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   Udfordringer         Kampgejst          Styrke          Vildskab           Optimisme   

 

 
Søllerød OK ´s ungdomsløbere vandt sølv ved årets Skovcupfinale i juni 2017. 

Se pokalen på hovedet af Vincent. 

Læs om finalen inde i bladet og læs også de fire sider om klubturen til Dolomitterne og nyd de flotte 

tilhørende billeder. Du kan derudover bl.a. læse et interview med Alberte og Anton om deltagelse i Eyoc, 

og en beretning fra DM-mellem og Midgårdsormen. 
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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Gitte Oscarsson  sokkasserer@gmail.com  30378276 

   Danske Bank 1551-4450341800   

      

Bestyrelsesmedlemmer Trine Næstoft   trju@novonordisk.com  30752135 

 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  29405649 

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  61507649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com   

 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 

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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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

• 29. september 2017. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

• 24. november 2017. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

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

 

Se her, din nørd! 
Vi er en lille gruppe nørder, der sidder bøjet over en computer og med masser af kaffe på kanden - 

mens du render rundt ude i skoven. Du tror måske, det er helt tilfældigt, at du fik lige den starttid – 

næhh, det er noget vi har regnet os frem til efter sindrige regler.  

Posterne, du forsøger at finde ude i skoven, har vi været tidligt oppe for at gøre klar, så de giver et 

passende lille blip. For at dine konkurrenter kan følge din færden, har vi lagt hemmelige radioposter 

ud. Og ikke nok med det - i samme sekund du stempler ind i mål, så kommer dit navn frem på stor-

skærmen eller på livestreaming på telefonen. Det er også noget vi, har innoveret os frem til. Nu er der 

helt ualmindelig mange mulige fejlkombinationer, når man sender mange hundrede o-tosser i skoven 

- og alt det udreder vi, så næsten ingen opdager det. 

  

Alt dette kræver helt, helt særlige kompetencer - eller rettere det kræver en del forskellige kompeten-

cer. Nogle der kan give en munter bemærkning til o-tosserne, når de kommer i mål, nogle der har 

overblik over det tophemmelige og superkomplekse software, vi har med at gøre, nogle der synes at 

nørder er sjove - og gerne vil lede dem uden nødvendigvis at vide noget om detaljerne, nogle der er 

gode til at læse regler og kan finde fejl, nogle der er gode til at ordne wlan - og nogle der har fingeren 

på pulsen ift. ny software og teknologi, der kan give o-løberne endnu bedre oplevelser - og må-

ske hjælpe dem med at forstå, hvor det nu lige var, at de blev slået af konkurrenten. 

 

Det kan godt være, du tror, at det at løbe rundt i skoven er det fedeste - men det er faktisk IT-gruppen, 

der har det sjovest - og helt bestemt har den bedste kaffe (og cola). 

 

Mogens, Bo R, Mads & Bo K 

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

 

Den danske sommer blev måske ikke helt, hvad 

vi havde drømt om rent vejrmæssigt, men for 

mange søllerødder har den til gengæld budt på 

gode oplevelser med kort og kompas sammen 

med familie og venner, som vi får et indblik i 

på de følgende sider af Komposten. Nu er det 

blevet sensommer, og med den følger flere 

gode stævner og ikke mindst de ugentlige træ-

ningstilbud. 

 

Det er med stor sorg, vi måtte sige farvel til 

Kim Find Andersen, som døde alt for ung i juli. 

Kim brændte for klubben og orienteringsløb, 

og vi husker ham for hans aldrig svigtende en-

gagement og evne til at nytænke, men først og 

fremmest som en altid betænksom, hjælpsom 

og fantastisk god klubkammerat. Kim er dybt 

savnet! Vores tanker går til Bettina, Nikoline 

og Thor. 

 

I dette nummer finder du en indbydelse til vo-

res klubtur den sidste weekend i oktober, hvor 

vi arrangerer en fællestur til Småland for at del-

tage i den traditionsrige stafet, Smålandskav-

lan. Tanken er at tilbyde søllerødderne en nem 

mulighed for at løbe i et anderledes, spændende 

terræn ved et stævne, der sædvanligvis byder 

på gode baner i forskellige sværhedsgrader. 

Vores arrangørteam hjælper gerne med at finde 

en bane på et niveau, der passer til dine ønsker 

og erfaring, og selv om du aldrig før har bevæ-

get dig udenfor Nordsjælland i dine o-sko, op-

fordrer vi dig alligevel til at deltage. Vores 

chef-SUT-træner, Bo, vil endda lave en intro til 

o-løb i Småland på vej derop, så du kan få en 

forsmag på terrænet, inden du kaster dig ud på 

en bane på egen hånd. Vi håber, at I tager godt 

imod tilbuddet. 

 

Vil du gerne forberede dig endnu bedre, er den 

oplagte mulighed at deltage i vores stafettræ-

ninger tirsdag aften. Det er glædeligt at se, at 

søllerøddernes interesse for træningerne er støt 

stigende hos såvel SUT’er som ”breddeløbere.” 

Stafettræningerne er et ekstra træningstilbud til 

alle klubbens medlemmer, der supplerer til de 

øvrige træninger mandag og torsdag, og er rig-

tig god forberedelse til løb med samlet start; 

altså ikke kun stafetter.  

 

Flere store stævner venter inden for den næste 

måneds tid. Vi er allerede mange søllerødder 

tilmeldt DM weekenden i september ved Lan-

gesø og i Krengerupskovene på Fyn. Den føl-

gende søndag, den 17. september, håber vi at få 

alle søllerødder af hus til anden runde i divisi-

onsturneringen i Krogenberg Hegn. Husk nu, at 

alle søllerødder har en vigtig rolle af spille, for 

at Søllerød OK klarer sig godt. Som sædvanligt 

betaler klubben din startafgift, så der er vel ikke 

så meget at betænke sig på! Det er bare om at 

få sig tilmeldt i O-Service, og hvis du er i tvivl 

om, hvordan man gør, hvilken bane, der passer 

til dig, eller andet, så send en mail eller spørg 

ved en af klubtræningerne. Ja, og så skal I altså 

på den igen allerede 1. oktober, hvor Søllerød 

efter alt at dømme skal ud i en op/nedryknings-

match i Stenholt Vang mod andre klubber i 

Østkredsens 1. og 2. division. Og her har det 

om muligt endnu større betydning at alle sølle-

rødder stiller op, for her er det vores efterhån-

den hævdvundne plads i 1. division, der er på 

spil. 

 

Vi ses til mange nye oplevelser i skoven. 

 

-Niels 

 
 

Der er brug for dig i divisionsmatcherne. 
 

Søndag den 17. september i Krogenberg Hegn. 
Men endnu vigtigere 

Søndag den 1. oktober i Stenholt Vang. 
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Vi har mistet 
Kim Find Andersen. 

 

Kim blev medlem af Søllerød OK i 2008 

sammen med sin familie og har siden været 

en bærende kraft i SUT, ved klubbens in-

terne og eksterne arrangementer og til træ-

ning. 

Hans IT-kompetencer, sans for systematik 

og ansvarlighed blev brugt ved utallige 

stævner og til at organisere SUT-træningen.  

Hvor han end deltog, bidrog han med mange 

gode forslag til nytænkning. Blandt andet 

var han manden bag idéen om at genbruge 

posterne fra SUT-træningen til stafettræ-

ning, hvad der har muliggjort en helt ny ak-

tivitet i klubben.  

Samtidig med den organisatoriske indsats, 

udviklede han sig orienteringsteknisk fra 

voksenbegynder til kyndig konkurrenceløber 

og vandt guld ved SM stafet i foråret 2017 

sammen med Svend-Erik Jepsen og Peter 

Østergaard. 

 

Kim blev 55 år. Han var en dygtig oriente-

ringsløber, en fantastisk ven, et ansvarsbe-

vidst, hjælpsomt og betænksomt menneske 

og et engageret klubmedlem. Men mest af alt var han Bettinas mand og Thors og Nikolines far. Vo-

res savn, hvor stort det end er, kan det ikke måle sig med deres. Vi håber, at vi kan hjælpe med at 

mindes ham og løfte arven efter ham. 

Æret være hans minde/ Søllerød orienteringsklub 

 

Ved Kims bisættelse blev vi opfordret til at møde op i klubjakke og i 

stedet for blomster at give et bidrag til Søllerød UngdomsTeam. 

 

Mobilpay Søllerød Ungdomsteam 61782398                

Kontonummer. 1551- 4450 341 800 

Mærk “Kim Find” 
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Godt i gang med WMOC-forberedelserne 

- mange Søllerødder er med i planlægningsfasen. 

WMOC er jo ikke et helt lille arrangement og heldigvis er der mange Søllerødder, der har haft lyst 

og lejlighed til at tage en opgave i planlægningsfasen - lytter I lidt til snakken når Søllerødder mø-

des fornemmer I det... Susanne Thrane diskuterer med Iben hvor mange toiletter, der skal til for at 

man kun skal vente mx 5 min for at komme på toilet - eller Bo Konring, der vender noget IT teknik 

med Mogens, Bo og Mads. Og det stopper jo ikke der - Jens Aaris og hans kumpaner, hjemsøger 

baggårdene på Christianshavn, Anne Skovbæk vurderer muligheden for sponsorering af væsken. 

Claus K facebooker og kommunikerer. Tore studerer vejvalgsmuligheder og Ellen Frier står klar til 

at sælge åbne baner. Anne K tænker nordisk mad sammen med kioskfunktionen. Niels B har over-

blikket. Torben B tager mål til skilte og Kirsten M tænker adgangsveje for ambulancer. Og jeg 

kunne blive ved.  

 

Der er stadig gode muligheder for at blive involveret allerede nu - eller få en spændende rolle under 

stævnet. Vi har spændende funktionslederposter ledige: 

• Transport af materiel mellem stævnepladser - kontakt Iben 

• Bus-logistik 

• Kontakt med butikkerne på stævnepladsen - kontakt Claus K 

• Parkering - kontakt Iben 

• Beregning WMOC - kontakt Bo K 

• Beregning publikumsløb - kontakt Bo K 

Hvis du vil vide mere så kontakt ovenstående. Du vil få masser af hjælp til opgaven - og det er altså 

ikke hver dag, man har mulighed for at sætte et stort aftryk på så stort et stævne :-) 

 

I mandskabsudvalget mødes vi igen efter sommerferien d. 7. september, hvor vi forhåbentlig har et 

overblik over, hvor mange hænder og hoveder, der yderligere er behov for. Jeg sender en mail ud 

med et overblik derefter - og håber på at det strømmer ind med endnu flere Søllerødder, der har lyst 

til at være med til at skabe en fest for rigtig mange O-løbere! 

Heidi 
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Klubtur til Smålandskavlen i Aneby nord for Eksjö 
 
Søllerød OK inviterer alle klubmedlemmer med på 

en tur til et at de klassiske svenske stafetløb. Det er 

en stafet, hvor der er mange forskellige klasser, så 

der er en bane, der passer til alle. Det er derfor en 

oplagt mulighed for at tage med klubben og prøve 

stemningen til en svensk stafet. 

 

På vejen derop bliver der træning i nærheden af 

Aneby, hvor Bo Konring og andre erfarne Sølle-

rødder vil øse ud at deres erfaring om, hvordan man 

finder vej i en smålandsk skov. De mere erfarne får 

mulighed for at løbe en træningstur. 

Smålandskavlen har en elitestafet med 2 natture og 

3 dagture, som i herrestafetten er fra 9,3 til 16,2 km. 

Men der er også en Smålandsåben, som nok er mere 

passende for de fleste Søllerødder, den har 2 natture 

på 4,2 km og 3 dagture fra 4,4 til 6,5 km. Der er 

D18 og H18 og D/H12 klasser og der er også en 

stafet for de modne i form af D55 og H55 stafet. Se 

meget mere om klasserne i indbydelsen, som du 

kan finder her: 

 

https://eventor.orientering.se/Documents/Event/33817/2/Inbjudan 

 

Vi regner med at køre fra klubhuset lørdag morgen ved 8 tiden i bus/minibus eller biler, og være retur i 

Holte igen omkring 18-19 tiden søndag.  
 

Der bliver overnatning i klasselokaler på en nærliggende skole, hvor vi også forventer at spise. Så du skal 

bare medbringe frokost til lørdag, samt luftmadras/underlag og sovepose.  
 

Prisen er ikke fastlagt endnu, men klubben yder tilskud til turen.  
 

Gå ikke glip af et af årets højdepunkter i Søllerød OK, men skynd dig at skrive til Svend-Erik, at du gerne 

vil med (og også gerne hvilken af stafetterne du mener passer bedst til dig). 

Svend-Erik har sejjepsen@gmail.com. 
 

Vi glæder os til turen 

Svend-Erik og Eliteudvalget, SUT-trænerteamet og bestyrelsen. 
 

 

https://eventor.orientering.se/Documents/Event/33817/2/Inbjudan
mailto:sejjepsen@gmail.com
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Copenhagen Exhaust Trail 
10. juni 2017 

 

Det fedeste terræn på Sjælland. Dejlig afslap-

pende stemning og ikke for stort. 

 

Det er en af tilbagemeldingerne fra en løber på 

Copenhagen Exhaust Trail, som SOK holdt den 

10. juni, for 3. år i træk.  

Det er lørdag formiddag midt i den lysegrønne 

juni-skov. Vejret er godt efter en periode med 

regn. Der er godt 220 løbere, som venter på at 

blive sendt af sted på Copenhagen Exhaust 

Trail.  

Start og mål er i en lysning i Ravnholm skoven 

og løberne kan opleve nogle af de sjoveste, hår-

deste og smukkeste kilometer på distancerne 6, 

12, og 21 km.  

 

 
Stævnepladsen ligger i en lysning med udsigt 

til opløb, så alle kan heppe 

 

Som en ekstra udfordring på ruterne er der ind-

lagt en bakkespurt op ad Holtekollen i Geel 

Skov. Opløbet sker gennem en slugt. På toppen 

står publikum og de deltagere, som allerede er 

kommet i mål, og hepper så løberne kan give 

den en ekstra skalle på de sidste meter. 

For tre år siden fik tre af ungdomsløberne i Søl-

lerød Orienteringsklub, Mikkel K, Magnus M 

og Johan S ideen til at lave trailløbet, og løbet 

er nu en tradition, hvor overskuddet går ube-

skåret til ungdomstræning.  

I år blev 21km Herre vundet på 1:36:28, 12 km 

på 59:58 og 6 km blev vundet af Søllerød OK 

ungdomsløber Oscar Bæk Christensen på 

37:48 med 1:48 foran nr. 2 og 26 andre løbere 

på distancen. Et STORT tillykke til Oscar.  

 

 
1.præmie til vinderen af 6 km. Oscar Bæk 

Christiansen. Bedste mand af 27 løbere. 

 

21 km Dame blev en delt førsteplads på 

2:23:45, 12 km blev vundet på 1:08.35 og 6 km 

på 38:37. 

På bakkespurten var der kamp om 1. pladserne.  

3 herrer måtte dele 1. pladsen, de løb alle på 32 

sek. og 2 damer måtte dele 1. pladsen de løb på 

42 sek. 

 

  
Anton giver vejviserinstruktion til Ellen F,  

Niels B. og Alberte. 

 

Løbet er afhængig af frivillig hjælp og i år var 

der mange nye hjælpe med. Der var bl.a. et helt 

nyt team, med Anton L i spidsen, der sørgede 

for at justere og afmærke ruten og som fik stor 

ros for deres arbejde. I alt var der mere end 30 

af klubbens medlemmer der hjalp med at sørge 

for materiel, afmærke ruten med små orange 

flag, snitzling og skilte, lave ruteoversigt- og 
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beredskabskort, udlevere numre, opsætte tid-

tagning og resultatskærme, parkering, give in-

struktion til løberne, servere vand ved væske-

posterne, sørge for sikker passage af Skods-

borgvej, være klar med førstehjælp, vise vej på 

ruten, skøn mad og drikke i kiosken, sørge for 

forplejning til hjælpere, præmieoverrækkelse, 

tage billeder, markedsføring, indsamle ruten og 

meget, meget mere.  

En KÆMPE tak til alle der hjalp med at give 

løberne en fantastisk løbeoplevelse og gøre det 

sjovt og hyggeligt at arrangere og afvikle. Også 

en stor tak til Frame the action ved Carsten 

Nøhr Nielsen, der igen i år har taget mange 

flotte billeder, og til Løberen der har bidraget 

med hjælp til præmier. Vi håber at der er 

mange, der vil hjælpe igen til næste år ☺ 

   

  Marianne Illum.

 

   
Anne K, Fiona og Dorthe sørger for fin forplejning        Tre herrer måtte dele førstepladsen i bakkespurten -                             

                 til løbere og personale.         32 sek.   De to hurtigste kvinder løb på 42 sek.  

 

 
 

Mikkels eventyr 

Mikkel Kaae-Nielsen rejste i slutningen af marts måned til Melbourne i Australien, hvor han i et 

halvt år arbejder som træner, korttegner og medhjælper i orienteringsklubberne i Victoria.  

Du kan følge med i Mikkels oplevelser på Søllerød OKs hjemmeside, ved at se under "Nyheder på 

hjemmesiden", klikke på "Følg Mikkel KN down under" og tryk på linket 

http://6maenederdownunder.blogspot.com.au/ 
 

 

    
        Mikkel på Sprint i Melbourne  Mikkel mødtes med Martin Illum i Melbourne 

http://6maenederdownunder.blogspot.com.au/


Søllerød Orienteringsklub                                             Komposten – 27. årgang nr. 4 – september 2017 

10 

Klubtur til Dolomitterne 

 

Af Marianne Illum: 
 

Flere Søllerødder sidder samlet om bordet og 

forsøger at huske, hvilket valg de tog tidligere 

på dagen. Denne gang er der ikke tale om mu-

lige vejvalg men mulige valg af retter på menu-

kortet. Hver morgen, når der spises morgen-

mad, skal man nemlig vælge den forret og ho-

vedret, man ønsker serveret samme aften. Der 

er skam også dessert, men den vælges ikke på 

forhånd ☺ Og når man så har været ude på ud-

fordrende løb i løbet af dagen, der har givet 

værdifuld læring, ja så kan det være svært at 

huske, hvad man valgte samme morgen, når der 

skal spises…☺ 

 

47 Søllerrødder I alderen 7 – 77 år er på klubtur 

til Italien og bor på Hotel Margaritha, der ligger 

midt I San Martino de Castrozza. Søllerødfanen 

er placeret uden for hotellet, så der er ikke tvivl 

om, at der er Søllerødder i byen for at deltage i 

Trentinos 5 dagesløb, delt op i 2 dages by-

sprint og 3 dage i skovene. 

 

 
Arne Grøndahl på første træningstur. 

 

Før de officielle løb var der arrangeret 2 træ-

ningsløb, så man kunne prøve kræfter med det 

udfordrende terræn. Bo viste de unge løbere 

rundt i terrænet, og der var flere der gik sam-

men, så man undervejs kunne drøfte vejvalg, og 

så var der dem, der løb for sig selv. 

Alle var enige om, at det var godt at få lidt kort-

kontakt inden de officielle løb.  

 

 

De 2 første løb var by-sprint, Jørn Wigh for-
tæller.  
 

Vejrudsigten var ikke lovende, da vi tog hjem-

mefra, og den lokale vejrtjeneste lovede da 

også koldt vejr og byger. Heldigvis bommer 

vejrudsigter også, så vi havde sol og varme 

hver formiddag. Senere på dagen blev det over-

skyet med truende skyer, som dog indskræn-

kede sig til at give få stænk. Til gengæld var der 

fuld knald på lyn og regn om natten. 

 

Sprint-etaperne gik i små, gamle byer, hvor alle 

husene var hvide og særdeles velholdte. Der 

var dømt ren Tyrolerstil med blomstrende al-

tankasser, skodder for vinduerne og små pysse-

nuttede haver. Husene er placeret som klipper, 

floder og bække m.m. har givet plads til, og det 

giver flere højdemeter, end vi ser her i Dan-

mark (50 højdemeter på mine korte baner). Hu-

sene lå adskilt med de meget små haver, så min 

taktik var at tælle huse på ruten for at holde styr 

på vejvalget. 

 

Min klasse (H75) var nok den mest internatio-

nale. Der var kun én Italiener med, resten af 

deltagerne kom fra Schweiz, England, Sverige, 

Letland og Danmark. 

 

Første etape gik i Transacua, som er opdelt af 

to floder, der løber sammen midt i byen, hvilket 

krævede lidt overvejelse med hensyn til valg af 

overgange. Selve orienteringen var rimelig let, 

så det krævede, at der blev løbet hurtigt og sik-

kert hele tiden. 

Ved at sammenligne alle mine stræktider på 

denne etape med de øvrige kan jeg se, at jeg 

sætter en del tid på grund af et dårligt vejvalg 

på den længste strækning (man skal jo altid 

have en forklaring/undskyldning: en bæk gen-

nem byen er ikke blå på kortet, men olivengrøn 

med sorte kanter – nyttig læring). Klassens vin-

der fra Schweiz var helt suveræn, med en mål-

tid der var 4 min. hurtigere end nr. 2, der var 

englænder og 6 min. hurtigere end den schwei-

ziske 3’er. Selv bliver jeg nr. 4, men har mange 

stræktider som nr. 2, selv om jeg er ca. 7 min 

efter vinderen. 
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Anden etape foregik i søster-byerne Tonadico 

og Siror, som lå med ca. 600 m. afstand. Denne 

etape bød på en mere spændende orientering 

end den forrige, dog lå vores første post ca. 500 

m. fra start med et langt stræk på asfaltvej gen-

nem marker (ikke så spændende), men det lyk-

kedes mig dog at hente to fra min klasse før 

post 2. Det gav lidt ekstra vitaminer til selve 

orienteringsdelen, hvor jeg havde et mindre 

bom på 1 min. og hvor stykket fra sidste post til 

mål også gav mulighed for en gevaldig spurt.  

Et enkelt stræk, som skulle gennemløbes 2 

gange, kunne med fordel løbes ned ad en smal 

stentrappe, der var dog lige den ekstra forhin-

dring, at en ældre herre (ca. 70), havde besluttet 

sig til at stå på trappen og save brænde med sin 

rundsav, men han smilede da pænt, da jeg ålede 

mig forbi. 
 

Resultatet blev, at jeg hentede 7 min. på den 

schweizer der lå 3’er efter førstedagen. Igen 

havde jeg mange stræktider som 2’er, nok til at 

rykke op på en samlet 3. plads. Vinderen fra 1. 

etape blev igen suveræn vinder (men han er 

også førsteårs H75). Han vinder da også - lige 

så suverænt - det efterfølgende 3 dages løb.  

 

 
Jørn Wigh på podiet !! 

 

For mig blev det så enden på 42 års podietørke, 

så det var en dejlig oplevelse, oven i turen som 

helhed, hvor Illum Tours igen havde fundet en 

dejlig base midt i de skønne Dolomitter. 

 

Efter by-sprint var der 3 løb i skov, Susanne 
Thrane fortæller. 
 

Jens og jeg glædede os til at løbe orienterings-

løb i Dolomitterne i år, da vi havde deltaget i 

publikumsløb til JWOC der i 2009. I 2009 reg-

nede det og var koldt, men i år havde vi rigtig 

dejligt vejr.  

 

 
Kirsten, Lisbeth og Susanne på klatretur. 

 

Kirsten Møller tog os med på en lille trænings-

tur, og her startede vi ud med at skulle kravle 

op ad en 10 m høj skrænt, og så finde nogle 

pinde med orange numre. Det var svært, og jeg 

var godt nok nervøs for, hvordan skovdistan-

cerne skulle gå.  

 

Det første løb i Val Venegia. Det var et nyteg-

net område, og det var en meget varm dag. W50 

var på 3.2 km med 13 poster. Det startede med, 

at jeg lavede et lille bom ved post 1, og herefter 

gik det nogenlunde indtil post 5. Da var jeg på 

den, og jeg brugte rigtig lang tid på den, indtil 

jeg mødte Mette Bæk, der fortalte mig, hvor jeg 

var. Resten af banen gik heller ikke for godt, 

det var varmt, og jeg lavede et stort bom ved 

post 11.  Jeg blev 3. sidst ud af 49, der gennem-

førte, og 52, var startet.  

 

Det andet løb skulle forgå ved Passo Rolle. 

Igen en varm dag, og jeg havde start omkring 

kl.12, fra en højtliggende eng. W50  var på 4.7 

km og med 16 poster. Jeg startede godt ud, men 

lavede et stort bom ved post 3. Herefter gik det 

nogenlunde, da jeg var meget forsigtig og 

fulgte stierne, hvor det var muligt. Jeg løb hel-

lere ekstra langt på en sti, fremfor at tage ind-

over klipperne. Jeg blev nr. 36 ud af 47, der 

gennemførte. 

 

Den tredje dag ved San Martino skulle jeg 

starte tidligt. W50 var her på 4.5 km med 17 

poster.  Her var jeg heldig, at Bo udpegede et 
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svært område på kortet, og det gjorde, at jeg til 

post 1 løb sti-vejvalg og op til sidst. Jeg bom-

mede post 2, men her var jeg heldig at få hjælp 

af Anne Kaae. Derefter gik det rigtig fint med 

sti-vejvalg indtil en af de nemmeste poster til 

sidst, som jeg bommede stort. Anne Kaae kom 

og hjalp mig, og vi løb i mål sammen. Jeg var 

meget positiv overrasket over resultatet, hvor 

jeg nu blev nr. 30 ud af 45, der gennemførte, og 

ud af 50, der var startet. Det viste sig, at jeg blev 

den bedste dansker i W50 på 3. dagen! Tænk at 

det skulle ske for mig ☺  

 

Jeg kan anbefale alle jer, der føler, at I har svært 

ved at finde vej, at blive ved med at træne. Det 

kan lade sig gøre at blive bedre. Jeg har nu løbet 

orienteringsløb i ca. 10 år. På klub-turene til 

udlandet er der mulighed for at blive bedre til 

at orientere, da terrænerne er anderledes end i 

Danmark. Der er ikke så mange stier, og man 

er derfor nødt til at bruge sit kompas meget 

mere. Faktisk startede jeg med at løbe svære 

baner, efter vi var i Dolomitterne i 2009 (her 

havde jeg løbet mellemsvære baner). Til slut en 

tak til Ulrik Illum for endnu en gang at have 

arrangeret en rigtig fin orienteringsferie for os. 
 

Søllerødderne forlod Dolomitterne efter at have 

besejret mange højdemeter, samlet værdifuldt 

materiale til bomkanonen 😊, hygget, vandret, 

nørdet kort og spist god italiensk mad, og ung-

domsløberne Anton Werner Løhndorf og Al-

berte Kaae-Nielsen kom på podiet efter at have 

leveret en stærk indsats alle tre dage i bjergene. 

 

Har du overvejet at tage med på en klubtur til 
udlandet? 
 

I Søllerød OK arrangeres der klubture både til 

ind og udland. Udlandsturene kan f.eks. være 

træningsture i efterårsferien eller ture i som-

merferien ifm. et lokalt udenlandsk O-løb som 

f.eks. fransk 5 dages eller Trentinos 5 dages 

som i år. 
 

Vi spurgte familien Næstoft, der har medlem-

mer på 7, 9, 13, 14, 43 og 50 år og som deltog 

på deres første klubtur med hele familien.    
 

Hvorfor valgte I at tage på klubtur? 

Vi har fire børn, der løber i SUT og mini-SUT, 

men med meget forskellige interesser og behov 

mht. mængden af social liv, så vi oplevede i høj 

grad turen som en mulighed for at alle kunne 

have en skøn og aktiv ferie. Nogle nød det 

svære (og nye) terræn og at kunne fordybe sig, 

mens andre også nød alle de nye udfordringer i 

skøn kombination med "lejr"-livet med ven-

nerne. 

Der er også forskel på forældrenes interesse i 

o-løb. Dette var ikke en hindring, da den ene fik 

prøvet grænser (begrænsninger :-)) og den an-

den fik nogle dejlige løb sammen med de mind-

ste på begynderbanerne. 

Derudover så var klubturen en mulighed for at 

besøge områder, som vi nok aldrig ellers ville 

komme i. Og det var virkelig en luksus, alt det 

som Ulrik havde planlagt for os.  

 

 
Hanna, Benjamin, Samuel og Oscar. 

 

Hvad var de største oplevelser på turen? 

Aldrig har vi været på så smukke stævneplad-

ser, og løbet i så specielt terræn. De mindste var 

mest fascinerede af at løbe i bjergene og floder, 

som skulle krydses en af dagene. Vi oplevede 

dyr tæt på, både køer, harer og hugorm, og vi 

kom virkelig ud hvor kragerne havde vendt. 

For Trine blev det også en stor oplevelse at løbe 

i bjergene: Den første bjerg-dag kom jeg glad 

og kæk til start. Det gik strålende gennem en 

smuk dal med flod i bunden, som skulle kryd-

ses et par gange frem til post 6. Så kom post 7 

inde i skoven og ved væsentlig flere højdekur-

ver. Blev fuldstændig væk og anede ikke, hvor 

jeg var. Fandt dog til sidst i mål. 

 

Hvad fik I tiden til at gå med, når der ikke blev 

løbet? 

Vi havde fire eftermiddage efter løb, og de blev 

brugt lidt forskelligt. Efter by-løb nød vi de 
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smukke gamle byer og fik set lidt af det lokale. 

Det er en sjov oplevelse at gå i de samme gader, 

som man lige har løbet i, og alt ser lidt anderle-

des ud, end når næsen er nede i et kort.  

 

De andre eftermiddage gik med ture i bjergene, 

vi tog liften op til en af de nærliggende toppe, 

og kom helt op i det stenede område over træ-

grænsen. Her var den skønneste udsigt, og det 

var sjovt at klatre i stenene. Vi fandt et lille om-

råde med sne, så det blev også til en lille sne-

boldkamp.  

 

 
Familien Næstoft 

 

Camille og Rene tog en eftermiddag på Canyo-

ning, som var en smuk vandring - iført våddrag-

ter, hjelm og sko - ned gennem et flodleje. Det 

blev til meget rutsjen ned af klipper og flere ud-

spring på flere meter. Det højeste udspring på 6 

meter blev også gennemført. Anton, Camille, 

Alberte og Lukas, de friske ungdomsløbere 

sprang glade ud, og lidt mindre kække kom de 

andre. 

Der blev også hygget på hotellet, og skønt at 

være omgivet af legekammerater. Der var vel 

omkring 15 børn/unge i alderen 7 til 15. 

 

Vil I anbefale andre at tage med på en kom-

mende tur? 

Vi vil i højeste grad anbefale andre familier at 

tage med på tur.  

Det er en skøn blanding af fantastisk natur, 

gode løb og socialt liv for de familiemedlem-

mer der trives med dette. 

Vi nød også det "langsomme" tempo, at komme 

ned i gear. Ja, selvfølgelig vil man gerne have 

tempo på selve løbet, men der sker ikke mere 

end hjernen kan følge med. Overnatning og for-

plejning er klaret, du ved, hvor du skal hen 

(stævnepladserne :-) ) og nogen lokale har sør-

get for at vælge nogle fantastiske steder til lø-

bene, så det får du også forærende. Der er mu-

lighed for eftermiddagsture, eller at nyde en 

god bog efter formiddagens fysiske strabadser. 

What-is-not-to-like? 
 

For os var det også fint at være af sted, selv om 

alle ikke er aktive løbere, og der var tre i fami-

lien der tog en slapper-dag i en lokal swimming 

pool. 

Vi tager gerne med på næste tur, og det siger 

hele familien samstemmigt 

 

Der er allerede planlagt klubtræningstur til 

Tjekkiet i efterårsferien uge 42 i 2018 og til 

Gstaad i Schweitz i fm Swiss Open i sommer-

ferien i 2019, så du kan allerede nu begynde at 

overveje om du/din familie skal med.  

Mere information kommer senere.  

 
 

 

 

                
          Mette og Oscar    -    Udsigt fra førstedagens stævneplads    -    Arne Grøndahl og jens Aaris Thisted 



Søllerød Orienteringsklub                                             Komposten – 27. årgang nr. 4 – september 2017 

14 

Sutter med stærke nerver 

 

Af Claus Kaae-Nielsen 

To SUT-løbere – Anton Werner Løhndorf 

og Alberte Kaae-Nielsen -  var udtaget til 

EYOC (ungdoms EM) i Slovakiet i de første 

dage af juli. Det blev en MEGAstor ople-

velse med udfordringer, som de aldrig er 

blevet sat på før. 

 

Bakkerne er onde som indbyggerne i Mordor. 

Regnen står ned i stænger. En tysker og en 

bulgarer jagter bagfra. Læg dertil at kroppen 

er svøbt i de danske farver, og at det mentale 

pres næppe bliver større. Det er nu, der skal 

præsteres. Det er ikke i næste uge… men NU!  

 

16-årige Anton Werner Løhndorf kom på sin 

hidtil største udfordring som orienteringsløber 

ved EYOC (ungdoms EM). Nu sidder han 

hjemme i Danmark og tænker tilbage på sine 

oplevelser i det centrale Slovakiet. 

- Det var et rigtig, rigtigt fedt løb. Det 

gik megagodt, husker han.  

Anton har to års erfaring som orienteringslø-

ber, og hans læringskurve har været stejl. Det 

var en præstation i sig selv, at han blev udta-

get til EYOC. Konkurrencen blandt de 15-16-

årige drenge er hård, men Anton har leveret 

stabile og flotte resultater gennem hele sidste 

år. 

 

 
 

Anton blev nummer 28 på langdistancen ud af 

100 deltagere – 8,27 minutter efter den fran-

ske vinder. Han var en af de første, der blev 

sendt i skoven, og måtte derfor løbe i et kraf-

tigt regnvejr, som væltede ned over de løbere, 

der startede inden for den første time. Det kan 

han dårligt huske i dag. Til gengæld kan han 

huske den oplevelse, som han havde på stræk-

ket mellem post 12 og 13. 

- Jeg var på vej lige på - op ad en stor 

bakke, hvor jeg ikke kunne løbe. Jeg 

besluttede mig for at vende om og løbe 

venstre om bakken. Det reddede mig 

halvandet minut i forhold til de andre, 

som løb lige på, fortæller han. 

Fejl koster dyrt 

Langdistancen stillede store krav til løbernes 

fysisk og evner til at orientere. Det var helt af-

gørende at beslutte sig for det rigtige vejvalg. 

Det mærkede Alberte Kaae-Nielsen tydeligt. 

På det første langstræk tabte hun tre minutter 

til de bedste, fordi hun traf en forkert beslut-

ning. 

- Jeg fik ikke kigget ordentligt på kortet, 

fordi jeg følte, at jeg havde travlt, og så 

løb jeg ti kurver (red: 5 meter kurver) 

længere ned, end jeg skulle, siger Al-

berte. 

Den 16-årige SUT-løber var også udtaget til 

EYOC sidste år. Måske var det den ekstra ru-

tine, der gjorde, at fejlen ikke slog hende ud. 

På det andet langstræk traf Alberte den rigtige 

beslutning, og hun fik 8. bedste tid på stræk-

ket. Samlet sluttede Alberte som nummer 33 

på langdistancen ud af 92 løbere. Hun er i dag 

lidt skuffet over sin præstation. 

- Jeg synes, at det var en fed oplevelse, 

men jeg er lidt skuffet over mig selv. 

Det var på langdistancen, jeg gerne 

ville præstere. Derfor er jeg ikke helt 

tilfreds, siger hun. 

Wow for en stafet 

Hvis presset var stort på de to sutter om lørda-

gen, steg det nogle grader om søndagen. Der 

skulle de løbe stafet i det samme kuperede ter-

ræn.  Både drenge og piger var på forhånd ble-

vet enige med landstrænerne om målsætnin-

gen: Begge hold skulle på podiet. Det vil sige 

blandt de seks bedste. 
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Søren Thrane Ødum fra OK Øst løb første tur 

for drengene, og han kom ind i skiftezonen 

som den første. Anton skulle løbe anden tur og 

blev altså sendt afsted i spidsen af feltet med 

en større horde af løbere efter sig. 

- Jeg var meget, meget nervøs. Det var 

ubeskriveligt på en eller anden måde. 

Det var et hårdt pres. Allerede på den 

første post gik det galt, og jeg smed i 

hvert fald 30 sekunder. Det gik heller 

ikke godt til 2. og 3. posten. Jeg kunne 

slet ikke få det fokus, som jeg havde de 

andre dage. Men da de andre løbere var 

kommet forbi, fik jeg taget mig sam-

men og løb resten af banen ordentligt, 

fortæller Anton. 

 

- Når jeg ser på løbet bagefter, er jeg me-

get lettet. Det gik godt, og jeg smed 

ikke mere end to et halvt minut. Vi lå 

stadig på en podieplacering. Men ude 

på banen tænkte jeg, at det kommer 

ikke til at holde det her. 

 

Det danske hold lå på en femteplads, da Anton 

skiftede med Morten Örnhagen Jørgensen fra 

OK Snab. Morten holdt den placering hele ve-

jen hjem, og drengene fik den podieplacering, 

de havde drømt om. 

 

 
 

Fantastisk afslutning 

Hos pigerne løb Hedvig Gydesen fra OK Mel-

far første tur. Hun sendte Nanna Lysemose 

Poulsen fra Silkeborg OK ud på 2. tur som 

nummer tre. Men Nanna – der stadig kun er 

15 år – havde svært ved at holde tempoet i det 

fysisk krævende terræn. Hun var slidt helt op, 

da hun kom ind i skiftezonen for at sende Al-

berte ud i skoven. På det tidspunkt lå de dan-

ske piger nummer syv. Der var et minut op til 

6. pladsen og næsten to minutter til bronzeme-

daljen. 

- Det var et vildt hårdt løb. Jeg følte, at 

der var et enormt pres, men vi havde 

fået talt godt om det, vi skulle gøre, og 

det gik rigtigt godt, fortæller Alberte. 

 
 

Allerede efter få poster fik Alberte kontakt til 

gruppen foran, men hun var alligevel usikker 

på sin placering i feltet. 

- På publikumsposten kunne jeg se, at 

jeg lå blandt dem, som kæmpede om 

podieplaceringerne. Det var helt vildt, 

for folk skreg bare, og jeg glemte det, 

vi havde talt om – at vi skulle tage det 

roligt. De sidste to poster var vanvittigt 

hårde, for det var op ad en slalom ski-

bakke, og jeg løb alt, hvad jeg kunne, 

med syre i benene, siger Alberte og 

konstaterer med et smil, at det var su-

persjovt. 

Alberte løb de danske piger op på en 4. plads. 

Hun havde den næsthurtigste tid af alle de pi-

ger, der løb tredje tur på stafetten. De sidste 

meter mod mål kunne hun se den tjekkiske 

bronzevinder foran sig. Men det var ikke mu-

ligt at hente hende. Tidsforskellen i mål var 

kun på ni sekunder, men podiepladsen var sik-

ret. 

Kriller i maven 

På sprinten, der indledte EYOC, blev Anton 

nummer 35 og Alberte nummer 20. Og det 

blev til en flot dansk sølvmedalje til Søren 

Thrane Ødum fra OK Øst. 
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Det var en fysisk hård, men teknisk let sprint, 

og det var ikke meget, der skilte løberne, når 

man ser på tiderne. 

For Anton og Alberte blev EYOC en helt spe-

ciel oplevelse. 

- Jeg synes, at stafetten var det vildeste, 

jeg nogensinde har oplevet, siger Al-

berte, og Anton supplerer: 
 

- Når jeg nu sidder og kigger på billeder, 

får jeg helt kriller i maven. 

 
Anton Werner Løndorf og Alberte Kaae-Nielsen 

 

Tirsdagstræning – stafet-træning med fællesstart og høj fart for alle 
 

Kom ud og løb sammen med dine klubkammerater 

til en sjov og udfordrende træning, hver tirsdag. Vil 

du gerne være bedre, og få fart i skoene, så er træ-

ningerne med Søllerød Stafet lige noget for dig. 

Der er plads til alle, både eliten og dem der bare 

gerne vil være bedre og ud og løbe spændende ba-

ner. Johan Aagaard fortsætter som træner for sta-

fettræningen, så der er garanti for gode og sjove 

træninger.  
 

Vi løber hver tirsdag kl. 19.30 i en skov i nærom-

rådet, og vi starter præcist hver gang, så kom til ti-

den.   
 

Konceptet er normalt som følger: Der er fælles start 

med to forskellige baner – en lang og en der er lidt 

kortere, svarende til 2 minutters forskel pr km i løbe 

tid. (Der er typisk et moment i træningen, som 

manglende stier, hvide områder eller andet, men 

der vil også være almindelige kort uden mangler til 

dem der foretrækker det).  Posterne er gaflede, så 

du kan ikke regne med, at de andre skal til samme 

post som dig. Det er korte baner på 2 - 3 km, og der 

er tre baner hver aftener. Vi samler op nogle minut-

ter efter første bane og laver en ny fællesstart til 

næste bane. (Hvis du ikke helt kan følge med tem-

poet, så springer du bare et par poster over, og løber 

til næste start, så du er med på 2. og 3. interval).  
 

Det er super sjovt og lærerigt, både for de unge og 

eliten, men også for os i motionist/super motionist-

gruppen.  
 

Mødestedet bliver slået op på vores Facebook-

gruppe for Søllerød Stafet, som du bliver medlem 

af ved at skrive til Svend-Erik. Men man kan også 

få en mail med mødestedet sendt fra Svend-Erik 

forud for hver træning, Du skriver bare til sejjep-

sen@gmail.com, hvis du vil vide, hvor vi starter 

fra. Vi løber blandt andet på posterne fra SUT træ-

ningen, så vi kan normalt ikke oplyse mødested før 

mandag aften. 
 

Håber vi ses  

Svend-Erik

 

mailto:sejjepsen@gmail.com
mailto:sejjepsen@gmail.com
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Mini-SUT, Sommerfest 
 

Af Kristine S. Madsen og mini-rapportere 

Dana (7 år) og Mira (4½ år) 
 

 
              Dana                             Mira 
 

Som afslutning på en god forårssæson holdt 

mini-SUT sommerfest den 19. juni.  
 

Vi startede med orienteringsløb i Kirkeskoven, 

med to gode SI-baner i forskellig sværheds-

grad. Mira: ”Det sjoveste ved træningen var at 

der var bip-bip [SI-poster], og at vi så ræve-

grave.”  

Dana: ”Hanna [dagens løbemakker] løb rigtig 

hurtigt, så det var bare om at følge med.” 

Det gik over stok og sten, og op og ned ad 

bakke. 

Mål lå hos familien Bæk Christiansen, som var 

så søde at lægge hus, og især have, til festen. 

Svømmepølen vakte vild jubel, og de fleste 

børneløbere nød en velfortjent dukkert. 

Mira: ”Det allerbedste ved festen var at bade!”  
 

 
Glade børn i poolen efter en god træning. 

 

Derefter var der grillpølser og pastasalat til 

både løbere, trænere og forældre, børnene le-

gede og vi nød den dejlige sommeraften.  

 

Mira: ”Jeg kunne bedst lide pastasalaten.” 

Dana: ”Jeg spiste 5 pølser – far spiste kun 4!” 

 

Aftenens højdepunkt var da alle løbere fik 

overrakt fine glasplaketter for den flotte indsats 

i året der var gået. Først blev de ældste mini-

SUTere, der er klar til oprykning, kaldt frem, 

og fik overrakt plaketterne under klapsalver, og 

alle blev ønsket held og lykke med SUT.  

 

Derefter var det de øvrige løberes tur, og 

stoltheden lyste ud af øjnene da de blev kaldt 

op en for en. Særligt Isabella blev fejret med 

fødselsdagssang – tillykke.  

 Mira: ”Det var sjovt at få medaljer!”. Der var 

gaver og stor tak til vores fantastiske træner 

Magnus og holdet af gode og engagerede hjæl-

petrænere, fremvisning af den flotte pokal som 

vi fik for andenpladsen til Skov Cup (nu fyldt 

med karameller, til stor begejstring) og gruppe-

foto i aftensolen.  

 

 
Fødselsdagsbarnet, Isabella, står yderst til højre. 

 

Aftenen sluttede med lækre kager, inden turen 

gik hjemad med stolte, trætte og meget glade 

børn.  

Vi siger tak for en dejlig aften og ser frem til 

endnu en god sæson efter sommerferien. 
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Midgårdsormen 2017 

Midgårdsormen betegner her ikke et diskret lille monster, men en stribe stafet-

ter afholdt på samme tid i samme skov. I år, hvor det var arrangeret af OK 

Sorø lidt udenfor Slagelse i Nykobbel og Charlottedal-skovene, var der tre mu-

ligheder for at løbe, nemlig 

• Thor – "Intens og udfordrende 10-turs mellemdistancestafet med 2 

svære natture og 8 svære dagsture". 

• Tjalfe – "Ungdomsstafet med fem ture for løbere til og med H/D-14". 

• Hugin & Munin – "2 X 2 mands stafet". 

Med det nok i år mindst interessante først, så var der ingen løbere fra Søllerød, der havde valgt at deltage i 

Hugin & Munin, der ellers var en rap lille sag for to løbere, hvoraf en deltager skulle være enten H-60 eller 

D-50. Med to ture til hver på 2 hhv. 3 km blev det nok nærmest to sprint-etaper, også selvom formatet var 

mellemdistance. En god mulighed for at prøve et stafetløb på fire etaper med kun en enkelt makker. 

Tjalfe havde 15 hold til start heraf et enkelt fra Søllerød med Oscar Bæk Christiansen og Vincent Becker 

som de to natløbere, og Emilie Bæk Christiansen, Frida Hagedorn og Ellen K. Larsen som de tre dagløbere. 

Uden at kunne sammenligne med alle hold, så kan det med sikkerhed siges, at det var et ungt hold sammen-

lignet med de tre hold på podiet, der grangiveligt lignede H/D-14 alle til hobe. Oscar løb en særdeles flot 1. 

tur kun knap 2 min efter de førende, og samlet var holdet ca. en halv time efter vinderne. De to natture og 

den midterste af de tre dagture var ugaflet, så det gjaldt om at kunne følge med hvis lejlighed bød sig. Sam-

let en 8. plads vil jeg sige var en fin placering.  

Thor havde 26 hold til start heraf ikke mindre end tre fra Søllerød. Hertil tre fra FIF 

og en lille håndfuld klubber med to hold. Jeg kan ikke selv blive andet end impone-

ret over, at vi kan stille med tre hold her, og fornemmer da, at stafet-satsningen her 

er med til at bære frugt – i hvert fald en del kendte ansigter fra de ugentlige trænin-

ger. 

Selve skiftet fra en ene etape til den næste var lidt specielt, hvilket jeg har prøvet at 

illustrere med en figur. Løber 1 skifter til løber 2. Når løber 2 kommer i mål er der 

pause for natten, og søndag morgen starter løberne 3 + 4 + 5 samtidigt. Når den før-

ste af 3+4+5 kommer i mål skiftes til løber 6. Når den næste af 3+4+5 kommer i mål 

skiftes til løber 7, og sidste mand af 3+4+5 skifter til løber 8. Den sidste løber i mål 

af 6 + 7 + 8 skifter til 9, der så sidenhen skifter til 10. og sidste mand på holdet. Rent 

taktisk gav det f.eks. mulighed for, at lade den langsomste af 6 + 7 + 8 starte først, 

da et evt. forspring dermed sikrede en hurtigere målgang for de tre løbere. Det betød 

så også, at de to første af 'tre-mandsholdene kunne slappe af i opløbet, for ud over 

egen fornøjelse betød tiden ikke noget, og at man hvis man mødtes i skoven med 

fordel kunne råbe 'her' ved posten. 

Da det nu var stafet var der dejligt mange gaflinger, så trods gode intentioner, er 

ikke sikkert at 'her' havde været direkte anvendeligt ☺. Natturene på 4-5 km. havde 

vist fire gaflede poster og første sæt dagture vist det samme, og andet sæt (tur 6-8) 

havde fem gaflinger. Selv synes jeg det var en fornøjelse med denne variation i banen, så ros til banelægge-

ren fra min side. I samme omgang – jeg har kun hørt kortet omtalt positivt, så hvis der en anden gang bliver 

mulighed for løb her, så er det næppe kortets skyld, hvis kort og virkelighed ikke passer sammen. Næppe ☺. 

Både 'kampvognsspor' og 'skyttehuller' var tydelige både på kort og i virkeligheden, så der var i hvert fald 

områder, hvor det var nemt at læse sig ind i fald man var lidt usikker på sine egne "whereabouts". Et kreativt 

indslag til Midgårdsormen var en absolut flytbar kampesten. Hvis man nu mangler en terrængenstand til en 

publikumspost på en ellers næsten bar mark, ja så kan man jo altid medbringe sin egen sten i størrelse 

0,5*0,5*1,5 meter. 

1 

2 

3 4 5 

6 7 8 

9 

10 
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1. holdet havde Aske Jepsen og Rasmus Thrane Hansen som de to natløbere. De to gutter havde muligvis 

misforstået at man 'kun' kunne tabe 20 minutter på de to natetaper, for de nøjedes med at tabe 20 sekunder! 

På 2. holdet, med Svend-Erik Jepsen og Phillip Bæk Christiansen, og på 3. holdet, med Niels la Cour Bent-

zon og Bo Konring, var der disponeret anderledes, for her fik begge hold glæde af den varslede overgrænse 

for tidstab.  

3. – 5. etape, i resultatlisten kaldet 3a – 3c, blev sendt afsted samtidigt i det 1. holdet jo var direkte med i 

jagtstarten, og de to øvrige hold startede 20 minutter efter. Herefter skifte til 6. – 8. etape (4a – 4c) i pas-

sende stil inden de to sidste u-gaflede ture blev sendt afsted. For ikke at drukne beretningen i 30 navne vil 

jeg blot konstatere, at 1. holdet gennemsnitligt løb turene 3-5 på 41 minutter og turene 6-8 på 49 minutter. 2. 

holdet inklusiv mig selv var noget langsommere, og 3. holdet fik endnu mere for pengene. 

Efter 9. etape løber FIF afsted i tiden 2:53:53 fulgt af Tisvilde i tiden 2:59:48, PAN i 2:59:56 og Søllerød 1 i 

tiden 3:01:10. Så lige godt 80 sekunder op til 2. pladsen er det Rune Østergaard sætter i skoven med. Både 

FIF og PAN er hurtigere på sidste etape, og hvad Tisvilde løber på ved ingen, for her misser løberen en post, 

og bliver noteret for et fejlklip! 

Med 2,5 minut op til andenpladsen og mere end 15 minutter til nr. 4 kommer Søllerøds 1. hold ind på en flot 

3. plads. Blandt præmierne til holdet var et puslespil med kortet vi havde løbet på som motiv. 1. præmiens 

puslespil havde 1.500 brikker, 2. præmien 1.000 og Søllerd-1 kunne gå hjem med 500 brikker, der kan flyt-

tes rundt på. 

Søllerød-2 kom i mål som nr.14 ca. halvanden timer efter vinderne, og Søllerød-3 blev desværre ramt af et 

fejlklip, men fuldførte ellers i god ro og orden. 

Således oplevet. 

Michael Graae 

 

Førstetursløber, Aske Jepsen, er ikke med på billedet. Her har vi fra venstre: 

Julius Molsen, Rune Østergaard, Mathias Buchgreitz, Lukas, Rasmus Thrane Hansen, Astrid Maag, 

Camille Næstoft Juhl. 
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DM-mellem 2017 

 

Af Astrid Maag 

Så har vi været på den igen. Denne gang stod 

den på DM Mellem på Vestsjælland ved Sla-

gelse. Stævnet fandt sted på en flot kuperet 

stævneplads med udsigt over skoven, publi-

kumsposten og opløbet.  

Det var mit første DM efter at jeg er kommet 

hjem fra Schweiz og desuden en skades periode 

og en lidt ujævn sommerferie, så det var spæn-

dende at se, hvor langt formen og koncentrati-

onen rakte. 

Terrænet var typisk sjællandsk: let kuperet, 

åben bøgeskov med et touch af brændenælder 

og mindre grønne områder med dårlig sigt og 

mange detaljer. Det lagde op til, at man skulle 

løbe hurtigt, men have fokus på temposkift, så 

man ikke lavede de små/store fejl lige omkring 

posterne. De små fejl kan hurtigt blive til meget 

tid på en mellemdistancebane med mange po-

ster.  

Netop postangrebet var mit fokus undervejs. 

Jeg skulle bruge mit kompas til udløbsretnin-

gerne og undervejs på strækket og have fuld 

kontrol ind i posterne. Jeg ved, at hvis jeg kan 

få teknikken til at køre, kommer farten helt af 

sig selv.  

 

 
Astrid var førende, da hun kom i mål, og hun 

måtte stille op til interview. 

 

Da jeg løb derude, var det med en god følelse 

af, at benene var friske og hovedet var med, så 

jeg kunne holde fokus på min orientering hele 

vejen. Det gav et godt flow, som det er længe 

siden jeg virkelig har følt under et vigtigt løb. 

 

Med et enkelt lidt større bom lige inden publi-

kumsposten i noget tæt og diffust på et halvt 

minuts tid (det er jo bare et lille udsving, hvis 

man spørger nogle af de andre søllerødder ;) ), 

og nogle små udsving omkring nogle af po-

sterne, bruger jeg ca. 1 minut for meget derude. 

Men det fører alligevel til en 3. plads, som jeg 

er meget tilfreds med. 

 

Der var desuden mange flotte resultater af klub-

bens løbere både SUT’er og breddeløbere. 

Klubben tager ikke mindre end 8 medaljer med 

hjem. Fire af dem er vundet af SUT’erne – El-

len tager en flot sølvmedalje i D12, Camille ta-

ger sølv i D16 og Lukas tager bronze i H16 -, 

mens breddegruppen tager de sidste fire medal-

jer – Lisbeth vinder sølv i D65, Grethe bronze 

i D80, Troels tager guld i H35 og Peter tager 

sølv i H55 -. Så hele vejen igennem rigtig flotte 

resultater.  

 

Til sidst vil jeg gerne lige påpege, at mange af 

de her medaljevindere kommer jævnligt til sta-

fettræningen tirsdag aften. Det er åbent for alle, 

der kan løbe en svær bane og det er super sjovt 

og mega god træning, hvis man gerne vil blive 

bedre til at løbe hurtigt i terræn. 

 

 
Kirsten Møller: Hvordan gik det? 
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Medaljetagere fotograferet af Svend-Erik Jepsen. 

 

 

     

   

 

        Ellen K. Larsen, sølv                    Camille Næstoft Juhl, sølv                 Lukas Becker, bronze 

 

        
  Lisbeth Damsgaard, sølv               Grethe Tetens, bronze                       Astrid Maag, bronze 
 

 
  Peter Østergaard, sølv                                 Bo Konring                                 Mogens Jørgensen  
 

Og så var der takkegaver til Bo Konring, der var stævnekontrollant og til Mogens Jørgensen, der hjalp 

med alt omkring tidtagning. 
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Skovcup 

Finale 2017 

 

Af Mette Bæk Christiansen. 

En dejlig lørdag morgen i juni kørte jeg af sted 

med 3 unger på bagsædet, vi skulle til Skovcup- 

finale i en solbeskinnet Nordsjællandsk skov.  

Skovcup er orienteringsløb for børn, unge og 

deres forældre. Det arrangeres 1 gang om ugen, 

på tværs af klubberne i København og Nord-

sjælland, gennem Dansk Orienteringsforbund.  

 

Det er let at få lov at løbe, man møder bare op 

på dagen, så kan man få en dejlig tur i skoven 

😊 Kulminationen på dette er Skovcupfinalen, 

der kun er for børn op til 16 år. Altså et stævne 

hvor alle løbere er børn. Her konkurreres i både 

i klasser, men også som hold.  

Søllerød OK mødte til Skovcup finale 2017 

med hele 20 entusiastiske løbere, der var parate 

til at gøre deres bedste i skoven.  

Stemningen var helt specielt, for forældrene var 

primært med som transport og servicehjælpere, 

det var børnene i fokus.  Der blev flittigt tjekket 

op på konkurrencen, og ikke mindst vennerne 

fra de andre klubber. De mindste børn, fangede 

græshopper og var henne og kigge på de fine 

præmier der var lagt klar til alle på begynder-

banen.  

 

Der var fri start, og for de ældre løbere var det 

tydeligt, at der blev lagt lidt strategi for, om 

man ville løbe først eller sidst. I de mindre klas-

ser var det bare ud over stepperne 😊 Selv 

havde jeg 1 Sut og 2 minisutter med, så der blev 

diskuteret lidt om den optimale start. Vi kom 

frem til, at Emilie på 12 selv måtte varme op og 

starte, Oscar på 10 mente han var helt varm og 

ville kunne løbe hurtigt lige fra --- ja nu, mens 

Hanna på 7, var mere optaget af græshopper og 

at slå flotte vejrmøller på marken. Af sted kom 

alle i løbet af en times tid. Banerne var gode, 

og stemningen høj. I målområdet blev der hep-

pet på klubkammerater og løbekammerater fra 

andre klubber til den helt store guldmedalje. 

Det var en fornøjelse at se på.  

 

Da dette var finalen, var der selvfølgelig også 

præmier. Der blevet givet medaljer til de 3 bed-

ste i alle rækker, og sidst men ikke mindst blev 

der talt holdpoint. Søllerød havde flere løbere 

på skamlen og mange der var lige ved. I hold-

konkurrencen kom vi ind på en fantastisk 2. 

plads, kun slået af FIF Hillerød, og fik en stor 

pokal med hjem. For Emilie, Oscar og Hanna 

var det en stor oplevelse at få en så fin pokal 

sammen med sine klubkammerater.  

 

Dagen blev rundet af med startnummer-bingo. 

Her kunne vindes både madkasser, sokker og 

andre gode sager, hvis man var heldig i lod-

trækningen. Næste Skovcup-træning er i Bags-

værd den 16/8. Det er bare at finde skoene 

frem. 😊 

Tillykke til Søllerød OK ´s store ungdomsgruppe. 
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Avisudklip om vore skove 
 

 
           Kongens Skov Folkets Skov 

Og oplev Søllerød Orienteringsklub, med kort, kompas, medaljer og klubtøj, som den bliver  

præsenteret i udstillingen. (Hvem skriver en anmeldelse af udstillingen til næste Komposten?) 
 

Frederiksborg Amt Avis fortæller den 24/8 om træfældning i Trørød Hegn. 

”Glæd” dig til endnu flere bøgetoppe (store grene) i skovbunden i Trørød Hegn og til endnu mere ”grønkål”, 

når nyt lys i skovbunden giver underskoven bedre betingelser. Trods alt, Trørød Hegn er en dejlig lille skov. 

        

Vibe 
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Træningssiden 

Breddetræning = træning for alle 

 

Sommerpausen er forbi, og vi har allerede afviklet de første breddetræninger. Kaj Rostvad stod for den før-

ste træning den 10. august 2017, hvor den ellers lidt fugtige sommer viste sig fra sin absolut pænere side. 

Det gode vejr, rastløshed efter pausen og måske et sommerforsæt havde lokket ikke mindre end 74 rødder i 

skoven, hvor vi også i det stille mindedes Kim Find Andersen, der desværre ulykkeligvis ikke løber med os 

længere. 

 

Inden vi nåede sommerpausen, blev der traditionen tro holdt sommerafslutning. Endnu engang var det Ellen 

og Jens Aaris, der stod for træningen i Tisvilde Hegn og efterfølgende lagde hus til grill og hygge i Vejby 

Strand. Denne gang tvang vejret spisning og hygge inden døre. Stor tak til Ellen og Jens. 

Og så var der jo lige en ekstra træning inden vi rigtig holdt pause. Gert var endnu engang ved at brænde inde 

med en træningsidé. Det blev der rådet bod på i og omkring Femsølyng. 

 

Når du læser bladet her, er vi allerede langt inde i eftersommerens træningsrække. Kig i listen her, og læg 

måske mærke til, at vi én gang (mindst) her måned skal en tur i en gæsteskov. Det altså, hvis vi også regner 

Folehave for en gæsteskov, idet den er lidt svær at opnå skovtilladelse til. 

 

Læg også mærke til, at der den 23. november 

2017 har sneget sig en fjerde nattræning ind. 

Jørn Wigh og Jens Aaris har tilbudt at afvikle 

en ekstra træning i mørket. Et fint tilbud i star-

ten af Natcupsæsonen.  

 

Vi ses i skoven. 

O-hilsen Henrik  

Ellen bagte masser af flûte og lavede sine 

lækre og populære rababerkager til os. 

Breddetræning 2017 

24-08-17 557 Geel Skov 

31-08-17 558 Ravneholm 

07-09-17 559 Rude Skov 

14-09-17 560 Ravnsholt v. Allerød 

21-09-17 561 Trørød Hegn 

28-09-17 562 Rude Skov 

05-10-17 563 Geel Skov 

12-10-17 564 Tokkekøb Hegn v. Allerød 

19-10-17 565 Ravneholm 

26-10-17 566 Rude Skov – NAT 

02-11-17 567 Geel Skov – NAT 

09-11-17 568 Trørød Hegn – NAT 

18-11-17 569 Ravneholm 

23-11-17 575 Trørød Hegn - NAT 

25-11-17 570 Folehave 

02-12-17 571 Søllerød Kirkeskov 

09-12-17 572 Rude Skov 

16-12-17 573 Farum Lillevang-Nyvang-Ter-
kelskov 

26-12-17 574 Julemaveløb – Rude Skov 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek hjemmesiden. 


