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Deadline for de næste numre af Komposten: 

•   5. april 2018. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

•   30. maj 2018. Bladet udkommer ca. to uger senere.  
 

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

Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub  

torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19:00 
Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.  Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
2.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for general-

forsamlingen. 
3.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår. 
4.  Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5.  Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.  
6.  Behandling af indkomne forslag. 

For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før ge-
neralforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag 
være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med di-
rekte udsendt meddelelse. 

7.  Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer: 
 a. Formand (lige år), for 2-årig periode. På valg: Niels Bentzon – genopstiller. 
 b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode.  
 c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan. 

På valg: Jens Krebs, Marianne Illum, Trine Næstoft – alle genopstiller. 
 d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Torben Bøttcher (genopstiller ikke) og John Lassen. 
 e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen og Aske Jepsen – begge genopstiller. 
 f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen. 

8.  Eventuelt 
 
Efter den formelle del af generalforsamlingen vil vi sædvanen tro hædre ”Årets Søllerød”, og så vil Kirsten og Bo 

præsentere DOFs nye ungdomstræningskoncept og deres egne tanker om ungdomstræningen i Søllerød Orienterings-

klub. 

 

- Niels Bentzon 

 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Bestyrelsesberetning for året 2017. 
for Søllerød Orienteringsklub 

 

Vi kan godt lide fortællingen om, at Søllerød 

Orienteringsklub er en af landets største orien-

teringsklubber målt på antal medlemmer. Stør-

relsen er ikke et mål i sig selv, men den giver 

os mulighed for at løfte opgaver og give vores 

løbere tilbud, som de fleste andre klubber i 

Danmark slet ikke har mulighed for. 
 

I 2017 var Søllerød således vært for to helt for-

skellige store stævner i samme weekend. To te-

ams arbejdede parallelt med DM Nat og NAG 

Indoor Sprint, og begge teams arrangerede me-

get velbesøgte stævner i højeste søllerød-kvali-

tetsstandard. Vi var også mange nok til, at vi 

for andet år i træk kunne stille egne hold til den 

internationale stafet Tiomila ved Göteborg, og 

hele 47 søllerødder deltog i sommerens klubtur 

til et 5-dages stævne i Dolomitterne. 

 

 
Molbofinalen 2017. Erik, Gitte og Niels Brühl 

 

Ved ungdomstræningerne om mandagen er 

klubhuset fyldt til sidste plads, og endelig var 

vi mange nok og dygtige nok til at løbe vore 

klub i landsfinalen i Danmarksturneringen for 

første gang nogensinde, hvor vi oven i købet 

vandt en bronzemedalje. 
 

Og så skal vi heller ikke glemme, at klubben er 

stor nok til sammen med 3 andre knap så store 

klubber at arrangere World Masters Orientee-

ring Championships også kaldet veteranver-

densmesterskaberne, for hen ved 4.000 delta-

gere i juli 2018. 

Det var med stor sorg, vi sagde farvel til Kim 

Find Andersen, der døde alt for ung i juli må-

ned. Kims hjerte brændte for klubben. Han var 

en del af SUT trænerteamet, og vi husker ham 

for hans engagement og evne til at tænke nyt, 

men først og fremmest som en meget betænk-

som, hjælpsom og god klubkammerat. Kim ef-

terlader Bettina, Nikoline og Thor. 
 

Nedenstående er bestyrelsens beretning for 

Søllerød Orienteringsklub i 2017. 

 

Stævner 
For en stor del af lokalbefolkningen er oriente-

ring synonymt med Molboløb, og Søllerød Ori-

enteringsklub har gennem årene hvervet mange 

medlemmer blandt molboløbere. Man kan også 

sige det på den måde, at molboløbene er en væ-

sentlig del af klubbens ansigt udadtil mod den 

ikke-orienteringsløbende del af befolkningen. 

Desuden bidrager indtægterne fra molboløbene 

væsentligt til klubbens økonomi, så der er gode 

grunde til at fortsætte med at arrangere dem.  
 

Molbosæsonen 2017 var den 58. i rækken.  

”Overmolboteamet bestod som i de seneste 

mange år af Jørgen ”Overwismolbo” Wisbech, 

Kirsten Møller og Jens Rose Møller. De var 

overordnede planlæggere og koordinatorer af 

de 10 molboløb. Udarbejdelse af spørgsmål, 

planlægning og afvikling af de enkelte mol-

boløb tog 10 forskellige arrangørteams sig af, 

og på den måde blev hvert enkelt molboløb et 

unikt stævne. 

Om 2017 sæsonen skriver Jørgen: ”Årets første 

molboløb fandt sted søndag den 8. januar og 

som sædvanligt med start fra Rundforbi Sta-

dion. Det samlede deltagerantal landede på 

2.629 eksklusive hjælpere, hvorved året ind-

skriver sig på en 8. plads i de seneste 9 år.  
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Som noget nyt indførte vi i 2016 muligheden 

for, at deltagerne kunne købe adgang til alle 10 

løb – men kun betale for 8. 57 løbere valgte at 

benytte dette tilbud i 2016. I 2017 var det 64, 

der deltog i samlet 518 starter. Det giver en 

”møde procent” på 80,9 hvilket betyder at ord-

ningen gav et ”underskud” på 0,9%. Grafen ne-

denfor viser antallet af starter de seneste ni år. 
 

 
 

Markedsføringen var igen i 2017 alene baseret på elektroniske medier: mail og Facebook. Om det er 

årsagen til det svagt vigende deltagerantal er svært at sige.  
 

Den samlede omsætning ramte godt 80.000 kr, og vi må konstatere, at MobilePay er kommet for at 

blive. Ca. 27% af omsætningen kom ind den vej – en stigning på 7% point. 
 

Vi introducerede den nye mellemsvære bane i 2017. Banen blev introduceret for at imødekomme de 

løbere, som fandt springet fra let til svær bane for stort. Vi må konstatere, at banen er blevet en suc-

ces – vores bedst sælgende. 
 

 
 

Figuren viser løbere pr. bane / pr. løb i 2017. Søjlen længst til højre viser det højeste antal deltagere 

på en enkelt dag i de seneste 10 år. Det var første løb i 2009, der var den 50. sæson. 
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Figuren viser deltagere pr. løb 2009 - 2017 

 

Løbsledelsen finder, at løbet i sin nuværende form har opnået et stabilt niveau med mange gode til-

bud til deltagerne. Vi er fortsat åbne overfor nye ideer – når de engang dukker op.” 

Stor tak til alle arrangørerne og til overmolboteamet, og naturligvis også stor tak til Susanne Thrane, 

der arrangerede afslutningsmiddagen, og til Bente og John Lassen, der lagde lokaler til. 
 

 

I weekenden 18.-19. marts afholdt Søllerød 

OK to meget flotte stævner for hele O-Dan-

mark i én og samme weekend. DM Nat lørdag 

aften i Jægersborg Hegn, hvor Anne Kaae-Ni-

elsen og Henrik Kleffel var stævneledere og 

Rasmus Thrane Hansen og Rune Østergaard 

banelæggere, og NAG Indoor sprint på Nærum 

Gymnasium dagen efter, hvor Marianne Kirke-

gaard var stævneleder og Julius Molsen bane-

lægger. 
 

 
Startområdet ved DM-nat 

Forud var gået mange måneders intense forbe-

redelser for stævneledere, banelæggere, kort-

tegnere og funktionsledere, og i løbet af week-

enden var flere end 100 søllerødder i aktion 

som hjælpere. Resultatet stod i allerhøjeste 

grad mål med anstrengelserne. Med DM Nat le-

verede Søllerød OK et arrangement i meget høj 

kvalitet, både hvad angår baner, faciliteter og 

professionel afvikling, men også ved at give de 

flere end 300 deltagere mange gode oplevelser. 

Det samme gjorde sig gældende ved NAG 

Indoor sprint, hvor Søllerød var vært ved dan-

markspremieren på et indendørs sprintstævne. 

I 2016 afholdt vi ganske vist en åben klubtræ-

ning på NAG, men også de, der havde deltaget 

i den, måtte ligesom alle indendørsdebutan-

terne sande, at det er overraskende svært og 

kræver en særlig rumlig opfattelsesevne og 

konstant fokus på kort og terræn at løbe gen-

nem banen uden alt for mange bom. Helt uden 

at bomme var der næppe nogen, der løb. 

 

Det er kun de største klubber i Danmark, der 

alene kan løfte to stævner af denne kaliber i 

samme weekend. Vi fik vist, at vi magter det - 
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oven i købet med mange søllerødder i nye roller 

som stævneledere, banelæggere og funktions-

ledere. Der er blevet gjort mange erfaringer, 

som vil komme os til gavn ved kommende 

stævner og ikke mindst til World Masters i 

2018. 

 

SkovCup  

Onsdag den 31. maj var det Søllerød OK’s tur 

til at stå for en afdeling af SkovCup. Denne 

gang var den forårsgrønne Rude Skov rammen 

om stævnet, hvor Susanne Thrane endnu en 

gang stod i spidsen for holdet af hjælpere. Til-

sammen fik de skabt et fint stævne for Østkred-

sens unge o-løbere og for andre interesserede 

børn. 

 

NatCup 

Sædvanen tro var Søllerød OK vært ved en af-

deling af NatCup. Ulrik Illum havde lagt baner 

i Jægersborg Hegn, der udfordrede løberne 

maksimalt i flere af de tætte områder, hvor vi 

med det nytegnede kort fra DM Nat igen kan 

lægge poster, uden at de får karakter af bingo-

poster. Anne Skovbæk var stævnelederen, der 

kompetent styrede slagets gang fra stævnecen-

tret på Nærum Gymnasium, og Ellen Thisted 

var chef i køkkenet. 

 

Exhaust trail 

Søllerød Orienteringsklub var den 10. juni ar-

rangør af Copenhagen Exhaust Trail i Ravne-

holm og Geel Skov for tredje gang.  
 

 
En af deltagerne, Philip Bæk Christiansen 

 

Godt 220 løbere, mange af dem garvede trail-

løbere, kastede sig ud på de tre distancer på 6, 

12 og 21 km i det, der af mange betragtes som 

landets hårdeste, men også hyggeligste trailløb. 

Den lange bane har flere ned 700 højdemeter, 

og som en ekstra udfordring en indlagt bakkes-

print op ad den gamle skihopbakke Holtekol-

len. Marianne Illum var stævneleder, og i 2017 

var det et nyt team med Anton Løndorf i spid-

sen, der stod for planlægning og opmærkning 

af ruterne. I alt var flere end 30 søllerødder i 

aktion den lørdag som hjælpere. De skabte et 

flot stævne, der har fået megen ros fra delta-

gerne. 

 

Stævnegruppen 

I 2016 nedsatte vi en arbejdsgruppe, der har til 

opgave at lægge en langsigtet plan for, hvilke 

stævner vi i Søllerød OK skal byde ind på som 

arrangører. Planen, der er konfirmeret af besty-

relsen, omfatter såvel de ”sædvanlige” stævner 

(divisionsmatcher, kredsløb, NatCup, osv.) 

som DM’er og med tiden nogle nyskabelser.  I 

2017 har vi blandt andet talt om at udvikle et 

koncept med en gennemgående konkurrence 

bestående af flere løb over en weekend, men da 

vi i 2018 bliver ”lagt ned” af opgaven med at 

arrangere World Masters, vil et sådant koncept 

tidligst blive introduceret i 2019. 
 

Mesterskaber 
Eliteudvalget havde indkøbt et podieflag, og 

det blev flittigt anvendt i 2017.  

Ved de 6 danmarksmesterskaber DM Nat, DM 

Sprint, DM Ultralang, DM Mellem, DM Stafet 

og DM Lang vandt søllerødderne ikke færre 

end 8 guld-, 18 sølv- og 7 bronzemedaljer, når 

medaljerne i stafet kun tælles med én gang pr. 

hold.  I 2016 var de tilsvarende tal 2, 10 og 12, 

og i 2015 7, 13 og 8. 

 
Astrid Maag vandt guld i D-20 ved DM-lang 
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Ved de 3 sjællandsmesterskaber SM Nat, SM 

Stafet og SM Lang vandt søllerødderne 9 guld-

, 6 sølv- og ingen bronzemedaljer.  

 

Det er værd at bemærke, at ikke alene tegner de 

unge op til H/D-20 sig for lidt over halvdelen 

af medaljerne, men også at de er fordelt på 10 

løbere. Det viser noget om både det generelle 

niveau og bredden i SUT og mini-SUT. 

 

Stort tillykke til de mange medaljetagere! 

 

Søndag den 24. september blev en historisk 

dag for Søllerød Orienteringsklub, da klubben 

på denne dag for første gang deltog i landsfina-

len i Danmarksturneringen også kaldet DM for 

klubhold og dertil vandt en bronzemedalje i 

konkurrencen mod 5 af Danmarks bedste ori-

enteringsklubber. 

 

Kun en uge tidligere havde vi stillet op i anden 

runde af divisionsturneringen, hvor vi på for-

hånd var spået en tredjeplads i dysten mod FIF 

Hillerød, Tisvilde Hegn og Allerød i Krogen-

berg Hegn.  Sådan er det jo gået i de senere år. 

Tisvilde havde ganske vist kun slået os med 9 

points i første runde af turneringen i april, men 

alligevel. Men søllerødderne ville det anderle-

des; de ville til landsfinalen – vi havde jo næ-

sten lovet Kaj det – og denne gang vandt vi for 

første gang over Tisvilde. Endda med 11 po-

ints, hvilket betød at Søllerød var samlet vinder 

af det opgør og nu placeret som nummer 2 i før-

ste division. Det udløste en adgangsbillet til 

landsfinalen. Finaledagen blev en helt fanta-

stisk og stor dag i klubbens historie. Drømmen 

har vi haft længe, og nu blev den til virkelighed. 

Søllerødderne var på toppen i skoven den dag, 

og mange var der af dem, men det mest impo-

nerende var, at flere end 90 søllerødder var fri-

ske på at smide planerne for den efterfølgende 

søndag i skraldespanden og i stedet tilmelde sig 

landsfinalen. Og det endda med en tidsfrist på 

kun 48 timer. 

 

Dagen er mindeværdig både for det flotte resul-

tat, men ikke mindst for den helt utrolige entu-

siasme og begejstring søllerødderne gik til sa-

gen med. Vi ville med, vi ville have en god op-

levelse, og vi ville løbe det bedste vi kunne. Og 

så fik klubben endda en maskot i søllerødske 

papegøjefarver ved navn Andrea på denne dag. 

Det var en fantastisk dag at være en søllerod. 

 

 
Kaj, Kirsten og Andrea. 

 

Forud var gået to runder i divisionsturneringen. 

Den første fandt sted 2. april i Hvalsøskovene 

og den anden den 17. september i Krogenberg 

Hegn. Begge gange med deltagelse af næsten 

100 søllerødder.  

 

Træninger 
Søllerød Orienteringsklub havde i 2017 fire fa-

ste ugentlige træningstilbud. Mini-SUT for de 

6- til 12-årige om mandagen; SUT for ung-

domsløbere fra omkring 11 år også om manda-

gen; klubtræning for alle om torsdagen i som-

merhalvåret og om lørdagen i vinterhalvåret og 

stafettræning for ungdom, elite og alle andre in-

teresserede om tirsdagen. 
 

Det er ikke at tage munden for fuld at sige, at 

ungdomstræningen i Søllerød Orienteringsklub 

hører til blandt landets allerbedste. Vores træ-

nere brænder for at løfte løberne til et oriente-

ringsmæssigt højt niveau og for at skabe gro-

bund for et unikt sammenhold i SUT-gruppen. 

 

mini-SUT 

Magnus Oscarsson er cheftræner for mini-SUT 

hjulpet af flere forældre og andre voksne assi-

stenter. Magnus har skrevet dette til beretnin-

gen: 
 

”Mini-SUT har afviklet 39 træninger under 

året. Et snit på 15 børn mellem 6 og 11 år. Det 

er fortsat mandag 17:30 vi mødes, og de fleste 

gange på Rudegaard, men vi er også i andre 

skove.  



Komposten – 28. årgang nr. 1 – februar 2018                                                   Søllerød Orienteringsklub 

9 

Flere Mini-SUT´s har deltaget på Skov-CUP 

og på årets finale kom klubben på en superfin 

sølvplads. Mange fine præstationer her. 

 

Det er godt at se, at forældre hjælper til med at 

skygge egne og/eller andres børn. En del væl-

ger også forældrebanen, som vi nogen gange 

tilbyder. 

 

Sommerfesten havde igen mål hjemme hos fa-

milien Bæk Christiansen efter SI-bane i Kirke-

skoven. Der blev det bad i poolen, grillmad, leg 

og pokaloverrækkelse. 

I august havde vi Barbecue en aften i Femsø-

lyng. 

I den tidlige vinter havde vi frost træning 

hjemme hos familien Lühtje med pølser og 

hygge. 

Vi har varet i Rundforbi svømmehal. 

Året afsluttedes med julefest i december med 

julebanko med gaver, julegrød disco på Rude-

gaards gamle restaurant.” 

 

 
SUT og miniSUT d. 29. maj 2017 

 

SUT 

På vegne af SUT-trænerteamet har Kirsten 

Møller skrevet dette til beretningen: 

”SUT-træningsgruppen voksede i løbet af året 

– og især i forbindelse med den ”planlagte” op-

rykning af hele otte mini-SUT’er i sommerfe-

rien.  

Vi har tidligere med held afholdt en weekend 

med fælles O- og andre aktiviteter, så de ”nye” 

og ”gamle” kunne finde sammen, og det gjorde 

vi igen.  

Vi startede SUPERweekenden med at blive nr. 

2 i Skovcup-finalen lørdag formiddag, kørte 

derefter til Frederikslund Trops spejderhytte, 

hvor vi overnattede efter en eftermiddag og en 

aften fyldt med diverse lege, og sluttede søndag 

middag efter en fælles (varm) træning i Rude 

Skov. Ud over det gode resultat ved Skovcup 

glæder vi os over, at de nye SUT’er faldt så 

godt ind i gruppen. 

I løbet af året har andre også forsøgt sig med O-

løb og er blevet så glade for det og sammenhol-

det i SUT, at de er blevet. Vi har kun data for 

træningerne efter sommerferien, men fremmø-

det har taget et nøk opefter med et samlet frem-

møde på 453 unge og 184 voksne til de 18 træ-

ninger – eller mere end 25 unge og mere end 10 

voksne pr. gang! Og det på trods af, at Mikkel 

er rykket op i de voksnes rækker og kortvarigt 

var i eksil i Australien, og at Anton og Alberte 

er udlånt til HNIE til midt i 2018. Nævnes skal 

også, at Astrid i foråret var på udveksling i 

Schweiz og fik en masse O-tekniske, natur-

mæssige og menneskelige oplevelser. 

 

Så har vi været på flere spændende ture. Mens 

Bo og Kirsten gik med hovedet nedad ved 

WMOC i New Zealand, drog flere søllerødder 

til påskeløb og siden til både DM-sprint, DM-

ultralang og for andet år i træk til Tiomila, hvor 

ungdomsholdet endnu engang gjorde det fanta-

stisk (de voksnes præstationer sorterer vist ikke 

under denne rapport 😊). Siden bjergtog 

SUT’erne alle ved en fantastisk klubtur til Do-

lomitterne og gjorde også deres skyldighed ved 

stafetturen til Smålandskavlen. 

Hjemme i andedammen er det også blevet til 

sjove DM-ture med DM-medaljer og et hav af 

flotte individuelle præstationer – ikke kun dem, 

der belønnes med medalje! Endelig skal det 

nævnes, at ungdomsløberne var en væsentlig 

årsag til, at klubben for første gang deltog i 

DM-finalen for klubhold og tog en fortjent og 

fornem bronzemedalje. 

 

SUT-år 2017 blev i øvrigt præget af Kim Find 

Andersens alt for tidlige død. Kim arbejdede 

hårdt og altid entusiastisk for at gøre det sjovt 

og udfordrende for de unge at være med i SUT. 

Vi savner ham meget, både derfor og af alle 

mulige andre grunde; der findes tidspunkter, 

hvor ord ikke rækker. Vi ved, at Bettina, Niko-

line og Thor er uendelig hårdere ramt af tabet 

end os. 
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Under alle omstændigheder vil vi gerne takke 

alle, der bidrager til at få det store SUT-

maskineri til at løbe rundt: Banelæggere på og 

uden for Sjælland (mange tak til de i Århus ud-

stationerede ungseniorer), postudsættere, 

chauffører, trænerassistenter / skygger, foræl-

drekokke (som yder en overmenneskelig ind-

sats med at bespise alle), koordinatorer og ikke 

mindst postindsamlerne. Hvis vi har glemt no-

gen, undskylder vi mange gange.” 

 

Ungdomsprisen 

Sædvanen tro blev modtageren af Søllerød Ori-

enteringsklubs Ungdomspris uddelt ved året 

sidste SUT-træning lige inden jul. Prisen blev 

indstiftet af vores tidligere klubmedlem Anders 

Ølgaard (1926-2009) i 2006 med ordene: 

”Prisen gives til en ungdomsløber, som ved sin 

interesse for orienteringsløb og sine indsatser i 

træning, løb og kammeratskab har været en po-

sitiv deltager i Søllerød Orienteringsklubs ung-

domsgruppe”. I 2017 blev prisen uddelt til An-

ton Werner Løndorf med denne begrundelse fra 

SUT trænerteamet: ”Anton begyndte i SUT i 

2015 og har således kun løbet O-løb i 2½ år. 

Han har imidlertid haft en stejl læringskurve og 

har markeret sig som en løber, man skal holde 

øje med. I 2017 har han således taget sine første 

to individuelle DM-medaljer (bronze ved DM-

ultralang, sølv ved DM-lang), vundet guld ved 

DM-stafet sammen med Mathias Buchgreitz og 

Lukas Becker, og debuteret på U16-landshol-

det, hvor han fik en podieplads i stafetten ved 

EYOC. At han også fik en 3.plads ved sommer-

stævnet i Dolomitterne, understreger bare po-

tentialet. 
 

Anton har været på efterskole på HNIE siden 

august 2017, men indtil da har han indgået som 

en naturlig del af SUT-gruppen. Der var for ek-

sempel mange af de lidt ældre SUT’er, som bi-

drog positivt til oprykningsweekenden for nye 

SUT-løbere i juni måned – heriblandt Anton. 
 

Udnævnelsen ledsages af to vandrepræmier: et 

pilekogger og en bog, hvor prismodtageren 

skriver en beretning – samt et gavekort til Lø-

beren / O-butikken.” 

Som nævnt er Anton på efterskole i dette sko-

leår og kunne desværre ikke være til stede ved 

prisuddelingen. 

 

Klubtræninger 

Klubtræningerne også kaldet breddetrænin-

gerne tilrettelægges og afvikles af en gruppe 

entusiastiske søllerødder, der har organiseret 

sig i træningsbanden. De enkelte træninger fo-

kuserer ofte på et særligt moment; det kan for 

eksempel være forenkling eller korthusk, og 

meget ofte tilbydes kort både med og uden for-

virrende stier. Ved alle træninger tilbydes også 

en familiebane med lettere orientering, der er 

egnet til begyndere. Leder af træningsbanden, 

Henrik Kleffel, skriver om 2017: 

 

 
Træning i Geel Skov den 24. august 2017 

 

”Breddetræningen er klubbens ugentlige faste 

tilbud til alle medlemmerne, kun afbrudt af en 

sommerpause på ca. 1½ måned. Igen i 2017 har 

vi gjort flittig brug af vore nærskove. Af de 

knap så nære skove har vi igen gjort brug af 

Nørreskoven med sit dejligt kuperede terræn 

ned mod Furesøen. Men også St. Dyrehave, 

Endrup Hegn, Tokkekøb Hegn og Terkel-

skov/Nyvang har været besøgt. Endelig blev 

sommerafslutningen endnu engang henlagt til 

Tisvilde Hegn, selvom skoven dér er lukket for 

o-løbere forud for WMOC 2018. De få sølle-

rødløbere, der ”får lov at deltage” i WMOC 

2018, måtte så ”nøjes” med den efterfølgende 

traditionsrige grill og hygge hos Ellen og Jens i 

Vejby Strand. 

 

Klubmesterskabet, der passes ind i kalenderen 

som en del af breddetræningen, blev i novem-

ber endnu engang tilrettelagt af Gert. Kig på ba-

nen før start og gæt din egen tid. Tættest på er 

klubmester. En anden hæderfuld plads er årets 

skildpadde, der vindes ved at være næst længst 
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fra sin gættede tid. Klubmester 2017 blev Al-

berte Kaae-Nielsen, der kendte sin formåen så 

godt, at gættet kun var et sekund fra hendes fak-

tiske tid. Klubmesteren fra 2016 Peter Tscher-

ning klarede derimod at skifte titlen ud med den 

ligeså prestigefyldte titel som årets skildpadde. 
 

Statistik for 2017: oprindelig var planlagt 40 

træninger, men Gert lå inde med en idé, der 

ikke lod vente på sig, hvorfor en ekstra som-

mertræning blev passet ind. På disse 41 trænin-

ger havde vi 2.048 starter, hvad så også er bred-

detræningsstart nr. 25.302 siden starten i 2003. 

Da antallet af træninger varierer hen over årene 

giver det nok mere mening at se på antal starter 

per træning. Det tal er for 2017 = 49,95. Det er 

vel ganske pænt, selvom vi tidligere har været 

over 50.” 
 

Jo, det er ganske 

pænt. Temmelig 

flot faktisk. 

Glædeligt er det 

også at se 

mange nye an-

sigter og gæster 

blandt delta-

gerne.  Henrik Kleffel 

 

Træningsudvalget  

Træningsudvalget har til formål, at trænere fra 

mini-SUT, SUT, stafettræninger og breddetræ-

ninger mødes med repræsentanter fra bestyrel-

sen (Anne og Aske) og evaluerer træninger og 

ser ind i det kommende år. Der diskuteres end-

videre nyt fra DOF, Talentcenter Sjælland, ak-

tiviteter og ture for det kommende år, samt om 

klubben råder over de trænere og trænerspirer, 

der skal bruges, og om trænere og trænerspirer 

har de fornødne kompetencer. 

 

Der holdes to årlige møder i udvalget. Seneste 

møde blev holdt i starten af januar 2018, og her 

blev blandt andet diskuteret det nye TBU-

træningskoncept (Træning af Børn og Unge), 

som skal prøvekøres i SUT-gruppen i 2018. 

 

O-skole 

Der har i efteråret været afholdt tre velbesøgte 

skoleaftener i Søllerød OKs nye O-skole. Em-

nerne har været oplæg til DM Stafet og Lang på 

Fyn ved Troels Christiansen og Bo Konring; 

oplæg til vores klubtur til Smålandskavlan ved 

Søren Olsen og Svend-Erik Jepsen, og oriente-

ring i mørke ved Bo. Skolen henvender sig til 

både erfarne og mindre erfarne løbere. Den vig-

tigste forudsætning for at deltage i O-skolen er 

lysten til at blive en bedre orienteringsløber. 

Tak til de dygtige instruktører ved de tre skole-

aftener og til Anne Kaae-Nielsen, der har lavet 

lækker mad til os hver gang. 

 

Månedsbanen 

Siden sommeren 2015 og således også i hele 

2017 har Gert Bøgevig koordineret månedsba-

nerne, og desuden lagt banerne og varetaget 

postudsætning sammen med Vibe. Indsamlin-

gen er oftest blevet klaret af Ole Berner, Mi-

chael Graae og Ken Willén. 

 

Eliten 

Eliteløbernes interesser varetages af Søllerød 

Orienteringsklubs eliteudvalg, hvorom Svend-

Erik skriver: 

 

”For at styrke og udbygge elitearbejdet i klub-

ben, og for at aflaste bestyrelsen, besluttede be-

styrelsen på opfordring af det tidligere stafet-

udvalg at oprette et eliteudvalg. Eliteudvalget 

skulle være primær kontakt til vores elite, være 

med til at lette overgangen fra SUT-løber til 

ungseniorløber, foreslå og administrere elitetil-

skud og ikke mindst er eliteudvalget ansvarlig 

for stafettræningen og ture til internationale 

stafetter. Eliteudvalget har i 2017 bestået af 

Troels Christiansen (formand), Svend-Erik 

Jepsen (sekretær), Rasmus Trane Hansen (År-

hus og løberrepræsentant) og Kirsten Møller 

(SUT). 

 

Eliteudvalget har i sit første år arbejdet med 

stafettræning, herunder ture til Tiomila og 

Smålandskavlen, nyt podieflag, elitekultur, re-

videret tilskudspolitik, bistå SUT med igang-

sætning af torsdagens fysiske træning og sidst 

men ikke mindst været ansvarlige for processen 

med udvikling og design af nyt klubtøj. 

 

Resultater  

Ved 2017’s begyndelse blev 14 løbere fra D-16 

til og med H21- indstillet til at modtage elite-
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støtte. Dog blev alle løbere, der ved årets slut-

ning har opfyldt støttekriterierne tildelt elite-

støtte, uanset om de var forhåndsindstillede.  

 

I 2017 var Søllerød OK ikke repræsenteret i 

hverken senior- eller juniorlandsholdsgruppen, 

men flere Søllerødder har været udtaget til me-

sterskaber. Til sommerens ungdoms EM 

(EYOC) i Slovakiet var Alberte Kaae-Nielsen 

og Anton Werner Løndorf udtaget. Begge løb 

rigtig godt, og særligt på stafetterne viste de, at 

de kan være med helt fremme. Til JEC (uoffi-

cielle Junior Europamesterskaber) i Østrig i ef-

teråret var Astrid Maag og Rune Østergaard ud-

taget. 

 

Søllerød stafet 

Søllerød OKs stafetsatsning havde sin debut i 

2016. I 2017 har vi fulgt op på succesen og har 

haft mellem 15 og 25 deltagere.  
 

 
Stafettræning den 15. august 2017 

 

Stafettræningerne er hver tirsdag aften. Po-

sterne er ”genbrug” fra mandagens SUT-

træning, som strikkes om til nye spændende 

stafetbaner med gaflinger af vores træner Johan 

Aagaard. Når det dertil kommer, at kortene of-

test er ”tilpassede” til dagens træningsmoment, 

bliver selv lokalkendte og garvede oriente-

ringsløbere grundigt udfordrede. Stemningen 

er hektisk, der er samlet start, og der kæmpes 

om hver meter, når Johan lader starten gå, ak-

kurat som ved de rigtige konkurrencer.  

 

Til et mudderfyldt Tiomila i Partille ved Göte-

borg havde vi et super ungdomshold med, der 

blev nr. 41 af 305 hold og bedste danske hold. 

Vores seniorhold var ramt af nogle afbud, men 

klarede sig flot igennem på en plads som nr. 

204 af 315 hold. Fredag blev Tiomila området 

ramt af et voldsomt regnvejr, men vores logi-

stikchef Henrik Molsen med assistance af Mi-

chal Graae og Kim Find Andersen kæmpede 

mod naturens kræfter/sluser, og havde en hyg-

gelig Søllerødlejr klar til Tiomila startede lør-

dag formiddag. 

 

I den sidste weekend af oktober drog Søllerød 

stafet til Smålandskavlen ved Aneby med 6 

hold, og det lykkedes i H55 at komme på podiet 

med en 3. plads. En rigtig fin og hyggelig tur.” 

 

Kort 
Henrik Kleffel er koordinator af klubbens kort. 

Han skriver: ”Klubben har mange kort over 

vore nærskove. De vedligeholdes med stor flid 

af Niels Raagaard, der dog for tiden er ualmin-

delig voldsomt udfordret af skovens folk, der 

med stor ildhu (og motorsav m.m.) fælder 

blandt skovens træer. Hårdt er det gået ud over 

specielt Rude Skov og Trørød Hegn, hvor revi-

sion af kort ganske enkelt ikke kan følge med. 
 

Der er i 2017 ikke tegnet nye kort til klubben.” 
 

Det skal dog nævnes, at kortet over Jægersborg 

Hegn blev nytegnet forud for DM Nat af Gedi-

minas Trimakis fra Litauen. Kortegningen fo-

regik i 2016 og kun de sidste rettelser blev ud-

ført i 2017 op til stævnet. Ud over til DM Nat 

blev kortet anvendt til NatCup i november, og 

i 2018 foreløbigt til fire molboløb. 

 

Find Vej og Naturens Dag 
 

FindVej 

Lørdag den 29. april var Dansk Orienterings-

forbunds landsdækkende FindVej-dag. Steen 

Knuhtsen og hans team af hjælpere, der blandt 

andet talte flere SUT og mini-SUT, havde ar-

rangeret et rigtig fint FindVej-stævne med 

Vangeboskolen som stævnecenter og baner i 

Ravneholm. Hele morgenen silede regnen ned, 

men som på bestilling klarede det op, netop 

som stævnepladsen skulle sættes op, og regnen 

begyndte først igen, da stævnepladsen var pak-

ket ned. Desværre var der nok nogen, der endnu 

ikke følte sig helt komfortable med søllerødvej-

ret og valgte at bruge dagen på andre ting end 

orientering, men da dagen sluttede havde 120 
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gæster alligevel fundet vej. Færre end i 2016, 

hvor der kom omkring 200, men alligevel gan-

ske fint. Igen i år var sprintbanen utroligt popu-

lær både blandt børn og ungdommelige voksne. 

 

 

 
 

Naturens dag 

Naturens Dag ligger i den første weekend i sep-

tember og falder desværre altid i samme week-

end som DM Stafet og Lang. I de foregående år 

har vi koblet os på Danmarks Naturfrednings-

forening og Friluftsrådets arrangement på na-

turskolen i Rådvad, men i 2017 var arrange-

mentet flyttet til naturskolen i den nordlige 

ende af Rude Skov, der jo er OK Øst’s hjem-

mebane. Det var derfor naturligt, at OK Øst 

også var repræsenteret ved vores arrangement. 

Kaj Rostvad repræsenterede Søllerød sammen 

med Bo Rasmussen og Rene Tabanera med 

sønnerne Benjamin og Samuel. Vores tilbud til 

publikum omfattede flere baner på FindVej-

pæle og den evigt populære SI-sprintbane. OK 

Øst har meldt sig klar, og Naturskolen har invi-

teret os til også at deltage i 2018, så jeg tænker, 

vi er på plads igen i den anden weekend i sep-

tember 2018. Trine Næstoft er koordinator på 

Naturens Dag. 

 

 

World Masters Orienteering Championships 
Forberedelserne til World Masters Orientee-

ring Championships 2018, dvs. verdensmester-

skaberne for H/D35+, som vi arrangerer sam-

men med Tisvilde Hegn OK, Farum OK og OK 

Øst Birkerød, begyndte i 2016 og blev intensi-

veret i 2017. 

 

Stævnet er opdelt i en sprintkvalifikation og en 

sprintfinale efterfulgt af en langdistance kvali-

fikation, en mellemdistance finale og en lang-

distance finale. Det er første gang, der bliver 

løbet mellemdistance ved WMOC, og det In-

ternationale Orienteringsforbund IOF har ar-

bejdet meget længe med at specificere det nye 

regelsæt for finalerne i både mellem og lang 

med det resultat, at stævneindbydelsen, Bulle-

tin 1, og åbning for tilmeldinger blev forsinket 

omkring et halvt år indtil midt 2017. Dette er 

nu på plads, og tilmeldingerne strømmer ind. 

Ved udløbet af den første tilmeldingsfrist i ja-

nuar 2018 havde ca. 3.250 løbere fra hele ver-

den tilmeldt sig, hvilket ser lovende ud, da for-

ventningen til det endelige deltagerantal er om-

kring 4.000. 

 

Løbskortene til skovdistancerne i Tisvilde 

Hegn og Gribskov og til sprintløbene på DTU 

Scion i Hørsholm og Københavns Centrum er 

tegnet færdigt, men bliver selvfølgeligt løbende 

vedligeholdt, helt indtil kortene sendes til tryk-

keren. Ligeledes er banelægningen langt frem-

skreden. 

 

En af de store udfordringer har vist sig at være 

at få de mange nødvendige adgangstilladelser 

til brug for sprintfinalen på Christianshavn og 

Christiansborg på plads. Ikke alene skal der sø-

ges tilladelse hos et meget stort antal boligfor-

eninger og ejerlav, men ydermere er området 

ved Christiansborg under ombygning af hensyn 

til terrorsikring, og de relevante myndigheder 

er meget restriktive med at give tilladelser til 

gennemløb og placering af stævneplads. 

 

Stævnets hjemmeside kom for alvor i luften i 

2017, og det første nyhedsbrev til medlem-

merne i de fire arrangørklubber er blevet ud-

sendt.  

Mange søllerødder er allerede dybt involverede 

i planlægningen, og mandskabsgruppen, der 
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står for at hverve funktionsledere og hjælpere 

fra arrangørklubberne, har haft travlt med at af-

dække behovene hos de enkelte funktioner og 

få tilsagn fra hjælpere. Dette arbejde fortsætter 

i foråret 2018. 

 

Klubaktiviteter 
Som nævnt ovenfor havde Ellen og Jens Aaris 

Thisted endnu en gang inviteret klubbens med-

lemmer til sommerafslutning, der falder sam-

men med den sidste klubtræning inden som-

merferien. Jens havde i år lagt baner på Find-

Vej-pælene i Tisvilde Hegn. Tilbuddet lød her-

efter på en kølende dukkert i Kattegat og grill-

hygge i Ellen og Jens’ sommerhus i Vejby 

Strand. Det blev som sædvanlig en meget hyg-

gelig aften, hvor vi fik fortalt mange røverhi-

storier, set solen gå ned i Kattegat og ønsket 

hinanden god sommerferie. Tusinde tak til El-

len og Jens Aaris for en dejlig dag. 

 

 
Vi skal da lige se solen gå ned, selv om der er 

mange skyer, og det er koldt. (Vejby Strand) 

 

47 søllerødder i alle aldre tilbragte en uge i 

sommerferien på klubturen til Dolomitterne, 

hvor de deltog i 2 bysprint og 3 løb i de smukke 

bjerge foruden 2 træningsløb. Alle var vi ind-

kvarteret på et meget hyggeligt lille hotel i San 

Martino de Castrozza, der var det perfekte sam-

lingspunkt og udgangspunkt for o-løb og ople-

velser i området. Tak til Ulrik Illum, der stod 

for al planlægning og lokale aftaler. 

 

Klubmester og skildpadde blev fundet en lør-

dag i november, som fortalt af Henrik ovenfor. 

Alberte og Peter (in absentia) blev hædret ved 

den efterfølgende meget hyggelige klubfrokost 

på Rudegård, som Susanne med hjælpere havde 

arrangeret. Maden var lækker, og ikke mindre 

lækre var kagerne, hvor flere søllerødder havde 

udfoldet megen stor fantasi og kreativitet. Igen 

var Alberte i centrum, denne gang sammen 

med bror Mikkel, som vindere af kagekonkur-

rencen, med en forrygende chokoladekagekre-

ation forestillende Rude Skov med post-

skærme, moser, tætheder, ”mikado-områder” 

og selv kendte søllerødansigter med kort rundt 

i terrænet. Den var værdig til en finaleplads i 

Den store Bagedyst. 

 

Ved samme lejlighed blev også vinderen af 

konkurrencen om Årets Bom fundet. Flere af 

Danmarks modigste o-løbere havde indsendt 

medrivende beretninger om deres problemer 

med at finde vej i ind- og udland, og vinderen 

blev Jørgen Wisbech, hvis bomhistorie fra di-

visionsfinalen i Finderup var en sikker vinder. 

 

I 2017 var det Michael Graae, Steen Olsen og 

Mogens Hagedorn, der stod som arrangører af 

det traditionsrige julemaveløb. Løbet var et po-

intløb, hvor posterne havde forskellig værdi, og 

mødte man nissen i skoven, var der ekstra po-

ints. I mål var der saft og julegodter og online 

resultatformidling, som Bo Rasmussen sørgede 

for. 

 

Men inden vi løb i skoven, var tanken, at Anton 

skulle have overrakt prisen som Årets Ung-

domsløber som beskrevet under beretningen 

om SUT. Desværre var Anton blevet syg, og 

prisen blev derfor overrakt til hans stedfortræ-

der Mogens, der er hans personlige træner. Vi 

fik også en første præsentation ved Troels Chri-

stiansen af det nye klubtøj, som han sammen 

med en arbejdsgruppe nedsat af eliteudvalget 

har arbejdet med siden efteråret. Det fik mange 

positive kommentarer.  

 

Og til sidst blev ”familiefotoet” af alle tilstede-

værende søllerødder taget af Erik Brühl. Jeg 

har ikke det præcise tal for hvor mange sølle-

rødder, der er på billedet, men det ligger i om-

egnen af 120. Jeg tror, det må være en ny re-

kord. 
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Klubben generelt 

Ved udgangen af 2017 havde Søllerød Oriente-

ringsklub registreret 267 aktive medlemmer, 

hvilket er en del færre end ved udgangen af 

2016. En del af forklaringen skyldes en generel 

oprydning i medlemsregistret og måden at tælle 

på. Når der i regnskabet står, at klubben har haft 

307 aktive medlemmer i 2017, er forklaringen, 

at det tal dækker over alle, der i 2017 har været 

medlem af klubben i mindst 2 måneder, også 

selvom de ikke var medlemmer ved årets ud-

gang. 
 

Frankrigsbluser på Femsølyng. 22. juni 2017 

 

 Ultimo 2017 Ultimo 2016 Difference 
Aktive 267 300 -33 
- Damer 99 114 -15 
- Herrer 168 186 -18 
- 0 – 18 år 75 95 -20 
- 19 år og ældre 192 205 -13 
Passive 38 35 3 

 
 

44 medlemmer deltog i klubbens generalfor-

samling den 23. februar i restauranten på Rude-

gård. Beretning, regnskab, budget og kontin-

gent (uændret) blev godkendt, og der var ikke 

indkommet forslag til behandling. På general-

forsamlingen sagde vi farvel til Jens Anders 

Hansen på posten som kasserer, hvor han har 

ydet en kæmpe indsats for klubben gennem 

mange år. Gitte Oscarsson blev valgt som klub-

bens nye kasserer. 

 

På generalforsamlingen fortalte Johan Skov-

bæk om sine oplevelser ved Tiomila i 2016, og 

ikke at forglemme hædrede vi Jørgen Wisbech 

som Årets Søllerød for hans mangeårige store 

arbejde som ildsjæl for molboløbene. 

 

I Rudersdal Avis kunne man i oktober 2017 

læse, at Rudersdal Kommune vil bevilge yder-

ligere 10 mio. kroner til bygning af en ny Hol-

tehal, som nu ser ud til at blive en realitet. Men 

forudsætningen er, at hallen skal ligge ved 

Dronninggårdskolen og ikke på Rudegård Sta-

dion, hvilket er rigtig godt nyt for vores klub-

hus, men spørgsmålet er, om det sidste ord er 

sagt og skrevet i den sag. 

 

I beretningen for 2016 skrev jeg, at bestyrelsen 

i 2017 ville sætte fokus på, hvordan vi forbed-

rer den daglige kommunikation internt og eks-

ternt gennem klubblad, hjemmeside og sociale 

medier. Vi kom desværre ikke så langt med 

dette, som vi havde forventet, og emnet fortsæt-

ter derfor som fokusområde i 2018. 

 

Komposten er klubbens faste kommunikations-

kanal, der når ud til alle medlemmerne. Vores 

redaktør, Vibe, har gennem mange år formået 

at udgive 6 numre årligt med spændende, inte-

ressant og oplysende stof, der giver et fanta-

stisk godt indblik i livet i klubben. Det fortjener 

Vibe en stor tak for. 

 

En anden tovholder, vi skylder stor tak, er Kir-

sten Olsen, der administrerer alle klubbens 

løbstilmeldinger i O-service. Det er ikke nogen 

lille opgave, og den kræver Kirstens opmærk-

somhed året rundt, for ellers kommer vi ikke ud 

at løbe til de mange stævner i løbskalenderen. 
 

Jeg vil slutte beretningen med at rette en stor 

tak til de mange ildsjæle og tovholdere hvis 

store engagement og arbejde er årsagen til vo-

res fælles succes med skabe en orienterings-

klub, hvor det er sjovt og spændende at mødes, 
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som har tilbud til alle aldersklasser, og som har 

tilbud til både den seriøse ungdomselite og til 

motionisten, der blot nyder at løbe en tur i sko-

ven. Takken skal også rettes til de mange sølle-

rødder, der bidrager med hjælp ved træninger, 

stævner, kørsel, madlavning osv. 

 

Fremtiden 
World Masters Orienteering Championships 

WMOC bliver naturligvis den helt store begi-

venhed for klubben i 2018. Med et forventet 

deltagerantal på omkring 4.000 fra hele verden 

vil alting bare være meget større, mere omfat-

tende og mere kompliceret end ved selv de stør-

ste stævner, vi hidtil har arrangeret. Tænk på 

parkering, kiosk, antal baner, materiel, logistik, 

beredskab osv. WMOC finder sted fra den 6. til 

den 13. juli, og i den uge får vi brug for assi-

stance fra virkelig mange af klubbens medlem-

mer. Det bliver et stort arbejde, det bliver ud-

fordrende, men forhåbentligt bliver det også 

sjovt og en stor oplevelse, vi kan se tilbage på 

med stolthed i de kommende år. 
 

Det er i de kommende måneder, alle forbere-

delserne skal på plads. En god målestok for, om 

vi har været hele vejen rundt er instruktionen, 

der i denne sammenhæng kaldes Bulletin 2. 

Den er et digert værk, der udleveres til alle del-

tagerne, og den indeholder oplysning om alt, 

hvad en deltager skal vide, samt en masse andre 

oplysninger. Mange ting skal prøves af i prak-

sis inden stævnet, for at sikre, at de virker. Som 

et eksempel kan nævnes, at IT-funktionen ved 

Danish Spring i marts blandt andet tester resul-

tatvisning på skærme og på deltagernes mobil-

telefoner via WiFi.   
 

Meget mere information om WMOC vil til-

flyde søllerødderne i de kommende måneder i 

form af nyhedsbreve, mails og måske en klub-

aften.  

 

Andre stævner 

Da WMOC kommer til at kræve en meget stor 

indsats fra mange søllerødder, planlægger vi 

ikke at arrangere andre større stævner i 2018. 

På listen står foreløbigt Vinterlang, NatCup, 

SkovCup, FindVej-dag, Naturens Dag og Co-

penhagen Exhaust Trail – og så molboløb selv-

følgelig. De første tre afdelinger er allerede af-

holdt, når dette skrives. 

Nyt klubtøj 

Bestyrelsen har i samarbejde med eliteudvalget 

besluttet, at tiden er inde til at forny den eksi-

sterende klubdragt, dvs. den blå-gul-grønne lø-

bebluse og -jakke. I efteråret nedsatte eliteud-

valget en arbejdsgruppe, der har stået for det 

nye design. Designet blev godkendt af bestyrel-

sen i december og præsenteret ved julemavelø-

bet og ved årets første klubtræning den 6. ja-

nuar.  

Arbejdsgruppen har forhandlet gode priser med 

leverandøren, men derudover har bestyrelsen 

besluttet at yde et stort engangstilskud, så intro-

duktionsprisen bliver yderst favorabel. Håbet 

er naturligvis, at rigtig mange søllerødder be-

nytter sig af tilbuddet, så vi viser vores nye 

klubidentitet allerede ved forårets mange stæv-

ner. 

 

 

Det er også besluttet at oprette en ”tøjbank”, 

hvor de yngste medlemmer, der hurtigt vokser 

ud af tøjet, kan leje en klubtrøje, der kan byttes 

med en større, når den gamle bliver for lille. 
 

TBU 

For nogle år siden deltog SUT i et DOF-projekt 

kaldet Aldersrelateret Træningskoncept eller 

ATK, der handlede om et struktureret udvik-

lingsforløb for løbere fra begynder til ekspert. 

ATK har indgået som et vigtigt element i SUT 

træningen. DOF har nu indgået en aftale med 

Danmarks Idræts Forbund om gennem fokus på 

træning af børn og unge at skabe mere aktivitet 

i klubberne og fastholde børn og unge oriente-

ringsløbere. DOFs hovedbestyrelse har beslut-

tet, at projektet skal være DOFs ”Vision for 

træning af børn og unge” de kommende fire år 

(2018-2021), og projektet har fået navnet TBU 

(Træning af Børn og Unge). Det tager udgangs-

punkt i ATK-projektet, og Søllerød OK har 

sagt ja til at være en af fire pilotklubber, der 

frem til sommeren 2018 skal være med til at af-

prøve forskellige tiltag for at få erfaringer til 
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kommende landsdækkende klubprojekter. Til 

at lede TBU-projektet på landsplan er Tue Las-

sen ansat som DOF-konsulent, og i Søllerød 

OK er det SUT-trænerne, der leder pilotprojek-

tet. 

 

Stafettræning 

Stafetsatsningerne begynder igen i slutningen 

af januar. Endnu en gang er det værd at nævne, 

at træningerne er åbne for alle interesserede 

søllerødder, der er i stand til at løbe en svær 

bane i en Nordsjællandsk skov i mørke. 

 

Løbetræning 

Fra og med januar 2018 tilbyder klubben løbe-

træning for alle klubbens medlemmer. Indtil vi-

dere er det hver torsdag aften fra klubhuset. 

Træningerne omfatter både løbeteknik og -fy-

sik. 

 

O-Skolen 

De tre skoleaftener, der blev afholdt i efteråret 

2017, var velbesøgte og en succes, og vi plan-

lægger at tilbyde flere kurser i 2018, hvor vi hå-

ber at endnu flere søllerødder vil deltage. 

 

Klubtur til Tjekkiet 

I efterårsferien i uge 42 arrangerer Ulrik Illum 

for tredje gang en træningstur til Doksy i Tjek-

kiet, der byder på helt fantastiske o-terræner 

med flotte sandstensformationer, meget store 

sten og mange, mange kurver. Både SUT og 

voksne har deltaget i de seneste ture og har væ-

ret meget begejstrede. Indkvarteringen på et æl-

dre sportshotel er enkel, men meget hyggelig. 

Danmarksturneringen 

Og så er der divisionsmatcherne! Kan vi gen-

tage succesen fra 2017 og komme med i fina-

len? Vejen dertil er en andenplads eller bedre i 

de to indledende divisionsmatcher den 8. april 

i Teglstrup Hegn ved Helsingør og den 16. sep-

tember i Boserup Skov ved Roskilde Fjord. Sæt 

kryds i kalenderen de to dage og vær med til at 

sikre Søllerød Orienteringsklub en adgangsbil-

let til landsfinalen. Vi vil så gerne med igen!  
 

I 2018 løbes finalen i Store Hareskov, hvor vi 

sjældent løber, og vi vil i givet fald næppe lave 

en bustur ud af det. Men vi synes faktisk, at 

busturen til Finderup gav så meget til klubsam-

menholdet, at vi går med tanker om at arrangere 

en endagsklubtur i 2018 til et spændende 

stævne i busafstand. Hvilket har vi ikke beslut-

tet endnu. 

 

Hensigten med denne beretning er selvfølgelig 

at fortælle om klubbens mange aktiviteter og 

tilbud i 2017, men i høj grad også at prøve at 

formidle et indtryk af en orienteringsklub, med 

mange spændende tilbud. En klub, der er i kon-

stant udvikling og har stor succes med at fast-

holde medlemmer og tiltrække nye. Alt peger 

på, at denne udvikling fortsætter i 2018 

 

Trørød i januar 2018 

Niels la Cour Bentzon 
 

 

 

 
 

Divisionsmatcher i 2018: 
18. april i Teglstrup Hegn og 16. september i Boserup Skov ved Roskilde Fjord. 

Skriv datoerne ind i din kalender og tilmeld dig gennem O-service, så snart det er 

muligt. 

 

     
Der var sne i Endrup Hegn den 25. februar 2017, da søllerødderne afholdt træningsløb i skoven. 
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Søllerød UngdomsTeam. 
JuleSUT 

 

Julesut er den sidste træningsaften inden jul i 

Søllerød UngdomsTeam. Denne aften er helt 

speciel, for de vante roller er byttet om. Det er 

de unge der står for alt i forbindelse med træ-

ningen - indkaldelse, banelægning, afvikling af 

den fysiske træning, madlavning og tørtræning. 

Forældrene og trænerne har glædet sig længe.  

 

 

Efter den fysiske træning er der bad og om-

klædning. Kl. 19.00 serverede de unge den læk-

reste julemiddag bestående af medister, bulgur, 

rødkålssalat, gulerødder og brun sauce. Der er 

rift om pladserne. 

Der var trængsel i vores lille klublokale. Nogle 

forældre måtte sidde i sofaerne og spise. 

 
Her er en blanding af forældre og 

søskende ved at modtage instruktion til dagens 

træning. 

 

 

     
Spisning ved to langborde. 
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Efter spisningen holdt Kirsten Møller en tale 

og kårede årets ungdomsløber. Anton Werner 

Løndorf kunne dog ikke selv modtage prisen, 

da han er på efterskole.  
 

Formand Niels Bentzon kom forbi og aner-

kendte SUT-trænerne for deres indsats med lidt 

julechokolade. Og så var der tørtræning.  

 

De unge havde forberedt en Kahoot - en quiz, 

hvor der gives 4 muligheder for svar og svaret 

afgives på mobiltelefon. Der var spørgsmål om 

alt lige fra signaturer fra skiorientering til for-

ældre og træneres løbstider ved DMer i det for-

gangne år.  

Det var super sjovt!  

 
Og her ses vinderne: Henrik, Kirsten, Bo, Ulrik 

 

Tak til Sutterne for en skøn træningsaften. 

Anne Kaae Nielsen 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Søllerød løber 10MILA – skal du med? 
 

Så er det ved at være tid til at melde sig til forårets store tur med Søllerød Stafet til Sveriges største og tradi-

tionsrige stafet 10Mila – eller Tiomila, som den også kaldes. I år foregår det i Nynäshamn, som ligger en 

time syd for Stockholm.  

 

I år løber vores unge løbere fra Aarhus igen for Søllerød og det sammen med vores super ungdomsløbere og 

erfarne SET løbere gør, at det bliver rigtig sjovt. Men vi regner også med at stille med et stærkt ungdoms-

hold, damehold og mindst et 10Mila hold mere. Du kan læser meget mere om stafetterne her: 

http://www.10mila.se/images/10mila_2018/pdf/p-inbjudan-sv.pdf 

 

Så der er både noget for eliten og for supermotionisterne. Skynd dig at melde tilbage, hvis du vil med.  

 

Turen foregår i Store Bededagsferien, så det er muligt at tage til Stockholm allerede torsdag aften, og bruge 

fredag på træning i relevant terræn. De fleste flyver til Stockholm, hvor vi lejer biler, der er mulighed for 

afgang både torsdag, fredag og lørdag, og at flyve hjem igen søndag. 

 

Praktisk: 

Hvis du vil med, så skriv fluks til Svend-Erik på sejjepsen@gmail.com så vi kan begynde at planlægge, hvor 

mange hold vi bliver, hvor meget overnatning vi skal bestille med mere.  

 

Vi har prioriteret et antal afgange fra København til Stockholm, som du finder i denne doodle: 
https://doodle.com/poll/7prmbitsbruuczpw 

Du skal selv bestille flybillet frem og tilbage, og jo før du bestiller, jo billigere er det. Nærmere program følger når vi kom-

mer tættere på 10Mila. Klubben giver tilskud til turen, så prisen bliver rimelig. 

 

Vi håber, at der er mange, der vil med og opleve en helt speciel stemning til en at de store klassiske stafetter, som løber eller 

supporter. 

 

Svend-Erik/Søllerøds Eliteudvalg 

http://www.10mila.se/images/10mila_2018/pdf/p-inbjudan-sv.pdf
mailto:sejjepsen@gmail.com
https://doodle.com/poll/7prmbitsbruuczpw
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Anton Løhndorf modtager Søllerød Oriente-
ringsklubs Ungdomspris 2017 

 

Søllerød Orienteringsklubs Ungdomspris blev 

indstiftet af Anders Ølgaard (1926-2009) i 

2006 med ordene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anton Werner Løndorf med DM-lang medaljen. 

 

”Prisen gives til en ungdomsløber, som ved sin 

interesse for orienteringsløb og sine indsatser i 

træning, løb og kammeratskab har været en po-

sitiv deltager i Søllerød Orienteringsklubs ung-

domsgruppe”. 

Prisen er siden blevet uddelt til følgende: 2006 

Rasmus Thrane Hansen, 2007 Caroline Wil-

ken, 2008 Magnus Maag, 2009 Nikoline An-

dersen, 2010 Aske Jepsen, 2011 Martin Illum, 

2012 Astrid Maag, 2013 Julius Molsen, 2014 

Thor Find Andersen, 2015 Alberte Kaae-Niel-

sen, 2016 Lukas Becker. 

I 2017 har vi udpeget Anton Werner Løhndorf 

til årets ungdomsløber. Anton begyndte i SUT 

i 2015 og har således kun løbet O-løb i 2½ år. 

Han har imidlertid haft en stejl læringskurve og 

har markeret sig som en løber, man skal holde 

øje med. I 2017 har han således taget sine første 

to individuelle DM-medaljer (bronze ved ultra-

lang, sølv ved DM lang), vundet guld ved DM- 

 

stafet sammen med Mathias Buchgreitz og Lu-

kas Becker, og debuteret på U16-landsholdet,  

hvor han fik en podieplads i stafetten ved 

EYOC. At han også fik en 3.plads ved sommer-

stævnet i Dolomitterne, understreger bare po-

tentialet. 

Anton har været på efterskole på HNIE siden 

august 2017, men indtil da har han indgået som  

en naturlig del af SUT-gruppen. Der var mange 

af de lidt ældre SUT’er, som bidrog positivt til 

oprykningsweekenden for nye SUT-løbere i 

juni måned – heriblandt Anton. Vi tror, at han 

og Alberte har en fest på HNIE – men glæder 

os også lidt til, at de vender hjem og forhåbent-

lig igen vil medvirke i klub- og SUT-livet 😊 

 

Udnævnelsen ledsages af to vandrepræmier: et 

pilekogger og en bog, hvor prismodtageren 

skriver en beretning – samt et gavekort til Lø-

beren / O-butikken. Dem får Anton overrakt 

ved først givne lejlighed. 

 

På vegne af SUT-trænerteamet 

Kirsten Møller 

 
 

 
Formand Niels overrækker pilekoggeret til Mo-

gens Hagedorn, der er personlig træner for Anton, 

der desværre lå syg her på 2. juledag. 
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Skandale rammer Søllerød Orienteringsklub. 
Årets vinder af Bomkanonen taget i snyd. 

 

Vinderen Jørgen Wisbech indrømmer: ”Mit kompas var dopet.” 
 

Dommerkomiteens formand Professor Kirsten Møller udtaler: 

 ”Jeg er rystet. Hvis der dukker flere kompas op fra BR-legetøj, så har en ærlig løber jo ikke en 

chance”. 

Således vil man kunne læse i Ekstrabladet – hvis historien lækkes – men vi er heldigvis gode til at 

holde tæt i klubben. 

 

Og så den seriøse baggrund: 
Forud for Divisionsmatch-finalen havde jeg købt et nyt kompas ”Silvas bed-

ste” til 650 kr. Mine gamle kompas havde min hund leget med, så det ene 

havde fået en luftboble – det andet led af svær væskemangel. Jeg valgte at 

købe det bedste – for når det gælder DM må man IKKE gå ned på udstyr. 

Løbet gik som det gik – derom er der skrevet rigeligt – men: 

Til klubtræningen lørdag d. 16. december – hvor kompasset kom i brug igen 

for første gang siden DM, opdagede jeg noget uhyggeligt: Kompasset vir-

kede ikke. Flere gange under løbets sidste del – hvor kompasset kom i brug 

– så jeg, at nålen havde valgt at pege på min tommelfinger – uanset hvordan 

jeg drejede mig rundt. Tilbage på stævnepladsen var flere andre vidner – 

heriblandt Jørgen Münster som kunne fortælle, at Silva har flyttet produktionen af kompas til ”lavt-

lønsområder”. 
 

Moralen er: 

Stol ikke på, at et kompas bare virker. Gem kvitteringen og brug IKKE det nye kompas til konkur-

rencer før du har sikret, at det ved hvor Nord ligger – hele tiden. Smid det i fryseren – læg det på ra-

diatoren – og test det til klubtræning. 
 
 

Lav et nyt LOGO for Østkredsen. 
Konkurrencen er åben for alle, men retter sig primært mod Østkredsens medlemmer. 

Logo skal præsentere Østkredsen og kunne bruges på såvel hjemmesider som brevpapir. 
 

Præmie: Startafgifter betalt for Østkredsløb i hele 2018 

Forslag indsendes til Torben Seier (formand i Østkredsen) inden 1/4 2018. 
 

 

Kampgejst og styrke. 

                        
                     Camille Næstoft Juhl                        Troels Christiansen        Jens Krebs. Han kom først. 
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Julemaveløb, 
-ræs, -gang og -fællesskab. 

 

Tre generationer af familien Krebs påtog sig at fortælle om 2. juledagsløbet. 
 

Af Jonathan Krebs, Jens Krebs, Ove Krebs, Heine Andersen og Pia Paarup Krebs 

 

 

Pia fortæller: 

Julemaveløb er efterhånden blevet lige så stor 

en del af vores jul som juletræ og julegaver.  

Det er også lykkedes at få indrulleret både nye 

og gamle generationer. Dog med undtagelse af 

Amalie (vores datter), som fastholder, at 2. ju-

ledags morgen – eller nogen anden morgen for 

den sags skyld – ikke er skabt til at løbe rundt 

og blive svedig og forpustet. Til gengæld påta-

ger hun sig at forberede julefrokosten, så vi kan 

få både vådt og tørt, når vi kommer trætte og 

glade hjem. 

Jens’ far (bedstefar) og min far (morfar) tager 

hver deres tur rundt i skoven i eget tempo, og 

Jens løber selv, som han plejer. 

Det betød, at jeg i julen 2017 skulle følges med 

de to ”drenge” – Jonathan på 17 og Morten 

(Amalies kæreste) på 27. Vist nok et par af de 

aldersklasser, der skulle hente flest point ude i 

skoven… Mens jeg skulle hente cirka det 

halve. 

Morten stak hurtigt af fra os, mens Jonathan 

pænt ventede på sin mor. Vi hentede dog Mor-

ten ved en af de næste poster. Lidt fordel skal 

man vel have af at kende skoven godt. Sådan 

gik det det meste af banen, indtil vi blev enige 

om, at vi vist ikke behøvede flere point (jeg 

havde også fået mine). 

 

Der var helt klart flere kræfter i de unge fyre, 

så de fik lov at løbe hjem selv, så jeg kunne tage 

det lidt mere med ro. Jeg kunne godt mærke, at 

de havde holdt et højere tempo, end jeg plejer. 

Som sædvanligt var det med en god fornem-

melse i kroppen og hovedet, at vi satte os til ju-

lefrokostbordet med sild og øl og varm lever-

postej med bacon og champignoner osv. 

 

Jonathans kommentar: 

Så længe jeg kan huske, har jeg hvert år delta-

get i julemaveløbet. Da jeg var mindre, syntes 

jeg, at det var åndsvagt at skulle ud i kulden 2. 

juledagsmorgen, men når man har fået pulsen 

op og gang i benene, har det altid været hygge-

ligt. Med årene er det dog gået op for mig, at en 

frisk løbetur giver ny energi til at komme hjem 

og slappe af resten af ferien.  

 

Når man er vokset op med sådan en familietra-

dition, er det en sjov oplevelse, når en ”frem-

med” (Morten) kommer med ud. Det, der plejer 

at være en stille og rolig familietur, blev lige 

pludselig til et hæsblæsende ræs gennem sko-

ven.  

Næste år må vi sørge for, at mor er kommet i 

topform, så det bliver hende, der løber fra os.  
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Bedstefars bemærkninger: 

En bedstefar på 82 år. 

Som ung i begyndelsen af 1950’erne var jeg 

medlem af den lokale roforenings orienterings-

afdeling et sted i provinsen. Den gang løb vi ef-

ter geodætisk instituts officielle kort. 

Der var ikke aftegnet stier og små veje, men 

højdekurver var der dog. Så det meste af løbene 

foregik med kompas. Det er i hvert fald min er-

indring. Det var hyggeligt og med et godt kam-

meratskab. Megen instruktion var der ikke. 

Man måtte lære af sine fejl. 
 

Når man så ser i dag, hvor I alle samles med 

jeres familie og venner og nyder jeres fælles in-

teresse for natur og motion, er vi i en ganske 

anden verden. For os var natur og motion også 

vigtigt, men vi så aldrig kvinder og børn og slet 

ikke mosefund som mig. 

Det er en fryd at se, hvordan orienteringsspor-

ten har udviklet sig. Ikke kun det familiemæs-

sige, men også det teknologiske med special-

kort og alt hvad dette medfører af muligheder. 

I dag løber jeg ikke mere, men jeg nyder at gå 

en tur i skoven og kan dog stadig finde nogle 

poster. 

Jeg ønsker jeres klub alt godt. 

 

 
Jens og Pia ved træning den 3. december 2016 

 

Jens’ refleksioner: 

Egentligt burde jeg have været en mini-SUT, 

SUT og helst også en sej SET’er; men sådan 

gik det desværre ikke helt. Jeg var nemlig ret 

vild med orienteringsløb, da jeg i sin tid var 

spejder; men der var ikke særlig megen skov og 

slet ingen klubmuligheder i Vangede, så det 

blev ikke til noget. Derfor blev jeg rigtig glad, 

da Amalies veninde Maria (Rose Møller) i star-

ten af ’00’erne lokkede hele familien med ud 

på Molboløb. Det var en herlig familieople-

velse, og jeg fik mulighed for at udleve mine 

barndomsdrømme. 

Sidst i Molboløbssæsonen var Marias far og 

mor (Jens og Vibeke) yderst kvikke til at lokke 

os med til de der helt nye træningsforløb, som 

Gert netop var startet med at lave i Søllerød 

OK. Jeg husker, at Pia og jeg var lidt tøvende 

overfor sådan at skulle møde en rigtig o-klub; 

men til sidst turde vi alligevel godt; for Maria, 

Nikolaj, Vibeke og Jens er jo så dejlige at være 

sammen med. 

Og her er vi så mange, mange år senere. Vi er 

blevet faste medlemmer i klubben, hvilket vi 

nyder rigtigt meget. Og det er specielt dejligt, 

at klubben giver mulighed for, at man kan få 

familien og venner med til det årlige julemave-

løb, og dermed også med i den traditionsrige 

julemaveløbsfotoseance. Det er en rigtig god 

måde at fremvise klubben til resten af familien. 

De har dog lidt svært med at forstå, at vi ikke 

hver gang løber efter underlige o-kort med un-

derlige regler, - så det kæmper vi lidt med. 

Og når vi så kommer til selve løbet, så tager 

min far og Heidi sig en god rolig tur i skoven, 

Pia løber af sted med de øvrige gæster og giver 

behørig vejledning og opmuntring (inklusiv 

opsyn med, at den løbeivrige Morten ikke for-

vilder sig). Jeg selv bliver sluppet løs i skoven 

som en kåd hundehvalp, der skal løbe al ener-

gien af sig inden den store julefrokost med ri-

gelig mængder sild, laks, leverpostej, roast-

beef, ost, brød og ØL. 

Mmmm… Jeg glæder mig allerede til det næste 

julemaveløb… 

 

Morfars bidrag 

For mig har det været en dejlig årlig oplevelse 

at komme med til jeres julemaveløb i o-klub-

ben. Der er en rar, til tider lidt overstadig, stem-

ning, glade mennesker i mange aldre og et stort 

engagement. Man føler sig velkommen. Jeg til-

hører jo bedsteforældregenerationen, men er ret 

nytilkommen - jeg har kun været med i otte år. 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der 

må ligge et ganske stort arbejde bagved, når 

man skal arrangere sådan et løb, fra forberedel-

sen frem til afslutningen med indsamling af po-

ster, oprydning mv. Ikke blot stort arbejde – 
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også opfindsomhed, har jeg observeret. Til ti-

der drilagtighed, som et år, hvor ungdomsafde-

lingen stod for det. Bl.a. ved at udlevere et for-

ældet kort, hvor der på kortet var tør skovbund, 

hvor der nu er en sø. 

Som man kan fornemme, er jeg ikke nogen gar-

vet o-løber. Jeg har i årtier løbet almindeligt 

motionsløb, men ikke o-løb siden jeg aftjente 

min værnepligt for godt 50 år siden. Så selv om 

jeg kan lidt kortlæsning og nogenlunde kan 

finde ud af at vende kortet rigtigt, har jeg i van-

skelige situationer måttet modtage instruktion 

fra min datter, Pia og mit barnebarn Jonathan. 

Jeg vil også være ærlig at bekende, at jeg i flere 

tilfælde har fået tips på turen fra andre delta-

gere i den hårde konkurrence om point – i nogle 

tilfælde endog behageligt selskab på en del af 

ruten. Så tak for det. 
 

Jeg genkender jo efterhånden en del fra år til år, 

men kender ikke ret mange af deltagerne ved 

navn, ud over min familie og et par af deres be-

kendte. Og så min gamle (tidligere) dekan og 

gode kollega fra CBS, Jens Aaris. Vi når hvert 

år at opdatere lidt med hensyn til, hvordan det 

står til, og hvad vi har gang i. 

Så det er selvfølgelig især kombinationen af 

motion, bevægelse, natur og så det sociale 

aspekt, jeg nyder. Og apropos det sociale: Som 

nævnt har jeg ikke dyrket o-løb, og jeg har 

egentlig altid opfattet det som en meget indivi-

dualistisk sport. Man løber jo som hovedregel 

alene, man må helt klare sig selv, og må (som 

regel?) ikke arbejde eller snakke sammen under 

løbet. Kontakt med andre løbere under løbet er 

vist ikke tilladt. Så jeg er egentlig blevet lidt 

overrasket over det sociale liv og det sammen-

hold, jeg har observeret (og fået fortalt om). 

Det virker stærkt opløftende, at så mange mø-

der frem en formiddag en af julens dage, og det 

uanset vejr og vind. 
 

Jeg er sociolog af baggrund, og sociologer har 

altid interesseret sig for at finde ud af, hvad det 

egentlig er, der holder et samfund sammen. Der 

har været mange forslag gennem tiderne: sta-

ten, lov og orden, familien, religion, traditioner 

og vaner osv. En institution, jeg ikke før har 

tænkt på som sammenholdsfaktor, der bidrager 

til, at samfundet ikke falder helt fra hinanden i 

disse tider, er o-løb. Men selvfølgelig er det en 

veletableret opfattelse, at organiseret sport og 

idræt generelt kan skabe sammenhold. Det, der 

har slået mig, er imidlertid, at det ser ud til, at 

der er et ganske stort aldersspænd – og vist ikke 

kun ved julemaveløbet? – og ikke mindst at der 

er et godt sammenhold på tværs af aldersgrup-

per. Så vidt jeg kan se, er der også en ret ligelig 

fordeling mellem kønnene? 

 

 
Et par piger i vinterskoven 2. juledag. 

 

Hvordan den socioøkonomiske spændvidde er 

i jeres o-klub, har jeg desværre ikke data på. Så 

bidraget fra Søllerød Orienteringsklub til inte-

gration på tværs af samfundsklasserne undlader 

jeg at udtale mig om. Hvordan det er generelt i 

hele landet, ved jeg heller ikke. Sportssociolo-

ger laver jo opgørelser over, om der er forskelle 

mellem sociale lag med hensyn til, hvilke 

sportsgrene, man vælger – boksning for arbej-

derklassen, golf for overklassen osv., men jeg 

har ikke set opgørelser specielt for o-løb (det 

findes sikkert), men sportssociologerne siger, 

at forskellene er på vej til at udjævne sig. 

 

Nå, det er blot nogle af mine refleksioner – jeg 

ser frem til gensyn i 2018. 
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Molboløb 2018. 
 
Af ”Overwismolboen” 
 

”Det går ufatteligt godt”. Således sagde Poul 

Schlüter i 1986 om dansk økonomi før krisen 

ramte i 1987. 

Nu siger vi det samme om Molboløbet og håber 

ikke der kommer en krise næste år – for der fylder 

løbet 60 År. 

Vi er nu ca. 1/3 inde i sæsonen – med 3 afviklede 

løb bag os. Vi har i alt sendt i alt 1037 løbere afsted 

i år. Sammenligner man det tal med tilsvarende for 

de seneste år, bliver man ikke vildt imponeret, så 

den gode stemning skal findes et andet sted. 

DOF har i mange år haft en øvre grænse for hvornår 

der skulle svares afgift af startgebyret. Denne 

grænse har været 25 kr. længere end nogen i klub-

ben kan huske. Prisen for at deltage i et Molboløb 

har derfor ligget uændret på 25 kr. i MANGE år. I 

2017 besluttede DOF så, at hæve denne grænse til 

30 kr. Vi besluttede derfor at hæve vores priser til 

samme niveau og  

 

samtidigt lagde vi 5 kr. på løbskortet så det nu ko-

ster 20 kr. Dvs. det koster nu en rund halvtredser 

for voksne og 35 for børn at deltage. 

Vi har ikke hørt ÉN eneste deltager klage over 

dette. Vi har faktisk slet ikke hørt nogen kommen-

tere det. Med et deltagerantal som ligger på linje 

med de seneste år, betyder det at indtægten fra løbet 

i år stiger med ca. 20 % - og det kommer vi til at se 

på bundlinjen ved næste års generalforsamling.  

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Henning Molin  
25. oktober 1927 - 13. december 2017 

 
       

Henning var meget aktiv som molboløber fra ca. 1974 

til 2016 samt passivt medlem af SNIK og senere hen 

Søllerød OK. Desuden har han gjort en stor indsats i forbindelse med DDS-spejderne, 

Lions Klub Søllerød og Soranersamfundet.  
 

I 1982 modtog Henning molbokrus som vinder af sin klasse og som arrangør. Ved Søllerød OK’s første 

klubmesterskab i efteråret 1990 vandt Henning – til alles overraskelse - "skabet". 
 

I 1991 erhvervede Henning på rejse i Afrika et Masai-pilekogger med fire giftpile. Henning overrakte kog-

geret til årets klubmester 1991, Hannu Vuori, som måtte beholde en pil lige som de næste tre års vindere. 

Selve koggeret skulle fortsætte som vandrepræmie. Henning motiverede sin gave, og sagde bl.a.: 

”Masaierne lever som kvægnomader i pagt med den storladne natur på Østafrikas savanner. En århundrede 

gammel livsform med enkle vaner, som bevidst fastholdes under kontinentets udvikling. Da de unge viser 

stor respekt for stammens ældste, fandt jeg her en god symbolik for præmiering af vor færden i det fri.  
 

Som allerførste klubmester i SOK har jeg følt det som en simpel pligt af skabe tradition omkring præmierin-

gen. For at klubmestrene skal blive husket til sene tider er koggeret forsynet med nogle messingplader, 

hvorpå deres glorværdige navne kan graveres!” 

Komposten fra 1991 bringer gribende beretninger om begivenheden fra Gitte Brühl (Rapporteusen) og for-

manden Kaj Rostvad. 
 

Redigeret Gitte og Niels Brühl 

 

(I Komposten april 2016 på side 9, har Henning Molin selv skrevet om pilekoggeret.) 
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BLÅ BANER 
DERUDE I DEN GRØNNE SKOV  

 

 
 

Lige nu er der nok særdeles mange søllerødder, som længes efter turen derude i den grønne skov. Det 

virker måske lidt ondt at sætte et lækkert forsommerbillede ind som åbning på en lille artikel om 

”vores skov”, RUDE SKOV. Især når min tanke er at gøre opmærksom på ”de blå baners problemer”, 

efter skovens folk med store maskiner og ganske stor vildskab har taget fat på den omfattende og 

såkaldte naturpleje. 

 

Billedet her ved siden af taler nok mere 

sandt. De store stammestykker ligger klar til 

afhentning, grendyngerne ligger efterladte 

rundt i terrænet, og stien er kørt grundigt i 

smadder af de store skovmaskiner.  

 

Området med graner nord for Rudegaard Sta-

dion – et område, som jeg naivt troede skulle 

få fred efter en voldsom udtynding for nogle 

år siden – har fået en ny omgang tæsk, som 

har givet endnu mere kvas på hugningerne op 

over det ellers så lækre kuperede terræn.  
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Store områder i den ellers så løbevenlige bø-

geskov syd for Løje Sø har fået de store ma-

skiner at mærke. Også området mellem Mag-

lebjerg og Femsølyng, som har været ”den 

flotteste bøgehal” med fodvenlig bund og dej-

lig kupering, har fået en meget hård behand-

ling. Mange steder er maskinsporene ned mod 

½ meter dybe, så bundforhold og dræning er 

blevet kraftigt forstyrret. 

 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på den 

sammenpresning, som uvægerligt vil ske ned 

gennem jordlagene (nogle nævner ned til 2 

meters dybde) og som MÅ give ændringer i 

skovens vandbalance – dræning og mikroliv. 

 

På ture rundt i Rude Skov vil det også være let 

at se, at søer, moser og grøfter er blevet mere 

vandfyldte – alt dette sker i overensstemmelse 

med de skovplaner, som man nu styrer skov-

driften efter.  

 

 

 

At vi så yderligere det sidste halve år har fået utrolige mængder af nedbør, er kun med til at gøre 

skoven ”mere våd”, hvilket nedsætter passabiliteten – og nok også vil koste adskillige træer i de lavere 

områder livet. Træerne vil ikke stå så stabilt, når rodnettet er dækket med vand – stormene vil give os 

mange flere omstyrtede store træer med kvaste trækroner og store rodkager til følge. 

 
 

Og hvor kommer ”DE BLÅ BANER” så ind i denne sammenhæng? 
 

Mange af de ældre løbere skal ifølge DOF’s 

retningslinjer have tilbudt  

SVÆRE ORIENTERINGSBANER, 

 som ikke er vildt fysisk krævende. Skovens 

nuværende tilstand - og nok også fremtidige 

udvikling - vil stille store krav til banelæg-

gere/banekontrollanter. 

 

Noget af det mest opmuntrende ved klublivet i 

Søllerød OK er, at vi har en stor mængde ældre 

medlemmer, som fortsat holder hjerne og krop 

i sving ved ugentlige ture ud på O-banerne, og 

at vi samtidig ser en stor flok MINI-SUTter og 

SUTter, som lader sig lokke ud på den skærm-

jagt, som vi ældre har haft så megen glæde af. 

Antallet af mindre-rutinerede og ikke så ter-

rænvante/-sikre løbere stiger glædeligt; men de 

møder alle sammen meget store udfordringer 

ved passage gennem et terræn, som er præget 

af impassable grendynger, uforcerbare grøfter 

og vandfyldte lavninger. 

 

Som skovene udvikles lige for tiden, skal bane-

læggerne og kontrollanterne virkelig være på 

dupperne – de kan ikke stole på kortets 

”HVIDE” og ”BLÅ” farver – de må ud og se 

på realiteterne med ”løberne på de blå baners 

øjne”. 

Gert Bøgevig/BLÅBANELØBER 
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Breddetræning. 
 

Sæsonen 2018 er nu godt i gang og det med rig-

tig flot fremmøde til breddetræningerne. Spæn-

dende bliver det at se, om det er røddernes nyt-

årsforsæt, der har gjort sin indflydelse, eller om 

det er noget blivende. 

Oplevelsen set fra Træningsbandens side er, at 

søllerødderne gerne vil udfordres. Ved trænin-

gen i Rude Skov havde Troels lagt en bane med 

perlekæde. Dvs. masser af poster på kortet, 

men ikke skærme ved alle markerede poster 

ude i naturen. Som ekstra krydderi på turen var 

posterne lagt i en strimmel/korridor, hvilket 

gav selv de mere rutinerede noget at se til. An-

sigtsudtrykkene på de tilbagevendende løbere 

viste – mere af det! En yderligere opgave, når 

banerne bliver så svære, er at vi øvede husker 

at ”tage de nye i hånden”, så vi ikke skræmmer 

nogen væk. 

 

 
 

De første træninger er som nævnt nu historie, 

hvor vi har besøgt Trørød Hegn og Rude Skov. 

Begge skove er voldsomt mærkede af skovvæ-

senets arbejde, der bl.a. omfatter skovning af 

bøgetræer. Opkørte spor efter tunge maskiner 

og bjerge af kvas er nu en udfordring både for 

banelæggere og løbere. At der også er en 

kæmpe udfordring for korttegneren, lader sig 

ikke skjule. Ved træningen i Geel Skov var 

valgt det nybyggede bålhus nedenfor Holtekol-

len. 
 

Fra en der mener at vide noget om det, forlyder 

det, at den megen skovning p.t. har en sammen-

hæng med regeringens udmelding om ”mere 

vild natur”. Der skal nu sikres og sælges tøm-

mer til finansiering af den kommende vilde na-

tur. Om udsagnet holder vand, skal jeg ikke 

kunne sige, men det kommer til at berøre vores 

skove. Blandt de 45 udpegede skove er Rude 

Skov, Jægersborg Hegn og Ravneholm. Du kan 

evt. læse mere på adressen: http://naturstyrel-

sen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/natur-

pakken. 
 

Allerede dagen efter deadline for indlæg til 

Komposten (og inden du får bladet i hånden), 

er der igen breddetræning og denne gang i Tok-

kekøb Hegn. Det har du selvfølgelig allerede 

læst i forsnakken og måske set på kalenderen, 

som findes på klubbens hjemmeside. 

Som noget nyt bliver breddetræningerne nu 

også annonceret på Søllerød OK’s Facebook-

profil. Det er ikke tænkt som en erstatning for 

forsnak eller kalender men som et supplement.  
 

 

Henrik Kleffel 

 

 

Breddetræning 2018 

10-02-18 580 Ravneholm 

17-02-18 581 Grønholt Vang 

24-02-18 582 Geel Skov 

03-03-18 583 Rude Skov 

10-03-18 584 Trørød Hegn 

17-03-18 585 Folehave/Rungsted Hegn 

24-03-18 - Danish Spring – træningsfri. 

31-03-18 - Påskeløb – træningsfri. 

05-04-18 586 Nørreskoven 

12-04-18 587 Ravneholm 

19-04-18 588 Rude Skov 

26-04-18 589 ? 

03-05-18 590 Søllerød Kirkeskov 

10-05-18 - Kr. Himmelfartsdag – træningsfri. 

17-05-18 591 Geel Skov 

24-05-18 592 DTU 

31-05-18 593 Jægersborg Hegn 

07-06-18 594 Rude Skov 

15-06-18 595 Valby Hegn – sommerslut. 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek hjemmesiden. 


