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Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com
Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub
Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 19:00
Generalforsamlingen holdes i Mødelokale 2, Holtehal 2
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
generalforsamlingen.
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 generalforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal
modtagne forslag være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne.
Eventuelt suppleret med direkte udsendt meddelelse.
7.
Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer:
a. Formand (lige år), for 2-årig periode.
b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode. På valg: Gitte Oscarsson – genopstiller ikke.
c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan. På valg: Henrik Kleffel – genopstiller; Iben Maag – genopstiller ikke; Anne Kaae-Nielsen
– genopstiller ikke.
d. 2 revisorer for 1 år.
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
f. 1 revisorsuppleant for 1 år.
8.
Eventuelt
Efter den formelle del af generalforsamlingen vil vi sædvanen tro hædre ”Årets Søllerød”, og derefter
vil Alberte, Camille, Mathilde og Lukas fortælle om deres oplevelser fra deltagelse i internationale mesterskabsstævner.
- Niels Bentzon
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Bestyrelsens beretning for året 2018
Søllerød Orienteringsklub

Året 2018 har stået i WMOCs tegn. Sammen
med Tisvilde Hegn OK, Farum OK og OK Øst
Birkerød har vi arbejdet med planlægningen de
seneste fire år, og fredag den 7. juli kunne vi
åbne World Masters Orienteering Championships 2018 ved en ceremoni i Farum Arena. De
følgende 6 dage fik de 4.200 deltagere fra 45
lande, der konkurrerede om verdensmesterskaberne, og de omkring 300 deltagere på de åbne
baner, oplevet at løbe sprint i Forskerparken i
Hørsholm, på Slotsholmen og på Christianshavn, at løbe skovkvalifikation og mellemdistancefinale i Tisvilde Hegn fra en helt forrygende smukt beliggende og velfungerende
arena (stævneplads) og ikke mindst at løbe lang
finale i en anden af Nordsjællands store og
spændende skove, Grib Skov. Vi lykkedes med
at skabe et stævne, der har fået megen ros, og
vi fik præsenteret det allerbedste o-løb, Nordsjælland kan byde på og de smukkeste terræner,
der tog sig ekstra godt ud i det sjældent gode
sommervejr.
Men derudover har vi i 2018 fået nyt klubtøj;
der har været træningstilbud de fleste af ugens
dage; vi har haft fire hold med i den legendariske stafet Tiomila, og vi har haft klubture til
både Friseboda i Skåne og Doksy i Tjekkiet.
Dertil kommer et væld af andre aktiviteter, der
på fornemmeste måde vidner om en klub i
fremdrift, hvor iderigdom og initiativ blomstrer.
Nedenstående er bestyrelsens beretning for
Søllerød Orienteringsklub i 2018.

World Masters Orienteering Championships
(WMOC)
Afholdelsen af World Masters Orienteering
Championchips fra fredag den 6. til fredag den
13. juli var kulminationen på fire års planlægning og forberedelser. Derfor ventede vi med
spænding på, hvor mange løbere der ville tilmelde sig. Ved fristens udløb havde vi registreret ca. 4.200 løbere fra 45 lande, og der bredte

4

sig et lettelsens suk blandt arrangørerne, for det
var flere, end vi havde turdet håbe på.
Terrænerne var de bedste, kortene var de bedste, og banerne var lagt af vores bedste banelæggere, og de tre elementer er klart dem, der
er de vigtigste for den seriøse orienteringsløber,
men derudover var arenaer, forplejning, transport, parkering, toiletter, resultatformidling og
alle de mange andre faciliteter, der hører til et
verdensmesterskab helt i top, og det betyder
rigtig meget for deltagernes helhedsoplevelse.
Alt dette var der tænkt på lang tid i forvejen, og
på nær nogle få skønhedsfejl fungerede det
hele, da det skulle stå sin prøve.

Startpersonalet er ved at være klar til det store
rykind

Ingen kan være i tvivl om den kolossale indsats,
dette arrangement har krævet af de fire orienteringsklubber Tisvilde Hegn OK, OK Øst, Farum OK og Søllerød OK. I stævneugen havde
mange taget en uges ferie for at kunne hjælpe
med, og langt flere end 100 søllerødder var i
aktion som ledere og hjælpere i de teams eller
funktioner, der var etableret på tværs af klubberne og havde ansvaret for de mange opgaver,
der skulle løses for at få stævnet til at fungere
og give deltagerne gode oplevelser. Alle opgaver er vigtige, og selv opgaver, der ved vores
almindelige stævner synes mindre, bliver meget store og komplicerede, når 4.500 løbere
skal i skoven. Jeg har ved anden lejlighed brugt
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væskeforsyningen som eksempel, fordi det viser, hvordan en opgave, der ved et almindeligt
stævne er overkommelig og kan klares af ganske få, vokser til en helt anden størrelse, der
kræver månedlang planlægning, når så mange
mennesker skal have rent drikkevand. Ved
WMOC blev der tappet drikkevand i 1000 liter
beholdere fremskaffet til lejligheden. Fyldning
af beholdere i den størrelse og udbringning til
arenaer og flere end 20 steder i skoven i fem
dage kræver stort grej og er ikke en banal logistikopgave.
Søllerødderne har sammen med de tre øvrige
klubber løftet en kæmpeopgave, og derfor har
det været en stor glæde at høre og læse de
mange meget positive tilbagemeldinger, vi har
fået fra deltagere og kontrollanter. De to Special Event Advisors - SEA (stævnekontrollanterne fra det internationale orienteringsforbund, IOF) har skrevet en rapport efter stævnet,
hvor de konkluderer at WMOC var meget velorganiseret og veludført, og konkurrencerne
(banerne) var fair og udfordrende.

Spritfinalen er overstået. Oprydningen venter.

Det var megen ros til beredskabet. Kontrollanterne har fremhævet, at planlægningen har været meget omhyggelig og tager højde for mange
forskellige scenarier lige fra skader af alle slags
og løbere, der bliver væk i skoven, til evakuering i forbindelse med skovbrand. Heldigvis
oplevede vi ingen fatale uheld, men alligevel en
del mindre. De fleste kunne klares på stævnepladsen af vores egne læger og samaritter, men
nogle enkelte deltagere måtte en tur omkring
skadestuen. IOF-kontrollanterne konkluderer,
at opbygningen og afviklingen af beredskabet
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vil danne model for fremtidige WMOC. Grundlaget for opbygningen af beredskabet blev
skabt ved de stævner, Søllerød har afholdt de
seneste par år, og vi har nu en model for de
stævner, vi arrangerer fremover, selvom de er i
mindre skala.
Der er også stor ros til alle hjælperne, der var
velinformerede og hjælpsomme og gjorde livet
lettere for deltagerne.
De to SEA har naturligvis også kommentarer til
områder, hvor vi havde udfordringer, men de
overskygges helt af de positive kommentarer.
Dem kan vi med god grund være meget stolte
af.
Som et kuriosum vil jeg nævne, at der på
WMOC2018 hjemmesiden ligger en video optaget af en af deltagerne under hans sprintløb
på Christianshavn, som giver et rigtig fint indtryk af terræn og bane.
Efter stævnet har vi holdt en evalueringsaften i
klubben, hvor vi har prøvet at opsamle de erfaringer, vi har gjort. Erfaringerne er lagt ind i
vores stævne-wiki, der kan læses på hjemmesiden, til brug for klubbens fremtidige stævnearrangører.
En gruppe af vores unge medlemmer havde taget initiativ til at arrangere indendørs sprint på
Nærum Amtsgymnasium, NAG, dagen før det
første WMOC-løb. Arrangementet var ikke en
del af det officielle WMOC, men alle WMOCdeltagere var inviteret, og flere end 500 tog
imod tilbuddet. For langt størsteparten var det
første gang, de prøvede kræfter med denne
overraskende svære o-disciplin, og det blev en
stor succes. De unge søllerødder stod for hele
arrangementet inklusive stævneledelse, korttegning og banelægning og fik kun hjælp til at
afvikle arrangementet af unge fra andre nordsjællandske klubber og nogle af de ældre søllerødder. Stor ros og anerkendelse til de unge for
at tage dette initiativ og påtage sig ansvaret.
Bestyrelsen udtrykker sin taknemmelighed til
alle søllerødder for de mange, mange timer, I
har lagt i WMOC 2018 og NAG sprinten, og
for den entusiasme, kreativitet, professionalisme og energi, I er gået ind i opgaverne med.
Det er verdensklasse!
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Under planlægningen havde vi opstillet budgetmodeller svarende til forskellige deltagerantal. Ved ca. 3.000 deltagere ville budgettet balancere. Med 4.200 deltagende og 300 på åbne
baner har stævnet haft et pænt overskud, der
fordeles ligeligt mellem de fire arrangørklubber.

Øvrige stævner
Selvom WMOC fyldte meget, har klubben også
arrangeret andre stævner i 2018.
Helt som det plejer, var året ikke mange dage
gammelt, før det var tid til årets første molboløb og som altid med start fra Rundforbi Stadion. Det var starten på den 59. molbosæson.
Molboløbene planlægges og koordineres overordnet af Jørgen ”Overwismolbo” Wisbech,
Kirsten Møller og Jens Rose Møller, mens forskellige arrangørteams har ansvar for planlægning og afvikling af de første ni molboløb.
Overmolboteamet arrangerer det 10. løb, der er
finalen. Jørgen skriver om 2018-sæsonen:
”Om Molbosæsonen 2018 kan vi sige, at den
gik både mellemgodt – og rigtig godt. Mellemgodt fordi deltagerantallet var på linje med tidligere år – lidt over nogle år og lidt under andre.
Rigtig godt fordi vi havde reguleret vores priser
og derfor kunne sætte et større beløb end forventet ind på bankbogen. Klubbens kasserer
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var ”advaret”, inden klubbens budget blev
fremlagt på generalforsamlingen i februar, så
det kom til at afspejle vores ændrede forventninger.
Molboløbet kom for første gang i TV. 52 sekunder fredag aften på TV2 Lorry. Holdet, der
stod for løbet om søndagen, var forberedt på et
kæmpe rykind – som dog blev helt, som det
plejer at være.
Sæsonen blev forskånet for regn, slud og storm.
10 løb alle i tørvejr var mere end heldigt,
selvom OverVisMolboen måtte forlænge sin
instruktionstale på finaledagen med godt 2 minutter – men så var regnen også stoppet.
Som noget nyt så vi i år flere spejdergrupper
besøge løbet. Vi har siden da udarbejdet et koncept for, hvorledes vi håndterer disse grupper
og håber, at vi ser mere til dem i de kommende
år.
Bemandingen var stabil – hvorved menes, at
alle hold stillede som aftalt – enkelte med lidt
justering – men alt kørte. Rådhuset var under
renovering, så vi prøvede en dag i børnehave i
stedet. Det var rigtig hyggeligt.”
Graferne nedenfor viser det samlede deltagerantal de seneste 10 år og deltagerantallet pr.
Molboløb i 2018 fordelt på baner.
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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. Samlet er 2009 også året med flest deltagere i de seneste ti
år.
Stor tak til arrangørerne og overmolboteamet og naturligvis også stor tak til Susanne Thrane, der arrangerede afslutningsmiddagen, og til familien Lassen, der lagde lokaler til.

SkovCup

NatCup

Onsdag den 30. maj afholdt Søllerød OK SkovCup i Geel Skov. Med en fin stævneplads ved
Geelskovparken, en skov i forårsfarver og dejligt sommervejr var alle forudsætninger for et
godt stævne i orden, men desværre deltog kun
66 børn. Susanne Thrane, der sammen med
Kirsten Olsen og Mogens Jørgensen gennem de
seneste ni år har arrangeret Søllerøds afdeling
af SkovCup, kan fortælle, at det gennemsnitlige
deltagerantal kun har været omkring 60 børn til
løbene i 2018, og SkovCup-kredsen med repræsentanter fra hver af de arrangerende klubber har derfor gjort sig overvejelser om fremtiden for SkovCup og har diskuteret flere ændringsforslag.
Den endelige beslutning er, at SkovCup fortsætter i foråret 2019, men uden FIF Hillerød
blandt arrangørerne. Der bliver færre baner: en
børnebane, en begynderbane, en let og en mellemsvær bane, og arrangørerne indstiller sig på
færre børn, og dermed bliver der også behov for
færre hjælpere. Vi, Søllerød OK, står for det
første løb 8. maj og finalen holdes 22. juni.

12. december arrangerede Søllerød OK NatCup
for ca. 150 deltagere i Geel Skov med stævnecenter på Vangeboskolen. Ulrik Illum havde
lagt banerne og Svend-Erik Jepsen var stævneleder. Løberne på de lange baner havde først en
runde i Kirkeskoven, før de nåede ned i Geel
Skov, hvor de øvrige baner foregik. Alle baner
havde en sprintagtig afslutning i Søllerød Park.

Exhaust trail
En dejlig sommerlørdag den 23. juni var det
fjerde gang Søllerød OK arrangerede Danmarks måske hårdeste, men garanteret hyggeligste trailløb, Copenhagen Exhaust Trail. Det
er i hvert fald de tilbagemeldinger, deltagerne
giver. Knap 300 trailløbere havde taget udfordringen op og løb 6, 12 eller 21 km i bakkerne
og slugterne i Ravneholm og Geel Skov med
start og mål på den sædvanlige lille, hyggelige
stævneplads i skoven lige syd for Vangeboskolen. Det var dejligt at opleve den gode stemning
blandt løbere og hjælpere. Som de fleste nok
husker, var det de unge, der i sin tid tog initiativ
til dette arrangement, og det var også dem, der
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organiserede og stod for ruteplanlægning og afmærkning i skoven med små orange flag og

snitzlinger og mange andre ting. Stævneleder
var Marianne Illum.

Stævnegruppen
Stævnegruppen udarbejder forslag til klubbens egen ”terminsliste”, der er listen over de stævner,
klubben skal arrangere de nærmeste år. Da der er rift blandt klubberne om at arrangere de store stævner, er det nødvendigt at byde hurtigt ind, når stævnerne bliver udbudt på DOF og Østkredsens langtidsterminslister. Stævnegruppen arbejder også med konceptudvikling af nye stævner. I 2018 har fokus været på WMOC, men der arbejdes med tanker om flere gennemgående konkurrencer over en
weekend. Det kunne være både sprint- og skovløb.

Mesterskaber
Søllerødderne er flittige gæster på præmieskamlerne, hvilket nedenstående viser med al tydelighed.
2018

2017

DM guld

13

8

DM sølv

6

18

DM bronze

7

7

SM guld

6

9

SM sølv

10

6

SM bronze

10

0

Billedet: Guldpigerne, Alberte, Camille, Mathilde.

Også i 2018 er medaljerne fordelt på mange løbere både i ungdoms- og voksenklasserne, hvilket vidner om klubbens store bredde,

Stort tillykke til de mange medaljetagere!
I 2017 lykkedes det for første gang nogensinde
Søllerød OK at kvalificere sig til landsfinalen i
Danmarksturneringen, hvor vi i tilgift vandt
bronze. Det lykkedes ikke i 2018, selvom det
var meget tæt på.
Første runde af Danmarksturneringen i 2018
var divisionsmatchen den 8. april i Teglstrup
Hegn. 115 søllerødder var tilmeldt start. Det
var meget, meget flot, men vi var desværre lidt
tyndt besat blandt andet på bane H1 og D1, og
resultatet blev en gentagelse af første runde i
2017. Vi slog Allerød, tabte til FIF og blev slået
af Tisvilde Hegn med kun 9 point. Så nu var
målet at vinde over Tisvilde med flere end 9
point i anden runde, og så selvfølgelig stadigvæk at slå Allerød.
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Den fandt sted den 16. september i Boserup
Skov ved Roskilde. Også her var opbakningen
rigtig stor med 112 tilmeldte søllerødder. Resultatet udeblev heller ikke. For første gang nogensinde kom Søllerød bedst ud af kampen
med de tre andre klubber i Østkredsens førstedivision. Da dagen var omme, kunne vi sort på
hvidt læse, at Søllerød Orienteringsklub stod
øverst på resultatlisten, fordi vi havde slået Tisvilde Hegn, FIF og Allerød. Det var et tæt opgør, og kun få points skilte os fra Tisvilde og
FIF, men vi havde trukket det længste strå. Det
kan vi være rigtig stolte af. Resultatet viser, at
vi er en klub med et stort potentiale af dygtige
og ikke mindst engagerede medlemmer. For
nøglen til succesen ligger i, at vi alle bakker op
om divisionsmatcherne, som Kirsten har skrevet om utallige gange i sine pep-mails.
Desværre vandt vi kun med 4 point over Tisvilde, og det var for lidt til at opveje det, vi tabte
ved første runde i foråret. Vi endte derfor med
en tredjeplads i den samlede stilling og kom
ikke i landsfinalen, men vi var meget, meget
tæt på. Det lover rigtig godt for fremtiden.
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Uden at tage noget for givet har vi en realistisk
mulighed for at kvalificere os til landsfinalen i
2019, hvis vi fortsætter med at prioritere divisionsmatcherne.
Men nu skulle vi først kvalificere os til at løbe
i 1. division i 2019, og det skete ved op/nedrykningsrunden den 3. november i Grib Skov, hvor
ikke færre end 122 søllerødder havde tilmeldt
sig! Det er rekord og utroligt glædeligt. Ikke
mindst var det dejligt at opleve de mange miniSUT og nyere medlemmer, der deltog. Sejren
kom som forventet i hus med en stor margin til
både OK Øst og Farum, men kun med 10 point
ned til Allerød. Resultatet betyder, at Søllerød
Orienteringsklub fortsætter i Østkredsens første division i 2019. Første match er den 5. maj,
hvor vi skal møde FIF, Tisvilde og Allerød i
Kaarup skov i Vestsjælland. Hvis vi lykkes
med at få et lige så stort fremmøde i 2019, har
vi en reel chance for at placere os blandt de to
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bedste klubber i Østkredsen, hvilket indløser
billet til landsfinalen. Og det, ved vi jo, er en
stor oplevelse, som vi meget gerne vil gentage.
I 2019 træder et nyt løbsreglement i kraft. De
største og mest kontroversielle ændringer fra
2017-reglementet er netop reglerne for divisionsturneringerne. Kort fortalt erstattes det nuværende princip, hvor der konkurreres og uddeles point i ”klassegrupper”, der hver omfatter
flere aldersklasser, med et nyt, hvor der konkurreres i rene klasser, som vi kender det fra
individuelle konkurrencer. Desuden ændres
pointfordelingssystemet, så flere deltagere fra
samme klub kan tage point i hver klasse end tilfældet er i dag. Et af formålene med ændringerne er at favorisere ”brede” klubber, der kan
stille med deltagere i mange klasser, og klubber
med mange ungdomsløbere. Det burde være en
fordel for Søllerød OK. Om det holder stik, må
vi vente at se.

Træninger
Porteføljen af træningstilbud i Søllerød Orienteringsklub er ganske omfattende. Skemaet for en almindelig uge i sæsonen ser sådan ud:
Mandag

Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

SUT-træning i forskellige skove kl. 17.30-ca. 20.30 med momenttræning i skov, fælles spisning og tørtræning.
Mini-SUT-træning i forskellige skove med leg og O-løb kl.
17.30-18.30.
Stafettræning i forskellige skove kl. 19.30-ca. 21.00 med højintens O-intervaltræning i skov (starter, når NatCup slutter)
TC eller NatCup i forskellige skove. Ingen klubtræning
Løbeteknisk træning fra Rudegård stadion kl. 17.30-ca. 18.45
med løbeintervaller, trailløb, korte O-intervaller og alt hvad der
skal til for at booste fysikken, konditionen og løbeteknikken.
Styrketræning på Rudegård stadion (Holtehal 2) kl. 16.30-ca.
18.00 med øvelser, der stabiliserer kroppen og forebygger skader
ved O-løb.
Breddetræning i forskellige skove kl. 10.00-ca. 12.00 med almindelig O-teknisk træning (foregår torsdag aften 17.30 – ca. 19.00 i
den lyse tid).
Eventuelt konkurrence

Også i 2018 har ungdomstræningerne haft et meget højt niveau. Vores trænere brænder for at give
de unge den bedst mulige orienteringsuddannelse, og interessen for træningerne er tilsvarende høj.
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mini-SUT
Magnus Oscarsson er cheftræner og tilrettelægger af mini-SUT-træninger. På træningsdagene
bliver han hjulpet af en kreds af voksne søllerødder. Siden sommerferien har mini-SUT oplevet en stor tilvækst, og Magnus skriver:
”Mini-SUT, mellem 6 og 12 år, har trænet 40
ganger under året. Et snit på 20 børn per træning. Det er fortsat mandag 17:30 og vi mødes
de fleste gange på Rudegård, men vi er også i
andre skove.
En forøgelse med 220 starter sammenlignet
med 2017. Til sommer bliver der igen en stor
flok nye flyttet til SUT.
En forandring er, at mange også har prøvet at
løbe stævner under året. Til Boserup [anden
runde af divisionsturneringen i september] var
10% af løberne fra Mini-SUT og til Divisions
Matchfinalen [op/nedrykningsmatchen] var der
hele 17 løbere fra Mini-SUT.
Søllerød OK vandt 2018 SkovCup.
Det er godt at se, at forældre hjælper til med at
skygge egne og/eller andres børn. En del vælger også forældrebanen, som vi mange gange
tilbyder.
Sommerfesten havde igen mål hjemme hos familien Bæk Christiansen efter SI-bane i Kirkeskoven. Der blev det bad i poolen, grillmad, leg
og pokaloverrækkelse.
Tue Lassen kikkede forbi på to træninger, hyggeligt og værdsat.
Grillfest på Femsølyng var også et højdepunkt.
Året afsluttedes med julefest i december med
julebanko med gaver, julegrød, pepparkaks og
foto O-løb i Holtehal 2.”
På Dansk Orienterings-Forbunds repræsentantskabsmøde i marts fik Magnus fuldt fortjent
prisen som Årets Træner for hans mangeårige
og vedholdende arbejde med børnetræning.
Træningerne veksler mellem lege, øvelser og
lettere o-løb, og i begrundelsen lagde DOF
vægt på, at aktiviteterne udover at være sjove
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og spændende alle har et element af orientering
i sig.
Magnus blev efterfølgende fejret ved en miniSUT-træning, og klubben ønsker Magnus stort
tillykke.

SUT
Kirsten Møller og Bo Konring er vores faste
SUT-trænere. Som I vil læse i Kirstens beretning nedenfor, er aktivitetsniveauet imponerende højt og nye aktiviteter kommer til.
”SUT-årets start blev præget af et nyt træningsinitiativ, nemlig den løbetekniske træning. Efter at have taget tilløb i nogen tid, fik vi med
hjælp fra den dygtige løbecoach Christian
Madsen sat gang i en både udmattende, udfordrende og underholdende træningsserie, hvor
SUT’er og voksne søllerødder i skøn forening
kunne få kendskab til begreber som trappe-intervaller, sædespark, plyometrisk træning – og
ømme muskler! Vi er nu i den privilegerede situation, at vi kan tilbyde vores ungdomsløbere
fokuseret kvalitetstræning hver eneste dag ugen
rundt – ganske vist med lidt hjælp fra TC og
NatCup, men alligevel.
Træningsugen ser nu således ud: mandag ”almindelig” SUT-træning, tirsdag stafettræning
(uden for NatCup-sæsonen), onsdag TCtræning, torsdag løbeteknisk træning og fredag
styrketræning. Det med at tirsdagstræningen
kun ligger uden for NatCup-sæsonen, er et forsøg på at samle kræfterne lidt – der kom simpelt
hen for få til træningen sidste vinter. Hvis der
rejser sig et folkekrav om stafettræning året
rundt, vil Eliteudvalget gerne revurdere situationen – men det kræver altså, at man møder talstærkt op til træningen ikke bare første gang,
men næste og næste og næste gang igen 😊
Stort set alle de træninger, som afholdes i Søllerød-regi, er i øvrigt åbne for alle, ikke bare
unge og eliteløbere – spørg, hvis du er i tvivl,
om du ”må” deltage, eller duk op. De fleste tilbud er niveaudelt, så alle får glæde af træningen
– og det er bare sjovere at være flere!
Efter den obligate forsæson med NatCup, molboløb, træninger, træninger og træninger… og
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en smule Danish Spring (og MacDonald), drog
vi til påskeløb, og SÅ skal jeg ellers love for, at
vinteren ramte Danmark og Fanø!
Førstedagen afvikledes i snestorm og med den
smukkeste snemand uden for Søllerød-teltene,
andendagen i relativt fredsommeligt vejr, og
tredjedagen ganske vist uden sne, men til gengæld med en pivende pelikan, og så var der vist
også skruet op for ikke temperatur- men sværhedsgraderne.
Da vi kom hjem igen, fik vi vores nye Søllerødtøj, og med tøjet kom sommeren, som varede
det næste halve år! I den periode trænede vi
endnu mere, og så spiste vi is og pizzaer og løb
DM-ultralang i Grib Skov, DM-sprint i Hillerød og SM-weekend i Store Dyrehave – med
mange SUT- og Søllerød-medaljer til følge. Vi
deltog også i Tiomila med endog meget store
præstationer fra SUT-løberne både i ungdomsog seniorklasserne (se også beretningen fra Eliteudvalget). Og ikke mindst vandt vi SkovCup
efter en fin-fin finaledag i Tisvilde Hegn.
Kort efter vendte vi tilbage som WMOCarrangører i samme skov, men selv om der var
mange SUT’er med i vigtige roller, var det jo
ikke et SUT-arrangement, så det forbigår vi
hér… Efter sommerferien deltog vi i DM mellem og Midgårdsormen uden de helt fantastiske
SUT-resultater, men ved DM-stafet, -lang og nat var der igen stor Søllerød- og SUT-succes.
Det er blevet reglen snarere end undtagelsen, at
en eller flere SUT-løbere udtages til diverse
landshold. I 2018 var Camille Næstoft Juhl og
Mathilde Smedegaard Madsen med ved EYOC
(ungdoms-EM) i Slovakiet i juni, Alberte
Kaae-Nielsen deltog ved JWOC (junior-VM) i
Ungarn i juli, og Mathilde og Alberte fik genvalg til JEC (junior-EM) i oktober.
At SUT’erne også besidder andre talenter end
de O-tekniske, beviste Thor, Rune og Lukas
under klubturen til Tjekkiet ved at optage og
klippe en imponerende professionel kortfilm
sammen om turens træninger.
Ved SUT-juleafslutningen fik Camille prisen
som årets ungdomsløber i Søllerød OK efter et
år, hvor Camille opnåede ikke bare den første
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landsholdsudtagelse, men også den første individuelle guldmedalje.
Vi har deltagertal for 36 træninger (vi ved, at vi
har misset nogle træninger): I løbet af disse 36
træninger har vi haft i alt 788 ungdomsdeltagere eller 21,9 i snit. Hertil kommer i snit ca. ti
voksne pr. gang. Det er et stort apparat, og vi
vil gerne takke alle varmt, der har hjulpet med
SUT-træningerne i løbet af året: Banelæggere
på og uden for Sjælland (inkl. Århus-drengene), postudsættere, chauffører, trænerassistenter / skygger, forældrekokke (som yder en
overmenneskelig indsats med at bespise alle),
koordinatorer og ikke mindst postindsamlerne
blandt seniorløberne. Hvis vi har glemt nogen,
undskylder vi mange gange.
I 2019 planlægger vi at fastholde den fine træningsaktivitet. Vi håber, at vi igen får løbere på
diverse landshold – for første gang måske også
et ikke-dansk landshold (mere herom i givet
fald). Samtidig får vi formentlig tilgang af et
stort antal veluddannede mini-SUT-løbere i løbet af foråret. Men aller-allermest glæder vi os
over, at SUT har så stor social sammenhængskraft. Hvis I er i tvivl, skulle I prøve at deltage
i en træning, inkl. spisning og tørtræning mandag aften – eller styrketræning fredag eftermiddag – eller en hvilken som helst træning en
hvilken som helst dag. De hygger sig, gør de.
Ørepropper anbefales for det meste.
Tusind tak for 2018 – held og lykke og god fornøjelse til alle i 2019.”

Klubtræninger
Klubtræningerne også kaldet breddetræningerne tilrettelægges og afvikles af træningsbanden under ledelse af Henrik Kleffel. Henrik
skriver om 2018:
”Sæsonen 2018 gik hen og blev den hidtil mest
succesfulde siden starten i november 2003, når
vi måler det ud fra deltagerantallet. Ikke mindre
end 2.606 starter var noteret på flidslisten, da vi
havde sluttet træningsåret den 26. december
2018 med det traditionelle Julemaveræs. Fordelt på 42 træninger bliver gennemsnittet pr.
træning godt 62. Siden starten på nuværende
koncept for breddetræningen i november 2003
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har der været 27.839 starter. Hvem ved, måske
vi når 30.000 i 2019.
Som nævnt 42 træninger der blev gjort mulige
af mange af klubbens medlemmer, der som banelæggere, postudsættere, passe bordet, vejlede
løbere og samle posterne ind igen gav os alle
mulighed for ”kvalitetstid i skoven”. Stor tak til
alle og tak til alle, der valgte at benytte sig af
dette fine tilbud.
Med savnet af Jægersborg Hegn og Ravneholm, der var ramt af skovlukning forud for
KUM 2019, har der været ekstra pres på de øvrige af vore nærskove. Men også flere gæsteskove har været i brug, hvor Brødeskov var et
for breddetræningen nyt bekendtskab. Også
Valby Hegn, der sjældent får vores besøg, blev
taget i anvendelse til sommerafslutningen, idet
Tisvilde Hegn var lukket forud for WMOC.
Breddetræningen har hen over tid tillagt sig forskellige faste arrangementer.
Sommerafslutningen – sidste træning før skoleferien/sommerpausen – var som nævnt henlagt til Valby Hegn og nu også traditionelt med
efterfølgende grill og hygge hos Ellen og Jens
Aaris i Vejby Strand.
Klubmesterskabet blev afviklet i Geel Skov under Gerts kyndige ledelse. Klubmesterskabsfesten var henlagt til lokaler i Holtehal 2, hvor
Trine styrede slagets gang. Klubmester blev Simon Stoumann, der havde anslået sin løbstid
for banen i skoven med en margin på kun 11
sek. Den ligeså eftertragtede titel som Årets
Skildpadde tilfaldt Ivar Aagaard. Kagekonkurrencen har ført en omskiftelig tilværelse og har
måske endda været i fare for at dø ud, men er
nu opsuget som en del af Klubmesterskabet.
Årets Kagemester blev Trine Næstoft.
Nyt i breddetræningen i 2018 var markering af
Fastelavn. Bo og Kirsten havde arrangeret træning og tøndeslagning i Ravneholm (inden
skovlukningen) og selvfølgelig med fastelavnsboller til dessert. Titlen som Kattekonge tilfaldt
Niels Bentzon.
Julemaveræs, der som altid holdes 2. juledag,
blev denne gang tilrettelagt af Michael Graae
med hjælp til det praktiske af Jens A. Hansen.
Det blev til en flot tur i skoven med meget store
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kort i målestok ”Nisse 0001”. For enkelte af os
betød det kort i plakatstørrelse, der faktisk ikke
er specielt nemt at manøvrere rundt i skoven.
Langt flere fik kort i mindre størrelser (typisk
A3) men fortsat i meget stor målestok, hvilket
betød, at banen var fordelt på flere ark.

Henrik og Erik med deres mega-kort
Et arrangement, der kun sker denne ene gang,
var markeringen af træning nr. 600. Kaj og Torben stod for baner og festligholdelse. Birger
Hoff havde sørget for, at vi til lejligheden
kunne låne lokaler og udenomsareal hos Akademisk Skytteforening med adgang direkte til
Rude Skov.”
Henrik Kleffel overtog posten som træningsbandeleder ved træning nummer 401 for 5 år
siden og har sammen med træningsbanden stået
for de seneste 200 træninger i vores lokalskove
og i ”gæsteskove” rundt omkring i Nordsjælland. Mange spændende træningsmomenter er
blevet afprøvet. Kurvekort er efterhånden blevet en næsten fast del af repertoiret, men også
korridorbaner, signaturløb, pentagrambaner og
utallige baner, hvor større eller mindre dele af
korttrykket er ”forsvundet”, har udfordret søllerødderne.
Træning nummer 600 siden starten i 2003 blev
afholdt torsdag den 6. september, og alle sejl
sat var til for at fejre 600-trænings-jubilæet.
Kaj og Torben stod for arrangementet og havde
i dagens anledning lånt Akademisk Skytteforenings grund og huse ved Høje Sandbjerg. Forinden havde de sendt en farvestrålende indbydelse ud, der lokkede med anemoneløb og grill
med pølser mv. efter de fysiske strabadser. Det
var det skønneste sensommervejr, og søllerødderne strømmede til. 90 blev noteret på listen.
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Vi fejrede naturligvis Henrik ved træning nummer 600, men der skal lyde en stor tak til hele
træningsbanden.

Månedsbanen
Også i 2018 har Gert Bøgevig lagt og udsat månedsbanerne sammen med Vibe, som de har
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gjort det siden 2015. Månedsbanen er det faste
tilbud på en bane i Rude Skov, der kan løbes,
når det passer ind i ens eget program.
Banerne kan hentes på klubbens hjemmeside
eller tegnes af fra kortet i skabet ved siden omklædningsrummene på stadion.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eliten
Eliteløbernes interesser varetages af Søllerød
Orienteringsklubs eliteudvalg. Om dette skriver Troels Christiansen:
Udvalget
”Eliteudvalgets år er forløbet roligt, men dog
med pæn succes både sportsligt og i forhold til
projekt nyt klubtøj. Svend Erik Jepsen har valgt
at udtræde af udvalget, hvorfor der naturligvis
må hele 2 nye til at erstatte ham. Mogens Hagedorn og Mikkel Kaae-Nielsen er nye ansigter, mens Rasmus Thrane Hansen og Kirsten
Møller sammen med undertegnede udgør udvalget i 2019.
2018 var også første år for eliteløberne med
selv-indrapportering af tilskudsgivende løb og
støtte. Et tiltag, der skal lette kassererens arbejde.
Resultater
Ved 2018’s begyndelse blev 11 løbere fra H/D17 til og med H21- indstillet til at modtage elitestøtte. Dog blev alle løbere, der ved årets slutning har opfyldt støttekriterierne tildelt elitestøtte, uanset om de var forhåndsindstillede. En
af disse var vores store talent Mathilde Smedegaard Madsen, som sidste vinter skiftede til
Søllerød OK fra OK Sorø.
Heller ikke i 2018 havde vi løbere repræsenteret i junior- eller seniorlandsholdsgrupper, men
heldigvis gik Alberte Kaae-Nielsen kort før junior VM fra en rolle som reserve til en plads
som deltager, da en af de udtagne løbere desværre ikke blev klar. Alberte kæmpede supersejt på i varmen mellem de uhyggelig mange
grønne klatter på kortet. Camille Juhl og Mathilde var udtaget til ungdoms EM (EYOC). Og
til JEC (uofficielle Junior Europamesterskaber)

i Schweiz var Alberte og Mathilde. Det er 3 super seje juniorpiger, vi har, og så endda samtidig!
Søllerød stafet
For tredje sæson afvikledes stafettræninger,
igen med Johan Aagaard som træner. Træningerne holder både højt niveau og høj intensitet,
og det er bemærkelsesværdigt, hvor godt de
trænede teknikker kan overføres, når der er point eller medaljer på spil. Vi vil altid gerne være
lidt flere, og vi synes du skal tage imod opfordringen, hvis du kan løbe svære natbaner.
10mila 2018 var en kæmpe Søllerød-succes.
Løbet afvikledes syd for Stockholm, men det
afskrækkede selvfølgelig ikke nogen. Vi
havde, som målsætningen var, et damehold, et
ungdomshold og 2 herrehold. I alt ca. 40 løbere.
Henrik Molsen og Mads Lassen havde allerede
tidligt sat klubben på landkortet med en teltby,
der må have været suverænt den flotteste til
dette års 10mila! Opholdstelt med tavler,
borde, stole, sofaer og lys. Et sovetelt med fast
underlag, bagageopbevaring. Og endelig samarbejdsprojektet med Farum-Tisvilde: 10milakokkene med 24 timers madservice, opholdstelt, projektor med live-tv….!
I skulle have været der.
Ungdomsholdet fik en fornem placering som
nr. 58. Holdet bestod af de seje ungdomsløbere
Mathias Buchgreitz, Camille Marie Næstoft,
Emilie Bæk Christiansen, Ellen K. Larsen &
Lukas Becker. Dameholdet kom flot fra start,
Alberte kom ind som nr. 120 på førsteturen,
holdet sluttede som nr. 201.
Fornøjelsen af 1. tur på herrernes første hold
havde jeg selv påtaget mig, og ak, allerede ved
første post snød en senere post 24 mig, da jeg
ved et godt vejvalg uheldigvis fik byttet rundt
på 1 og 24 posten…. Så var det en tung omgang
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12km svær og mørk Stockholm-terræn helt
nede fra ca. plads 250…, jeg fik vist hentet de
50 pladser, men måtte ekstremt slukøret håbe
på de øvrige 9 løbere, som fik kæmpet os helt
op til nr. 102. Kun 2 placeringer fra vores målsætning. Super sejt og en dejlig fælles indsats.
Herrernes andethold gennemførte ikke hele stafetten, da nogle af de sidste løbere valgte at stå
over. Men både juniorløbere og hjælpere fik
her muligheden for en ekstra tur i det fantastiske terræn.
Klubtøj
Eliteudvalget og en stor arbejdsgruppe knoklede sidste vinter med design, priser og leverandør af nyt klubtøj. 2018 bød på ikke mindre end
3 bestillingsrunder, kæmpe tilskud fra bestyrelsen og en meget imponeret leverandør fra
Trimtex. (Husk I fortsat får -25% på alt fra
Trimtex i deres webshop). Tusind tak for modtagelsen og opbakningen til det nye tøj. Det har
været overvældende!!!
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2019
Et væsentligt udviklingspunkt, som vi allerede
har taget lidt hul på i 2018, er koblingen mellem talenternes egen træning, klubbens træning, TC-træning, SUT -og så samarbejdet med
en personlig træner. I 2019 skal vi til 10mila i
Skåne – og her vil vi meget gerne have dig med.
Der er også junior VM på hjemmebane til sommer, måske vi kan få en løber med på holdet?
Der skal lyde en stor tak til klubben for den generelle opbakning til både stafetsatsning og elitearbejdet i al almindelighed. Vores vellidte
træner Johan Aagaard for flere relevante og
sjove træninger, Svend Erik Jepsen for en fremragende indsats som sekretær i udvalget og nu
som ihærdig koordinator af 10mila turen 2019
og fortræninger hertil -i samarbejde med Magnus Oscarsson, og endelig til det øvrige Eliteudvalg.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kort

Henrik Kleffel er koordinator af klubbens kortportefølje, herunder salg af kort. Kortene vedligeholdes af Niels Raagaard, der gør et kæmpe
arbejde med at holde dem opdateret til vores
træninger; ofte i kamp mod skovens folk, der
flittigt fælder og ”laver om på” skoven.

På stævnepladsen styrede SUT og mini-SUT
diplomer og den til lejligheden opsatte sprintbane, der igen var voldsomt populær.

Der er i 2018 ikke tegnet nye kort til klubben.

Klubtøj

Til gengæld har klubben anskaffet en ny printer, der gør det muligt at printe kort i en hidtil
uset høj kvalitet. Henrik Molsen har gjort et
stort arbejde med at undersøge markedet for
printere, der kan printe med en præcision og
farvegengivelse, der nærmer sig offsettrykte
kort. Den nye printer blev installeret i oktober
og er siden blevet flittigt brugt.

I efteråret 2017 besluttede bestyrelsen sammen
med eliteudvalget, at tiden var inde til at forny
klubdragten, dvs. den blå-gul-grønne løbebluse
og -jakke, med en ny og mere moderne. En arbejdsgruppe under eliteudvalget udarbejdede et
nyt design, der blev præsenteret første gang ved
julemaveløbet i 2017. Bestyrelsen havde besluttet at yde et stort engangstilskud ved første
bestillingsrunde for at holde introduktionsprisen nede med håb om, at rigtig mange søllerødder ville købe det nye tøj og dermed være med
til at vise klubbens nye identitet.

Find Vej
Lørdag den 5. maj var FindVej-dag i Danmark.
Under ledelse af Steen Knuhtsen og Frede Lillelund med 20 hjælpere holdt Søllerød sit FindVej arrangement på Vangeboskolen med løb på
pælene i Ravneholm. Der var hele 7 baner at
vælge imellem fra kort let på 1,6 km til lang
svær med 27 poster på 5,8 km, og alle varianter
blev valgt af de 154 deltagere.
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Stemningen var rigtig god, og det blev en dejlig
dag.

Det nye design blev rigtig godt modtaget, og
mange bestilte. Første mulighed for at vise det
ny tøj frem blev divisionsmatchen i Teglstrup
Hegn. Desværre var der en fejl i bestillingssystemet, så ikke alle fik leveret, hvad de havde
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bestilt, og vi måtte hurtigt igangsætte endnu en
bestillingsrunde til levering inden sommerferien. Ved denne bestillingsrunde ydede klubben også tilskud. Et kig ud over en stævneplads
i dag viser med al tydelighed, hvor populært
klubtøjet er blevet både blandt unge og ældre,
og at vi dermed har fået en ny fælles klubidentitet.
En del af den oprindelige beslutning var 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. Denne har vist sig af fungere som forventet.

Søllerød Orienteringsklub

kunne de fleste vist godt mærke de mange højdemeter i benene. At vejret var usædvanligt
varmt og solrigt for årstiden, gjorde bestemt
ikke turen dårligere. Frokost i bare arme på terrassen på ”Hotel Doksy” er ikke hverdagskost
i efterårsferien. Humøret hos deltagerne var i
top, og det var på alle måder en super tur.
Thor og Lukas har filmet og redigeret en meget
flot video fra turen, der burde kunne overbevise
enhver tvivler om, at Søllerød OKs klubture er
værd at deltage i. Den kan ses eller genses på
vores hjemmeside.
Tak til Ulrik Illum for at arrangere endnu en
oplevelses- og lærerig klubtur.

Klubaktiviteter
Som nævnt af Henrik ovenfor, lagde Ellen og
Jens Aaris Thisted også i 2018 hus og have til
klubbens sommerafslutning. Vi samledes efter
løb i Valby hegn i sommerhuset ved Vejby
Strand til en dejlig sommeraften, hvor vi grillede, sang, skålede og i det hele taget havde det
vældig hyggeligt. Som forventet blev der en
rigtig søllerødsolnedgang. Den var lidt sløret,
men den var der, som den plejer. Stor tak til Ellen og Jens Aaris.
En klubtur efter sommerferien blev det også til.
Små 50 søllerødder mødtes en lørdag morgen i
august på Holte Station, hvor Trine havde arrangeret, at en fin dobbeltdækkerbus ventede
på os. Turen gik over Øresundsbroen først til
Forsaker, hvor der var tid til at gå en lille tur ud
at kigge på vandfaldet og nyde den medbragte
frokost, og herefter til Friseboda ved Åhus på
den svenske østkyst, hvor vi deltog i Pan Kristianstads jubilæumsstævne i et terræn, der gav
mindelser om Tisvilde Hegn. Inden turen
hjemad, havde Trine og René arrangeret en
lækker buffet i det fri. Det var en dejlig søllerøddag.
I efterårsferien deltog 45 søllerødder i alle aldre
i klubturen til Doksy i Tjekkiet, hvor der findes
de mest fantastiske o-terræner. Området er
kendt for sine sandstensklipper, og der er rigtig
mange af dem. Vi fik løbet, klatret og orienteret
i dem både dag og nat, og efter fem dage og
mange orienteringsmæssige udfordringer

Start-målområde ved en af træningerne i Tjekkiet

Torsdag den 11. januar havde Kirsten Møller
arrangeret et meget fint tilbud til klubbens medlemmer. Hun havde inviteret Anne-Mette Lebech, overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik
på Rigshospitalet og international ekspert i flåtbårne sygdomme, til en klubaften om flåtsygedomme. Anne-Mette gav først et meget velforberedt og inspirerende oplæg, og derefter var
der spørgsmål og snak om de 45 fremmødte
søllerødders erfaringer.
Torsdag den 8. februar holdt Henrik Molsen et
kursus i, hvordan man med klubbens printere
kan fremstille kort, der er brugbare til træninger
m.m. Kurset var primært henvendt til de
mange, der lægger baner til klubbens træninger.
Klubmesterskabsløb og den efterfølgende lille
fest med kagekonkurrence har Henrik beskrevet under breddetræningen. Ved samme lejlighed blev bomkonkurrencen også afholdt. Vinderbidraget til bomkanonen var skrevet af Jens
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Aaris, der meget medrivende havde beskrevet,
hvordan han ikke blot én men hele tre gange
havde måttet svømme et stræk mellem to poster, der lå på hver sin mole i Læsø Havn til stor
morskab for de mange tilhørere.
Klubben generelt
Ved udgangen af 2018 havde klubben registret
307 aktive medlemmer. Ved udgangen af 2017
var tallet 267, så vi har haft en netto medlemsfremgang på 40 svarende til 15%. Det skal bemærkes, at medlemsfremgangen er procentvis
ens for unge og ældre.

Aktive
- Damer
- Herrer
- 0 – 18 år
- 19 år og
ældre
Passive

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2016

307
117
190
87
220

267
99
168
75
192

35

38

42 medlemmer deltog i klubbens generalforsamling den 22. februar i restauranten på Rudegård. Beretning, regnskab, budget og kontingent (uændret) blev godkendt, og der var ikke
indkommet forslag til behandling.
4 medlemmer af bestyrelsen var på valg og blev
genvalgt. Bestyrelsen har i 2018 bestået af Niels Bentzon (formand), Gitte Oscarsson (kasserer), Jens Krebs, Marianne Illum, Trine Næstoft, Henrik Kleffel, Iben Maag, Anne KaaeNielsen, Aske Jepsen (suppleant) og Henrik
Molsen (suppleant).
Uffe Just Pedersen, John Lassen blev valgt som
revisorer og Philip Bæk Christiansen som revisorsuppleant. Torben Bøttcher havde valgt ikke
at genopstille.
Ved generalforsamlingen hædrede vi også
Årets Søllerod, der denne gang var en duo,
nemlig vores utroligt dedikerede og dygtige
ungdomstrænere Bo Konring og Kirsten Møller. Mange havde på forhånd tilkendegivet, at
nu måtte det være på tide, at netop de to modtog
hæderen. Bo har bygget ungdomstræningen
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I regnskabet står der, at klubben i løbet af 2018
har haft 336 aktive og 35 passive medlemmer.
Regnskabets tal omfatter alle, der i 2018 har
været medlem af klubben i mindst 2 måneder,
også selvom de ikke var medlemmer ved årets
udgang.
I 2017 blev der foretaget en generel oprydning
i medlemsregistret og ændring af optællingsmetoden, hvilket er en væsentlig del af forklaringen på det tilsyneladende fald i antallet af
medlemmer fra 2016 til 2017.

300
114
186
95
205

Vækst
17-18
40
18
22
12
28

Vækst
%
15
18
13
16
15

35

-3

-8

op fra bunden og siden løbende udviklet og fornyet den. Han har stået for utallige U2-kurser i
Østkredsen, voksentræninger i Søllerød, lagt
baner til mange af vores stævner, været stævnekontrollant med meget mere. Kirsten brænder mindst lige så meget for ungdomstræningen
og er en dygtig og empatisk coach og træner for
de unge, hvor intet overlades til tilfældighederne. Hun har desuden påtaget sig rollen som
indpisker og motivator forud for divisionsmatcher og klubture, hvor hendes pepmails er blevet legendariske.
Som afslutning på en god aften fortalte Bo og
Kirsten om deres tanker og strategi for ungdomsarbejdet i de kommende år, herunder
DOFs nye træningskoncept TBU ”Træning af
Børn og Unge”, hvor Søllerød Orienteringsklub er blevet godkendt som en af fire klubber,
der deltager i et pilotprojekt før konceptet introduceres landsdækkende.
Ved den daglige drift af klubben er vi helt afhængige af vores udvalg og tovholdere, der be-
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strider nøgleopgaver. Mange er nævnt i det foregående og har bidraget til beretningen, men
derudover skal vi nævne vore klubtilmelder
Kirsten Olsen, som 365 dage om året administrerer vores løbstilmeldinger i O-Service; Vibe
Bøgevig, der med aldrig svigtende energi og
fantasi redigerer og distribuerer 6 numre årligt
af vores klubblad, Komposten; vores pressekontakt Claus Kaae-Nielsen, der har skrevet
utallige artikler om vores klub og vores arrangementer til lokal- og dagblade ikke mindst i
forbindelse med molboløb og WMOC; vores
hjemmesideadministrator Helge Tillingsøe og
vores materielbestyrer Jens Krebs.
Vi skylder alle vores udvalg og tovholdere en
meget stor tak for det store arbejde de gør for
klubben.
Derudover skylder vi også alle jer, der møder
op og hjælper ved træninger, med kørsel, med
madlavning, kagebagning og ved stævneafvikling og meget mere stor tak. Ikke mindst i
WMOC-året 2018 har I ydet en helt ekstraordinær indsats, som har fyldt en meget stor del af
fritiden. I har en stor del af æren for, at det er
sjovt, hyggeligt og givende at være medlem af
Søllerød Orienteringsklub og for, at klubben
hele tiden udvikler sig.

Fremtiden
Med WMOC lagt bag os bliver 2019 et mere
almindeligt år for klubben. Vi lægger ud med
den 60. molbosæson, som allerede er godt i
gang. Palmesøndag den 14. april er klubben arrangør af en 3.-6. divisionsmatch i Rude Skov.
Planlægningen er i fuld gang med Heidi og Eva
ved roret og Henrik K som banelægger.
Planlægningen er også godt i gang til efterårets
store ungdomsbegivenhed, hvor vi er vært for
årets Kredsungdomsmesterskab, KUM. Det går
på skift mellem landets tre kredse at afholde
KUM, og i 2019 er det Østkredsens tur med
Søllerød OK som arrangør. Det kommer til at
foregå i Ravneholm og Jægersborg Hegn. Anne
Skovbæk og Jens A Hansen er stævneledere, og
banelægningen står Rune Østergaard og Mikkel Kaae-Nielsen for.
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I juni måned afholder vi Copenhagen Exhaust
Trail for femte gang i Ravneholm og Geel Skov
med den legendariske bakkesprint op ad Holtekollen. Vores ungdomsløbere står for ruteplanlægning og afmærkning i skoven, og Marianne
Illum har givet stafetten som stævneleder videre til Anne Kaae-Nielsen.
Søllerød OK står for første afdeling af SkovCup den 8. maj, og til efteråret arrangerer vi
som vanligt en afdeling af NatCup.
Sommerturen i 2019 går til Swiss-O-Week i
bjergene omkring Gstaad i Schweiz. Den foregår en uge i august. Størstedelen skal bo i en
meget stor ”hytte”, men på grund af den store
interesse - flere end 60 søllerødder har tilmeldt
sig – bliver der også teltovernatning lige ved
hytten.
Kigger vi lidt længere frem i kalenderen, vil vi
se, at Søllerød arrangerer SM Stafet og Lang i
foråret 2020 – formodentlig i den sydlige del af
Grib Skov; DM i Sprint og Mixsprint i 2021 i
Lyngby og DM Stafet og Lang i 2022 på solskinsøen Bornholm i samarbejde med den lokale klub, Viking Atletik.
Stafettræningerne tirsdag aften begynder igen i
slutningen af februar eller begyndelsen af
marts, når NatCup er afsluttet, og vi kan kun
opfordre alle søllerødder, der gerne vil forbedre
deres orienteringsfærdigheder, til at deltage.
Mange har oplevet det gode, stafettræningerne
gør for deres o-løb. Hvis du ikke er på stafettræningernes Facebook-liste, så henvend dig til
en af vores trænere for at få mere at vide.
I 2019 holdes Tiomila stafetten som skrevet i
Skåne i et relativt danskervenligt terræn, så det
er den oplagte mulighed for at få del i denne
kæmpeoplevelse. Vi håber på rekordstor deltagelse fra Søllerød og er spændt på, hvor mange
hold vi kan stille. Følg med i Komposten eller
spørg Svend-Erik Jepsen, hvis du vil vide mere.
Husk nu også divisionsmatchen den 5. maj,
hvor målet er at samle alle søllerødder til en
festdag, hvor vi slår de tre øvrige klubber i før-
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ste division, Tisvilde Hegn, FIF Hillerød og Allerød OK. Vi vil jo gerne kvalificere os til
landsfinalen den 6. oktober – ikke?
Dette afslutter beretningen om Søllerød Orienteringsklub i 2018, som har været helt exceptionel. Klubben har med meget stor succes være
med til at løfte kæmpeopgaven med at arrangere verdensmesterskaber i orientering og har
modtaget stor anerkendelse for det. Det har
krævet mange timer og meget slid af jer, men
vi er kommet styrket ud på den anden side. Vi
har lært utrolig meget og gjort os mange erfaringer, der kommer os til gode fremover, men
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først og fremmest har det styrket sammenholdet og fællesskabet i klubben. Mange nye venskaber er blevet skabt, og vi har opdaget nye
sider og evner hos vores klubkammerater, som
vi ikke før anede, de havde.
Tak for et fantastisk år. Vi glæder os meget til
de kommende.

Trørød i januar 2019
Niels la Cour Bentzon

_______________________________________________________________________________________

John Erik Lassen 31.12.1952 – 21.01.2019
I Søllerød-sammenhæng kan man dårligt nævne John uden at nævne Bente, og man slipper lige så
skidt af sted med at nævne Bente uden at nævne John. Bente og John kom ind i Søllerød-kredsen, da
Mads lod sig gribe af orienteringssporten. Uden selv at have erfaring i sporten bakkede de helhjertet
op om Mads’ deltagelse i træning og løb. Herudover overtog Bente det store arbejde med at koordinere forældre-madordningen til SUT-træningen, og John påtog sig revisorhvervet i klubben. Og så
blev han molbo-middagsvært. Da molboløbets arrangører for efterhånden mange år siden eftersøgte
et lokale til afslutningsmiddagen for de mange ”molbo-familier”, bød John, Bente og Mads beredvilligt ind med festlokalet i Egehegnet, som herefter blev fast tilholdssted for denne traditionsrige
begivenhed.
Lige så meget Mads har fyldt som SUT-løber i diverse skove, lige så lidt (må vi være ærlige at sige)
har John forsøgt sig. Alligevel mindes jeg utallige løb og stævner, hvor John har vandret rundt på
stævnepladsen, oftest sammen med Bente, altid med et smil på læben og med overskud til en munter
bemærkning.
Det er slut nu. For et par år siden fik John diagnosticeret kræft i svælget. Selv om behandling indledningsvis gav opmuntrende resultater, vendte sygdommen desværre aggressivt tilbage. Mandag
den 21. januar sov John stille ind på Skt. Lukas Hospice efter en længere hospitalsindlæggelse på
grund af forskellige komplikationer til sygdommen.
Vi vil savne John som revisor, som molbo-middagsvært, som stævnetilskuer, som chauffør – med
andre ord som repræsentant for den sammenhængskraft, som bærer Søllerød Orienteringsklub. Men
endnu mere ved vi, at John vil være savnet som Mads’ far og Bentes mand. Vores tanker går til jer.
Ære være Johns minde.
Kirsten Møller
________________________________________________________________________________

Velkommen til:
Peter Grandjean 1958
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De Røde Portes Venner.
De Røde Porte i Jægersborg Hegn skal rives ned!!
Molboløb kom flyvende fra start med 440 børn og voksne
stod der ved dette foto i Frederiksborg Amts Avis tirsdag
den 4. januar 2015. En uge senere blev det oplyst, at porthuset og porten skulle rives ned, da der ikke mere var brug
for hus og port til driften af Jægersborg Hegn.
Umiddelbart efter blev porten ved Wesselsminde revet ned
og erstattet af en ”ukurant” bom bygget af rester fra skovens lager. I lokalpressen førte det til protester.
Skovrideren accepterede i lokalpressen, at lade portene
blive, hvis frivillige ville påtage arbejdet.
Efter et protestmøde ved Rundforbi Port februar 2016 blev
foreningen De Røde Portes Venner stiftet. Foreningens
virksomhed blev i løbet af maj beriget med sponsorater, der
kunne dække materialer til Nærumvænge Port, som blev
indviet 11. juni 2017 med en vellykket folkefest.
Fra fonde har foreningen modtaget kr. 500.000, som kan
dække materialer til at istandsætte de resterende porte,
Wesselsminde Port nyopført august 2018, Rundforbi Låge
september 2018, reparation Kørom Port igangværende.
I september 2019 etableres en ny Rundforbi Port, og herefter ydes der vedligeholdelse i ti år for alle porte.
De indsamlede midler dækker alene materialer. Det praktiske arbejde udføres af Frivillige. Projektgruppen har udviklet beslag efter de gamle modeller.
Foreningen har godt 200 medlemmer.
Årsbidrag er kr. 100. bank 9570 11947603 navn i tekstfelt. Mobile Pay 76 703.
www.deroedeportesvenner.dk. Og Facebook.
Med O-hilsen og Molbohilsen Niels Bryhl@live.dk – kasserer og redaktør Portnyt.
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Frivilligt arbejde
i Søllerød OK

Hvad er det, der holder gang i en klub som vores?
Det er mange ildsjæle, de mange medlemmer, der
yder en indsats for klubben, for hinanden, for fællesskabet.
Og hvorfor? Fordi vi elsker vores sport, vi har det
rart og sjovt sammen, og fordi der i Søllerød er et
helt fantastik fællesskab og foreningsliv for alle,
uanset alder og niveau.
Det er frivillige kræfter, der vedligeholder vores
orienteringskort, som skal holdes så opdaterede
som muligt, der laver breddetræningen som
mange af os har glæde af hver uge, der tilrettelægger og afholder SUT som har løbe-, tørtræning og
fællesspisning for vores ungdomsløbere på programmet hver mandag, der laver mini-SUT som introducerer nye løbere, både børn og forældre, til
sporten, der vedligeholder månedsbanen i Rudeskov, som kan løbes når man vil, der redigerer
Komposten og hjemmesiden der holder os orienteret om, hvad der sker i klubben, der afholder
de mange arrangementer som Søllerød OK står
for, bl.a. O-løb, Molboløb, Trailløb, Natcup m.fl.,
der laver løbetræning der er et supplement til den
øvrige træning og som øger formkurven, der tilrettelægger klubture til ind og udland, som styrker
fællesskabet og giver os fælles oplevelser uden for
Rudersdal, der holder styr på vores materiel mellem løb og SportIdent som gør vores træninger
sjovere, vi får mere fart i benene, når der tages tid!
Og meget meget mere …
Her kan du læse om det formelle arbejde i klubben,
der varetages af bestyrelsen med en formand i
spidsen. Niels la Cour Bentzon har været formand
siden 2010 og vi har spurgt ham om arbejdet i bestyrelsen
Hvad laver bestyrelsen ?
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og arbejder for at skabe de bedste rammer for klubbens
medlemmer
Hvordan gør I det ?
Vi er loyale overfor de beslutninger, generalforsamlingen har besluttet. Vi sørger for at alle formelle krav til vores klub er overholdt så som at
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overholde vedtægterne, vi styrer økonomien og følger op på budgetter. Vi er i tæt dialog med klubbens
udvalg og tovholdere, som står i spidsen for forskellige aktiviteter f.eks. stævneudvalg, trænerudvalg og eliteudvalg. Udvalgene og tovholderene er
frivillige eksperter indenfor deres områder, som
kommer med forslag og indstillinger til bestyrelsen
mht. aktiviteter.
Hvordan arbejder bestyrelsen ?
Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året, typisk om
aftenen fra 19 – 22 i klubhuset. Nogen gange skiftes klubhuset ud, så vi i stedet mødes hos hinanden
og spiser middag sammen, det skal jo både være
sjovt og hyggeligt at arbejde i bestyrelsen ☺ Vi følger et bestyrelses-årshjul, der sikrer, at vi får drøftet
de emner og taget de beslutninger, der skal træffes
på det rette tidspunkt. Du kan læse referater fra bestyrelsesmøderne, på SOKs hjemmeside under
”For medlemmer”. Her kræves log in.
Hvem sidder i bestyrelsen ?
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 6
bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der to suppleanter, som også deltager aktivt. På side 2 her i
komposten, under ”Praktiske oplysninger”, kan du
se, hvem der pt. har påtaget sig arbejdet i bestyrelsen. Man vælges for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen 28. februar er der valg til bestyrelsen, og
vi er på udkik efter en ny kasserer og nye bestyrelsesmedlemmer, da vores kasserer og to af bestyrelsens medlemmer ikke genopstiller.
Iben Maag, der har siddet i bestyrelsen siden 2009,
siger om bestyrelsesarbejdet.
Det er super interessant at være med i kernen af
klubarbejdet, hvor de store beslutninger tages, og
klubbens ”kurs” udstikkes. Det er samtidig sjovt og
hyggeligt, fordi der er en god tone, og det er søde
klubkammerater, man arbejder sammen med. Vi
har typisk nogle emneområder hver, som vi følger
særligt med i og fremlægger om på bestyrelsesmøderne, fordi vi har kontakten til de daglige tovholdere eller selv er med, f.eks. med hensyn til SUT,
mini-SUT, elite, bredde, korttegning, klubhus, arrangementer mm. Vi er så mange om det, at det
ikke føles som et stort arbejde eller et tyngende ansvar at være med i bestyrelsen, selv om det ofte er
relativt ”dyre” eller skelsættende beslutninger, der
tages.
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Stillingsopslag – Vi har flere tilbud til dig.
Har du lyst til at jonglere med tal og holde styr på
klubbens økonomi eller koordinere at nye klubkammerater får en god stat i klubben ?
Så har vi et tilbud til dig ☺

Vil du være vores nye kasserer ?
Kassereren er tovholder på klubbens økonomi og
er medlem af bestyrelsen. Kassererens arbejde består bl.a. af flg. opgaver:
Betaling af regninger, fakturering af kortleverancer og diverse arrangementer, lave udtræk af løb
fra o-service og kontering i e-conomic, kontering
af udlæg, banktransaktioner og diverse klubture i
h.ht. bilag, udsendelse af kontoudtog og udarbejdelse af årsregnskaber og budget.
Arbejdet for kassereren ligger typisk i januar/februar med årsregnskab og budget, juni med kontering af forårets løb og klubture samt oktober med
kontering af efterårets løb og klubture. Medlemsregisteringen er det jævnt fordelt over hele året.
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styr på. Det er medlemskoordinatorens rolle at
sikre, at medlemmerne håndteres korrekt ved indog udmelding i klubben. Opgaverne er bl.a.:
Oprettelse/udmelding af medlemmer i e-conomic
og o-service, opkrævning af kontingent, udsende
velkomstmail, mail til trænere og Vibe (klubbladsredaktør) og lave medlemsindberetning til Rudersdal kommune & CFR.
Medlemskoordinatoren og kassereren vil bistå
hinanden.

Sidder du nu og overvejer, om det kunne
være noget for dig ?
Tænker du, at du gerne vil give en hånd med i bestyrelsen eller være vores kasserer eller medlemskoordinator ? Så skriv eller ring til Niels Benzon
eller tag fat i en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, se kontakt-detaljer på side 2, de kan svare på
spørgsmål og fortælle mere om de spændende opgaver.
Marianne Illum, Iben Maag og Niels Bentzon

Vil du være vores medlemskoordinator ?
Vi har over 330 medlemmer. Hvert år kommer der
nye og nogle forlader os, og det skal der holdes
_______________________________________________________________________________________

RESULTAT af JULEKONKURRENCEN 2018

1.Sommer (Vitus, Jacob, Anton, Malthe og Pernille). 2. Tang (Mogens). 3. Hof (Birger). 4.
Skovbæk (Johan, Laura, Mary og Anne). 5. Lund (Aimas og Niels). 6. Munk (Maria, Dorte
og Poul). 7. Holm (Vera, Louise, Carla og Sebastian). 8. Mos (René). 9. Pil (Steen). 10. Weber (Lasse og Tim). 11. Trane (Anne, Poul, Rasmus, Simon og Susanne). 12. Grå (Peter Alexander, Magnus, Michael og Valdemar). 13. Møller (Jacob, Jørgen, Kirsten, Jens, Vibeke,
Maria, Nicolai og Sune). 14. Krebs (Jens, Jonathan, Amalie og Pia). 15. Frier (Ellen). 16.
Grøndal (Arne). 17. Kirkeskov (Jesper). 18. Rose (Jens, Nicolai, Maria og Vibeke). 19. Bødker (Tilde, Osvald, Andreas og Torben). 20. Falk (Lasse og Tim). 21. Kirkegård (Marianne). 22. Klostergård (Emma). 23. Værling (Peter). 24. Jul (Anders, Camilla, Else, Lars,
Marinus og Troels).
Vinder ved lodtrækning blandt de rigtige løsninger blev Claus Kaa-Nielsen. Til lykke og
tak for gættelyst. Kaj.
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Søllerød til 10mila
Igen i år tager Søllerød Stafet til tiomila. I år er
det ret tæt på, nemlig i Östra Göinge kun 2 timer fra København i det østligste Skåne. Samtidig er det et terræn, der passer os rigtig godt,
så vi satser på rigtig gode resultater.
Tiomila er Sveriges største stafet, hvor næsten
alle verdensstjerner deltager, og der deltager
hvert år over 300 hold i hver af de tre løbsklasser.
Den klassiske 10mila med 10 ture mellem 6 og
17 km, damekavlen med 5 ture mellem 4 og 10
km og ungdomskavlen mellem 3 og 5 km.
10mila og damekavlen er svære baner, mens
ungdomskavlen har lette og mellemsvære baner, og på to af turene må der være to løbere.
Ungdomskavlen starter lørdag kl. 10.15, damekavlen følger efter kl. 13.15 og kl. 20.30, når
det er ved at blive mørkt, så starter den legendariske 10mila stafet. 10mila stafetten løbes
gennem hele natten, og den kan følges på stævnepladsen live, på storskærm i Søllerøds loungetelt og i madteltet.
Vi har lige nu tilmeldt 2 10milahold, et damehold og to ungdomshold. Det vil sige, vi skal
være 20 herreløbere, 5 dameløbere og 8 – 12
SUTter under 16 – skal du med på et af dem?
Hvis der er mange, der vil med, så melder vi
bare flere hold til.

som nr. 58, den bliver nok svær at holde. I alle
tre stafetter var der ca. 330 hold til start.
Hvis du overvejer, om det er noget for dig, så
tag med på fortræningsturen til skovene lige op
ad konkurrenceområdet den 15. -17. marts.
Du vil opdage, at det er et fantastisk område og
skovene er ikke sværere end mange skove i
Danmark. Se andet steds i Komposten om fortræningsturen.
Vi tager af sted til 10mila fredag den 26. april
(evt. kan man komme lørdag, hvis man skal
løbe 10mila stafetten), hvor vi etablerer den
store Søllerød-lejr, og vi bor ved siden af/sammen med Farum-Tisvilde. De berømte ”tiokokke” vil trylle i deres køkken og sørge for
mad til alle – nærmest i døgndrift, så alle kan
få det helt rigtige at spise, før de skal ud og
løbe. Vi er tilbage i Danmark midt på eftermiddagen søndag den 28. april.
Hvis du vil med, så skynd dig at melde det til
Svend-Erik på sejjepsen@gmail.com, har du
spørgsmål, så skriv, eller snak med en erfaren
10mila-deltager, eller din SUT-træner, hvis du
er SUT.
Ta’ med og få en helt fantastisk stafetoplevelse.

Vi glæder os.
Svend-Erik og Søllerøds Eliteudvalg

Rigtig mange af Søllerøds eliteløbere har allerede meldt sig klar under Søllerødfanen, så vi
satser på et stærkt 1. hold, og at vi i år kommer
pænt på den rigtige side af top-100 (sidste år
blev vi nr. 103), vores unge dameeliteløbere er
også klar, og vi regner med en forbedring af
placeringen som 201 sidste år. Vores ungdomshold får mange nye løbere så vores placering
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PS. vi mangler en Logistik-Chef til turen, der
vil organisere telte, borde, transport af udstyr
mm. (der er koncept, pakkelister klar fra sidste
år) sammen med Mads Lassen og Svend-Erik,
så har du lyst til den opgave, så meld dig gerne.
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Eliten og SUTter tager på fortræningstur til 10mila
den 15-17. marts 2019 – vil du med?
Ta’ med på en spændende træningstur til det
østlige Skåne, i skovene tæt på, hvor årets
10mila-stafet foregår. 10mila er Sveriges største stafetorienteringsløb, hvor vi også fra Søllerød stiller med både ungdoms-, dame- og herrehold. Se andet steds i Komposten
Vi har lånt FK Göingarnas klubhus i det østlige
Skåne til træningsturen. Der er kun 2-2½ time
derover, og det er et område med spændende
skove.

Vi sørger selvfølgelig for, at der vil være baner,
så alle kan være med. Med på turen er også
mange af Søllerøds eliteløbere og SUTter, som
træner frem mod at gøre det godt på 10mila stafetten sidste weekend i april.
Vil du med på turen - også selv om du ikke er
ungdomsløber eller føler dig helt som eliten?
Så skriv til Svend-Erik på
sejjepsen@gmail.com.

Fakta:
Weekenden den 15. til 17. marts 2019
Afgang fra Holte kl. 16-17. (medbring madpakke til fredag aften) /evt. mulighed for at komme lørdag morgen.
Hjemkomst søndag mellem 15 og 16.
Medbring: Løbetøj til hele weekenden (3-5 træninger), pandelampe, sovepose, liggeunderlag/luftmadras og sovebamse.
Svend-Erik

________________________________________________________________________________

Tak skal I have.
Mini-SUT styres af Magnus Oscarsson.
Det ved alle, og han gør det godt.
Han har nu i nogle år haft hjælp af blandt
andre Kirsten Olsen og mig.
I begyndelsen var vi med til at vejlede og
skygge børnene, men de senere år har vores hjælp mest været at sætte poster ud og
at sørge for væske i mål.
Hvorfor? Gæt selv.
Overvej f.eks. hvor hurtigt 8 -10-årige løber sammenlignet med D70++ 😊
Rigtigt gættet, vi kan ikke mere følge med – med mindre, de er helt nye og har brug for meget hjælp
med kortet. Derfor TAK skal I have, alle jer der på Magnus´ opfordring nu kommer og skygger og
vejleder de nye i vores dejlige sport.
Hilsen Vibe
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Molboløbenes fødsel
Molboløbenes grundidé blev ”født” på Fuglsølejren i Knebel i sommeren 1958.
Gitte Brühl fortæller:
Som 16-årig fungerede jeg som hjælpetræner
for atletikungerne i SNIK.
Jørgen Bak var formand for atletikudvalget i
FAG og sørgede for, at vi unge kunne komme
på kursus og til landsdelsstævner.
I sommeren 1958 fik jeg tilbudt et sommerferiekursus på Fuglsølejren i Knebel med tilskud
fra SNIKs atletikafdeling
Vi var en flok unge atletikdyrkere fra Nordsjælland, som deltog i en uges kursus.
Kursets formål var dels at uddanne os til trænerjobbet, dels at forbedre vores egen kondition.
Den første dag skulle vi hele turen igennem de
traditionelle atletikdiscipliner. Det primitive
”stadion” med grusløbebane, sandkasse og primitive redskaber var vi vant til hjemmefra, så
det var ikke nogen hindring.
Jørgen Bak noterede omhyggeligt hver enkelts
resultat.
Sidste dag på kurset skulle vi igen igennem de
samme atletikdiscipliner som på førstedagen, -

også denne gang med omhyggelig notering af
resultater.
Ved afskedsmiddagen gjorde Jørgen ugens forløb op. I den forbindelse havde han lavet en opgørelse for hver enkelt over resultaterne fra den
første dag og den sidste dag. Der blev givet points til hver enkelt, efter hvor meget man havde
forbedret sit resultat i hver disciplin. Vinder
blev den med største pointtal.
Det var en utraditionel måde at kåre en vinder
på, og det kom bag på os alle. Vi vidste det jo
ikke!
Ved efterårets sæsonstart 1958 i SNIK Atletik
gennemførte Jørgen og jeg det samme forløb
med atletikungerne, første dag på stadion og
sidste dag inden efterårsferien – selvfølgelig
uden at fortælle deltagerne, hvad det endte
med.
Ideen udviklede sig i forbindelse med vinterens
skovtræning, hvor løberne fra atletik og orientering fandt sammen.
Det var Molboløbenes idegrundlag: Der skulle
være lige mulighed for alle.
Redigeret 8. januar 2018 Niels Brühl.

De har været med i 60 år !!!!
Gitte Brühl
Niels Brühl
Erik Brühl
Lotte Brühl
Billedet er fra dette års første Molboløb
den 6. januar. Første løb i den 60. sæson.
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Niels og Gitte har været på Historisk Arkiv for Rudersdal kommune. De arbejder med at registrere/dokumentere Molboløbenes historie.

1960 03 12 SNIK-SNAK nr. 3. Klip fra klubbladet fra O-afdelingen.

Nr. 2 Gitte II er Gitte (Jørgensen) Brühl. Nr. 7 er Erik Brühl, nr. 15 er Niels Brühl
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VM 1968

i Linköping, Sverige
Af Vibeke/Vibe Bøgevig
Forbundsbladet ”Orientering”
har på side 23 i seneste nummer en artikel om VM-1968 i
anledning af, at det i 2018 var
50 år siden.
Det nederste af disse to billeder blev bragt der, men Kompostens læsere får herved
begge billeder fra stafetopløbet,
som blev bragt i det schweiziske forbundsblad lige efter VM.
I sort/hvid.

Ja, det er mig, (nr. 323) en
måned før min 22-års fødselsdag.
Ruth Galliker var startet 4
min. før mig og fandt først
sidste post, da hun så mig
komme til den. Sagde hun efterfølgende.
Hun anerkendte dermed, at
jeg slog hende i spurten. Jeg
– som jeg husker det – rullede først over målstregen,
hvorved holdet blev nr. 4.
På det øverste billede ses vores holdleder Helge Pedersen,
der også i en lang årrække
fungerede som træner for
landsholdsaspiranter på Sjælland.
Vi mødtes på Rudegaard hver tirsdag og torsdag, hvor Helge styrede træningen. Meget af det var
fysisk træning med både lange og korte intervaller, bakkespurter og roligere langdistance. En del af
bakketræningen de første år foregik lige nord for Rudegaard Stadion på de bakker, vi (os gamle) stadigvæk kalder ”Peos bakke” (efter Peo Bengtson, nu H85-). Den gang var det et lækkert område bevokset med store rødgraner. Bunden ren, dækket med grannåle 😊.
Og så fik han ”drengene” til at lave o-træning, hvor vi øvede os i at løbe ”svensk”, dvs. at træne
uden for vej og sti. Det skete ved bl.a. strimmelløb, hvor kort blev klippet i stykker, så der kun var
en smal strimmel kort mellem posterne. I dag kaldes det vist korridorløb og laves nemt på computeren. Helge kaldte sig Tøsetræneren og holdt ud i omkring 10 år. Fra midt i tresserne til VM i 1974.
…………
Helge døde i december 2018, 86 år gammel.
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HJERNEVRID
FOR VINTERLØBESULTNE
SØLLERØDDER

EKSEMPEL fra en vintertræning 2018
Hele sæsonen igennem har alle de flittige søllerødder mødt IOF-symbolerne til klubtræningerne i vores hjemlige skove og til åbne løb
rundt i Danmark – og mange rødder har også
afprøvet deres brugbarhed ude i det store O-udland.
Det kan godt være, at disse symboler nogle
gange har givet tolkningsproblemer, men her
ved siden af har jeg valgt 9 af de mest almindeligt brugte terrængenstande til en lille hjernetræning.
De tre symbol-sudokuer er af forskellig sværhedsgrad, så hastigheden på hjernevindingerne
kan varieres i forhold til udfordringerne – meget lig en tur på en O-bane.
Søllerødder, som altid lader sig udfordre til/i en
rask konkurrence, kan sende mig løsning/-er på
en, to eller tre af symbol-sudokuerne.
Blandt de mange rigtige løsninger, vil jeg på
retfærdig vis finde en/flere vindere, som præmieres efter min bedste formåen.
Send løsning til:
gert.bogevig@gmail.com før næste deadline.
God fornøjelse!

GERT
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Træningssiden

Breddetræning = træning for alle
Sæsonen 2018 er for længst historie og træningerne januar 2019 er afviklet. Men blev sæsonen 2018 så den deltagerrekord som omtalt i
sidste nummer af Komposten. Det kan der svares et klart ja til. Ved Julemaveræset 2. juledag
var deltagelse af ikke mindre end 130 glade løbere i et i øvrigt aldeles flot decembervejr. Med
så mange deltagere var der plads til, at årets
start nr. 2.500 og 2.600 var med. Aldrig tidligere har vi haft så mange starter til breddetræningen på en sæson. Helt præcis blev det til
2.606 starter eller godt 62 pr. træning.
Julemaveræset var denne gang arrangeret af
Michael Graae med assistance af Jens A. Hansen. Der var lovet, at det blev stort. Og det blev
det. Meget stort. For enkelte løbere kort i plakatstørrelse og målestok ”Nisse 0001”, hvad
det så end er. Langt flere måtte ”nøjes med”
kort i A3-størrelse, men stadig i ualmindelig
stor målestok, hvor banen var fordelt på flere
ark. Endnu engang en fin afslutning på et oløbsår.
Som nævnt er vi allerede langt inden i sæsonen
2019, der blev indledt med træning i Rude
Skov, hvor Julius bød på rigtig mange momenter. Skulle nogen af os ikke helt have forstået,
hvad vi måske kan have gavn af at fokusere på,
fulgte Andreas op i Geel Skov, igen med mange
momenter. En træning i Ravnsholt bød på helt
almindelige baner men dog med nogle fine
langstræk i en skov, vi trods alt ikke kender så
godt som vore nærskove.
Og så sluttede vi januar af med årets første helt
rigtige vintertræning. Søllerød Kirkeskov
klædt i hvidt med moser så frosne, at de nemt

lod sig passere. Her havde Gert sørget for tre
små sløjfer i den ret så kuperede lille skov.
Træningerne i første halvår 2019 er alle i kalenderen, der som sædvanlig kan ses på klubbens
hjemmeside under Breddetræning, ligesom de i
videst muligt omfang bliver annonceret på
klubbens Facebookprofil.
Breddetræning 2019
02-02-19

621

Folehave

09-02-19

622

Rude Skov

16-02-19

623

Tokkekøb Hegn

23-02-19

624

Rude Skov

02-03-19

625

Geel Skov

09-03-19

626

Trørød Hegn

16-03-19

627

Ganløse Ore

23-03-19

628

Rude Skov

30-03-19

-

Danish Spring – Ingen træning

04-04-19

629

Folehave

11-04-19

630

Rude Skov

18-04-19

-

Påske – Ingen træning

25-04-19

631

Brødeskov

02-05-19

632

Trørød Hegn

09-05-19

633

Nørreskoven

16-05-19

634

Rude Skov

23-05-19 635

Scion DTU

06-06-19

636

Geel Skov

13-06-19

637

Næsseslottet

21-06-19

638

Tisvilde Hegn (OBS fredag)

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender på
hjemmesiden.

Her er vi, cirka 130 deltagere i 2. juledags julemavefræs 2018 i Rude Skov.
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