philip nævner, at en lille gruppe søllerødder deltog i Hallands tredages. Det var Morten Nissen, Bo 

og Ann Rasmussen og Bettina Andersen 
 

-Fra Bettinas dagbog 

Jeg var ikke med i Frankrig fordi jeg ikke kan løbe 5 dage i hårdt terræn. Derfor tog jeg med Fætter 

Bo og Ann til Halland. 

Vi kørte derop torsdag. Jeg sov i telt og de i campingvogn. 

Ann og jeg havde valgt den samme åbne bane, så vi kunne gå sammen ude i terrænet. 

Fredag 

Hyggede og slappede af i solen.  

1 etape. Ann og jeg fulgtes. Gik hele vejen og snakkede vejvalg. Fik alle poster, men var lang tid 

om det. Det er jo ikke så let i Sverige. 

Nede i lille supermarked og købte ind til aftensmad. Kødboller, kartoffelmos, brun sov og tyttebær. 

Herlig dag i det svenske, med svensk natur og svensk mad. 

Aftenhygge og tidligt i seng. Vi var ret trætte. 

Lørdag 

Efter morgenmad ud til start. Hjalp Phillips søn Oskar til start. Ann og jeg fik god start og havde en 

fin tur i terrænet. Lidt småregn, men en rigtig god tur. 

Søndag 

Ann og jeg var igen ude og havde en god tur. Vi var trætte, men kom også i dag ok igennem banen, 

selvom Post 2 drillede os rigtig meget. Vi måtte ændre taktik. Vi orienterede begge to, men jeg talte 

skridt og sagde højt, hvad jeg så undervejs. Det virkede rigtig godt næsten hele vejen.  

Teltet var pakket ned inden løbet, så da vi havde været i bad, spiste vi frokost, pakkede det sidste og 

kørte hjem. 

Vi var inde og prøve at få billige mandler et par steder på vejen, men de havde ikke nogen. 

Vi spiste på MAX, kedelige burger-menuer.  

Kim hentede mig ved 20 tiden hos Bo og Ann. 

Bettina Andersen 

______________________________________________________________________________ 

 

Skovcup-finalen 5. juni 2016 
 

Dette billede blev også vist i september-Kom-

posten, men der stod ikke navnet på pigen, der 

blev nummer tre. Der stod kun, at Frida Hage-

dorn var vinder.  

Det drejer sig om Skovcup-finalen, der blev lø-

bet i norddelen af Rude Skov i juni måned. 

 

Men endnu en søllerod stod på præmieskamlen, 

nemlig Nicoline Finderup Grove, der her deltog 

i sit første stævne, hvor hun løb sig til en tredje-

plads. 

 

FLOT! Tillykke med det! 
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Divisionsturneringen 
Op/ned-matchen den 18/9 2016 

 

Sådan ser det endelige resultat ud. 

 

1 : Søllerød OK - Allerød OK                   :   128 -   118 

2 : Søllerød OK - Farum OK                     :   130 -   107 

3 : Søllerød OK - OK Roskilde                  :   141 -    99 

4 : Allerød OK - Farum OK                      :   121 -   113 

5 : Allerød OK - OK Roskilde                   :   132 -   106 

6 : Farum OK - OK Roskilde                     :   124 -   106 

 

Stilling                                       score      point 

Søllerød OK                              :   399 -   324      6 

Allerød OK                               :   371 -   347      4 

Farum OK                                 :   344 -   357      2 

OK Roskilde                              :   311 -   397      0 

 

Målet nået, vi forblev i 1. division.  

Det samme gjorde Allerød, så 1. division i 2017 ser ud som i 2016: 
Tisvilde Hegn OK, FIF Hillerød, Søllerød OK og Allerød OK. 

 

Vi vandt, fordi vi kunne stille nok tællende løbere i 

de fleste klasser, og fordi mange søllerødder løb 

rigtig godt. Der er jo ekstra point at tjene, hvis 

vores ungdomsløbere får gode placeringer. Og 

det gjorde en hel del. Man kan kun give ung-

domspoint i A-klasserne. 

Ellen K. Larsen (D-12) vandt sin bane og gav 

max point. Det samme gjorde Alberte Kaae-Ni-

elsen (D-16) og Anton Werner Løndorf (H-16).  

Men også Malthe Sommer (H-12), Mikkel 

Kaae-Nielsen, Rune Østergaard (H-20) Lukas 

Becker, Mathias Buchgreitz (H-14) og Astrid 

Maag (D-20) gav gode ekstra-point/ungdoms-

point. Julius Molsen var den fjerde pointtager 

på denne vigtige bane (H1), hvor der er mange 

point på spil. 
 

På banen, hvor H-12 løber, har vi også unge og 

voksne begyndere. Jens K. Larsen vandt denne 

bane som H-20-løber. 

 

Blandt pointtagere i voksenklasserne har vi fire 

banevindere: Jette Stepputat i D60/65, Iben 

Maag i D40/45, (Iben var i dagens anledning 

rykket til en yngre klasse, hvor hun var hele 12 

min foran nr. 2) Peter Werling H70- og Victor 

Manser H21- . 
 

 
 

På bane D7 for unge og voksne B-løbere var 

det glædeligt at se Nynne Parvang, Maria 

Munk Eriksen og Bettina Katy Andersen stille 

op og tage point.  

Susanne Thrane Hansen var vist også glad den 

dag. Med en femteplads på den bane, hvor Al-

berte vandt ret suverænt, gav Susanne næst 

flest point til klubben. 

Til sidst vil jeg lige nævne, at vi mistede et po-

int på bane 10 (begyndere og H/D10) fordi vi 

ikke havde tre gennemførende løbere her. Vi 

havde heldigvis Arne Grøndahl og Frida Hage-

dorn. 

Sejren var dog ikke i fare denne gang. Vi vandt 

med mere end 1 point!!!  (Vibe) 

Arne G. med sine stokke i samtale med Niels. 
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Kend din skov (2) 
Maglebjerg 

 

 

 
 

Med sine 91 m over havet er Maglebjerg det højeste punkt i Nordsjælland. Skoven her har status af 

naturskov, og de ca. 250 år gamle bøgetræer får lov til at blive liggende, når de falder. 
 

Højbjerg 

 
 

Fra toppen af Højbjerg (82 m over havet) kan man se ud over Øresund - i klart vejr også til Hven. 

På vejen op til Højbjerg går man gennem de sidste rester af den løvskov, som den tyske skovekspert 

Johann von Langen fik plantet i 1760´erne. 
 

Træerne er ved at være udlevet, og mange af dem er døde eller døende. Skoven her drives med 

plukhugst, hvor man fjerne udvalgte træer. 
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Kan du gætte i hvilket land posten er? 
 

Her er 5 ledetråde: 

 

1. Landet har grænser op til 4 andre lande  

 

2. Der var landsholdssamling i området i 

2013 

 

3. Området er kendt for flotte sandstens-

formationer  

 

4. Søllerød har haft to klubture til området 

 

5. Foto er fra 2015 
 

Løsning: 

Se sidste side i den elektroniske udgave. 
 

Endnu to Gæt et land-opgaver findes i netudga-

vens næstsidste side. 
 

 

 
 

Kan du gætte i hvilket land denne stævneplads er? 
Her er 5 ledetråde: 
 

1. Det er syd for Danmark  

2. En O verdensmester har udtalt, at området er  

” the best playground an orienteer can dream off” 

 

 

 

 

3.  

Der er vildsvin i om-

rådet  

 

 

4. 

Fin-orientering an-

vendes ofte.  

 

5. 

Mange har udtalt, at 

det er det sværeste 

terræn de har løbet i.

 

 

 

 

Marianne Illum. 
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Opskrift på müslibar. 
Ann Rasmussen har lovet denne opskrift til nogle interesserede søllerødder. 

Her kommer den til alle: 

 

Müslibar. 
Ca. 16 stk. 

1 ds kondenseret mælk, ca. 400 gr.    

250 gr havregryn 

40 gr solsikkekerner 

40 gr hørfrø 

40 gr græskarkerner 

75 gr kokosmel 

100 gr tørrede, grofthakkede kirsebær el andre tørret frugt 

100 gr grofthakkede mandler 

  

De tørre ingredienser blandes sammen i en stor skål. Den kondenserede mælk varmes i en stor 

gryde og de tørre ingredienser blandes i den varme mælk i gryden. Rør rundt i gryden til mælk og 

fyld er godt blandet sammen. Kom blandingen i et ildfast fad beklædt med bagepapir og bag det i 

ovnen ved 125 grader i 1 time til blandingen er en stor sammenhængende müslibar. 

Tag fadet ud af ovnen og lad baren køle lidt af inden den løftes ud af formen vha. bagepapiret. 

Herefter skæres kæmpebaren i små müslibarer med en stor, skarp kniv. Der blev 16 af min portion. 

Lad barerne køle helt af og pak dem ned i en lufttæt beholder eller enkeltvis i film. 

  

Indsat fra <http://www.madenimitliv.dk/2011/01/muslibarer-til-madpakker-og-mellemmaltider.html> 

 
Opskriften kan varieres i det uendelige med mere eller mindre heldige udfald alt efter smag og behag 

 

+ 50 gr. sesamfrø + jeg brugte tørrede dadler i stedet for kirsebær 

1. +  50 gr. choko-proteinpulver + jeg brugte tørrede Abrikoser i stedet for kirsebær. 

2. + 50 gr choko-proteinpulver+ tørret abrikoser 

3. + 80 gr pistacie-proteinpulver+ tørret abrikoser 

5. 1 dl proteinpulver blandet op i mælk til en tyk masse (giver en blød müslibar) 

6. 100 gr grovhakket mørk chokolade 

 

God fornøjelse, Ann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Det ser da lækkert ud    Ann, som saft-official. 

 

http://www.madenimitliv.dk/2011/01/muslibarer-til-madpakker-og-mellemmaltider.html
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HVEM SKAL VÆRE KLUBMESTER 2016 ? 
 

Sidste år (2015) nåede vi i sidste ombæring, før juletravlheden indfandt 

sig, at få endnu en klubmester kåret. Ved et december-løb i Kirkeskoven 

med mødested under Vandtårnet sikrede Peter Tscherning sig retten til at 

opbevare/nyde det flotte pilekogger i et helt år. Til æren hører også, at Pe-

ter nu kan sætte endnu en lille navneplade på koggeret og derved indgå i 

den lange række af berømte søllerødder, som alle har haft pilekoggeret en 

eller flere gange. Peter løb de 2 slynger på fuldstændig samme tid. 
 

IKKE KUN ÈN MESTER ! 
Nej, der skal også i år findes en vinder af den meget ærefyldte skildpadde. 

At vinde årets skildpadde kræver en helt særlig indsats, idet denne præmie 

gives til den løber, som ved list og snedighed får placeret sig som    

NÆSTSIDST-gennemførende 

på årets resultatliste. Forunderligt nok ser skildpadderne – i modsætning til 

pilekoggeret – forskellige ud år for år, hvilket gør de små søde præmier 

endnu mere eftertragtede. 

Sidste år tilkæmpede René Moss sig et usædvanligt stort eksemplar af 

racen keramikskildpadder – på billedet viser René stolt sin præmie frem. 
 

Vil du være KLUBMESTER 2016 ??? 
Sæt allerede nu en O-skærm i kalenderen – planen bliver: 

 

Dato: Lørdag, d. 19. november 2016. 

Tidsrum: Kl. 09.45 – cirka klokken 12.  

Mødested:  Ebberødgård/Svaneparken – Nordøst op mod Maglebjerg. 

P-pladser: Parkering med hensyn og omtanke. 

Klubtelte: Opsættes af de tidligst ankomne. 

SI-tid: Husk SI-pinden eller lån en på stedet. 

Løbsform: Den ærlige O-løber, 2 lige lange slynger, intet ur, klap po-

sterne. 

SI-enhed på første post, som også er ”knudepost” og sidste 

post. 

Vinder: Mindste forskel på tiden for de to slynger. 

Forsnak:  Kommer ud i god tid. 

Tilmelding: Til mig - læs forsnakken. 

Klubhygge: November er tid til egen termodrik og medbragte klubkager i klubteltet, medens tiderne efter-

regnes og årets vindere findes.  

Præmier: Overrækkes på stævnepladsen hurtigst muligt, så hjælpere kan hjælpe med postindsamling 

m.m. 

Baner: Lang/Svær: 6140 m/21 poster; Kort/svær: 4320 m/13 poster; Let: 3060m/ 13 poster. 

 
 

Vi ses lige dér, hvor Maglebjerg hober sig op og søllerødderne lader sig udfordre. 

 GERT 
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Træningssiden 
Endelig har efteråret indfundet sig med noget 

der ligner dansk normalvejr. Lige indtil nu er 

breddetræningen, som al anden o-aktivitet i ef-

tersommeren, sket i usædvanligt flot vejr. Først 

ved september måneds træning i gæsteskoven 

Farum Lillevang, blev hele turen ud til starten 

ved landevejen mellem Farum og Lynge tilba-

gelagt i regnvejr. Men selvfølgelig – Fremme 

ved start var det igen tørvejr, og de fremmødte 

søllerødder fik en herlig tur i skoven. 

 

Og nu vi taler om gæsteskove, er det Trænings-

bandens plan, at hver måned med træning skal 

tilbyde en træning i en gæsteskov. August bød 

på Tokkekøb Hegn. September Farum Lille-

vang og oktober måned skal der løbes på helt 

nyt kort over Endrup Hegn. November, nå ja. 

November skal der den 26. løbes i gæsteskov. 

Dvs., vi har valgt at kalde Kokkedal Golfklub 

for gæsteskov. Skulle den nu vise sig at være 

ufarbar, har vi en plan B.  Det efterlader os med 

kun december uden en afstikker til en gæste-

skov. 

 

 

Igen i år skal vi selvfølgelig have et klubme-

sterskab. Den 19. november 2016 har Gert til-

budt at tilrettelægge et klubmesterskabsløb, 

hvor alle kan konkurrere mod hinanden uanset 

teknisk eller fysisk niveau og alligevel have en 

chance for at vinde. 

Solnedgang og mørket bliver stedse mere frem-

rykket, men vi har dog fortsat enkelte torsdag-

stræninger tilbage i år, inden vi den 27. oktober 

tager den første rigtige mørketræning, hvor de 

kraftige lamper absolut er en fordel. Kan du 

næsten ikke vente så længe på at prøve træning 

i lygtens skær, er der fortsat muligheden ved 

stafettræningen hver tirsdag mindst frem til 

slutningen af oktober. 

 

 

O-hilsen Henrik 
    Femsølyng: Træning blandt nysgerrige køer. 
 

 

Breddetræning 2016 

06-10-16 522 Rude Skov 

13-10-16 523 Geel Skov 

20-10-16 524 Endrup Hegn 

27-10-16 525 NAT i Rude Skov 

03-11-16 526 NAT i Geel Skov 

10-11-16 527 NAT i Ravneholm 

19-11-16 528 Rude Skov 

26-11-16 529 Kokkedal Golfklub 

03-12-16 530 Geel Skov 

10-12-16 531 Trørød Hegn 

17-12-16 532 Søllerød Kirkeskov 

26-12-16 533 Julemaveræs 

OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 
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Kan du gætte I hvilket land der løbes? 
 

Her er 5 ledetråde: 

 

1.  

Der er sne også om 

sommeren. 
 

2.  

Der løbets I over 

3000 m højde 
 

3.  

Lifter kan anvendes 

til at komme til start 
 

4.  

Landet er kendt for 

god chokolade og ost. 
 

5.  

Landet grænser op til 

fem andre lande. 

 

 
 

 

Kan du gætte i hvilket land denne sprintpost står? 
 

Her er 5 ledetråde: 

 

1.  

Orienteringsporten 

er ikke særlig kendt. 

2. 

Der kan forekomme 

bjørne på banen! 

3. 

Træerne kan få de 

flotteste farver om 

efteråret. 

4. 

Det er et engelsk-

sproget land. 

5. 

The big Appel er tæt 

på. 

 

 

 

 

Marianne Illum. 
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Løsninger på 
Gæt et land.

1. Løsning: Tjekkiet – klubtur til Doksy 90 km nord for Prag. 

 

2.  Løsning: Frankrig - O’France 2016 – Aveyron – LARZAC og udtalelsen kommer fra in-

gen ringere end Thierry Gueorgiou (flere gange verdensmester.) 

 

 

Løsning 3 og 4 hører til den elektroniske side, Gæt et land. 

 

 

3. Løsning: Schweiz - foto fra Swiss O week, Flims-Laax 2011   

 

4. Løsning – America – foto fra NAOC, North American Orienteering Championship 2012 
 


