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Deadline for de næste numre af Komposten:
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Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com

Divisionsturneringens første afdeling søndag den 5. maj
Har du ikke allerede tilmeldt dig dette vigtige løb, så er det nu 😊
Sidste frist 24. april, da vores tilmeldere skal nå at sætte det bedst mulige hold.

Sommerafslutning!

Jo, der er længe til.
Men tænk det allerede nu ind i kalenderen og gå ikke glip af en af træningsårets
store begivenheder.

Fredag den 21. juni 2019 er dagen.
Tisvilde Hegn frister med dejlige baner, hvor vi måske løber på pælene fra WMOC.
Efterfølgende grill og hygge hos Ellen og Jens i Vejby Strand.
Meget mere når tiden nærmer sig, men skriv det allerede nu i kalenderen.
TILLYKKE til Mathilde Smedegaard, der på baggrund af forårets flotte resultater, er
blevet udtaget til juniorlandsholdsgruppen.
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Referat af generalforsamlingen
i Søllerød OK, den 28. februar 2019

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jens Aaris Thisted
Referent: Jens Herman
Krebs

2.

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen

Bestyrelsesberetningen er trykt i Komposten nr. 1 2019. På generalforsamlingen
blev formandens beretning ledsaget af en præsentation, hvor han havde valgt at
koncentrere sin beretning til følgende indsatsområder:
•
•
•
•
•

World Masters Orienteering Championships
Klubtøj
Et kig på 2019
Et kig ud i fremtiden
Opfølgning på generalforsamling 2018World Masters Orienteering Championships

Formanden fremhævede følgende i sin gennemgang af WMOC 2018:
•
•
•
•
•
•

4200 deltagere fra 45 lande og 300 på åbne baner
Kæmpe frivillig indsats fra de fire arrangerende klubber
Flere end 100 søllerødder bidrog til stævnet
Superpositive tilbagemeldinger fra IOF-kontrollanter og deltagere
Intern evaluering i Søllerød OK, til gavn for kommende stævner
Kort fra stævnet er opsamlet som et aktiv for de fire arrangerende klubber

Regnskabet for WMOC 2018 blev afsluttet den 11. februar 2018. Det endelige
resultat viser et overskud på 1,043 mio. kr. og dermed et overskud på kr. 261.000
per klub. Formanden gennemgik herefter hovedposterne i regnskabet.
Klubtøj
Klubben har i 2018 fået nyt klubtøj. Bestyrelsen valgte at give et større tilskud til
1. og 2. bestillingsrunde, for hurtigt at få så mange søllerødder i det nye tøj, fordi
bestyrelsen vurderede, at klubdragten udgør en væsentlig del af klubbens identitet og fremmer klubsammenhold og -fællesskab.
Et kig på 2019
Der er i 2019 planlagt følgende stævner:
•
•
•
•
•
•

Molboløb 60. sæson
3. – 6. divisionsmatch den 14. april i Rude Skov
SkovCup den 8. maj
Copenhagen Exhaust Trail den 15. juni
KUM den 26. – 27. oktober i Ravneholm og Jægersborg Hegn
NatCup i november/ december

Der er endvidere planlagt med Klubtur til Swiss-O-Week i Gstaad/CH den 3. –
10. august. Der er 60 søllerødder, der deltager.
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Der planlægges også med eventuelt at lave en bustur til et endagsstævne
for hele klubben.
Klubben deltager desuden i Tiomila i Sverige.
Et kig ud i fremtiden
Formanden gennemgik klubbens langtidsterminsliste. Klubben har på nuværende
tidspunkt givet tilsagn til:
•
•
•

2020 – SM Stafet og SM Lang – formodentligt i Grib Skov
2021 – DM Sprint og Mixsprint i Lyngby
2022 – DM Stafet og Lang på Bornholm i samarbejde med Viking

Opfølgning på generalforsamling 2018
Formanden gav en opfølgning på to punkter fra sidste generalforsamling:
Jens Aaris gjorde opmærksom på, at der bør være to godkendelser til at hæve fra
klubbens konto, når der nu er så mange penge i klubben.
Formanden redegjorde for, at der er oprettet en ny bankkonto, hvor der kræves
godkendelse af både kasserer og formand.
Jens Aaris foreslog, at der laves en nøgleudskiftning, da der er mange nøgler ude.
Formanden redegjorde for, at Bestyrelsen er i gang med at finde en model for udskiftning af nøglerne. Der er indhentet tilbud til evaluering. Den foretrukne løsning er en løsning baseret på elektroniske ”låsebrikker”.
Spørgsmål/ kommentarer
Ulrik Illum: gør opmærksom på, at det nye klubtøj krymper…! 😊
Kirsten Møller: fremhævede, at der er kommet nye regler for Divisionsmatchen.
Kirsten opfordrer derfor til, at flest muligt i klubben stiller op, da de nye regler
godt kan være til klubbens fordel.
Michael Graae: opfordrede bestyrelsen til at kombinere Tiomila og klubbens bustur.
Jørn Wigh: spurgte til, hvorfor der er behov for at udskifte låsesystemet. Henrik Molsen
forklarede om koblingen til en forsikring samt det dyre IT-udstyr i klubhuset.
Generalforsamlingen takkede formanden for en fyldestgørende beretning, både i
Komposten og ved selve generalforsamlingen.
Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.
3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

Gitte Oscarsson gennemgik årsregnskabet for 2018.
Der er i 2018 opnået et overskud på kr. 124.810 mod et budgetteret underskud på kr.
143.326. Den store forskel skyldes, at budgettet for 2018 ikke havde budgetteret med
indtægterne fra WMOC 2018.
Gitte aflagde herefter en detaljeret gennemgang af de enkelte hovedposter i regnskabet.
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Anne Skovbæk: spurgte til, om der er et regnskab i forbindelse med administrationen af klubtøjet. Trine Næstoft forklarede, at Trine administrerer et separat
regnskab for tøjbanken.
Årsregnskabet blev godkendt ved akklamation.
4.

Fremlæggelse af budget for det kommende år
Gitte Oscarsson fremlagde budgettet for det kommende år.
Gitte gør opmærksom på, at budgettet blev lavet inden det endelige regnskab for
WMOC var opgjort. Det er efterfølgende konstateret, at udlodningen af det resterende overskud for WMOC er større end budgetteret.
Der er afsat et større beløb til udskiftning af hårde hvidevarer i klubhuset.
Kirsten Olsen: spurgte til, om der skal betales for leje af lokaler. Marianne Illum
oplyste, at der ikke skal betales for leje af lokale.
Gert Bøgevig: efterspurgte, at toilet i klubbens toilet renoveres.
Jens Hansen: spurgte til, om der kunne investeres i et elektronisk start-ur.
Jørgen Münster-Swendsen: foreslog at vi søger om tilskud fra Johannes Fogh fonden
Mogens Jørgensen: vurderede, at en investering i et elektronisk start-ur vil tage
lang tid at tjene hjem relativt til at leje det fra Østkredsen fra gang til gang.

5.

Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdoms-, senior-, familieog passivt medlemskab
Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2018
(uforandret):
Senior 840 kr.
Junior: 600 kr.
Passiv: 275 kr.
Familie: 1.440 kr.
Jørgen Münster-Swendsen: gjorde opmærksom på, at Lyngby OK har en et meget lavt kontingent for yngre medlemmer. Det har medført en betydelig tilvækst
af yngre løbere. Bestyrelsen tager dette med i fremtidige overvejelser.
Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne med akklamation.

6.
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Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
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Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
a.

Kasserer – På valg:
• Gitte Oscarsson – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Trine Næstoft som ny kasserer. Trine er valgt med akklamation.

b.

Bestyrelsesmedlemmer – På valg:

•

i.
ii.
iii.
iv.

Henrik Kleffel – genopstiller
Iben Maag – genopstiller ikke
Anne Kaae-Nielsen – genopstiller ikke
Trine Næstoft – fratræder sin post 1 år før tid, da hun er tiltrådt
som kasserer

Bestyrelsen foreslog Lotta Lüthje og Steen Knuhtsen til bestyrelsen. Desuden meldte Mads Lassen og Andreas Mikkelsen sig som
kandidater.
Generalforsamling valgte med akklamation Henrik Kleffel, Lotta
Lütche, Mads Lassen og Andreas Mikkelsen (for 1 år).
c.

To revisorer for 1 år: På valg:
i.

Uffe Just Pedersen – genopstiller
John Lassen – genopstiller ikke
• Bestyrelsen forslog Philip Bæk
Christiansen. Uffe og Philip er
valgt med akklamation.

ii.

d.

To bestyrelsessuppleanter for 1 år – På valg:
i.
ii.

e.

Henrik Molsen – genopstiller
Aske Jepsen – genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslog Rune Østergaard som suppleant til bestyrelsen. Rune er valgt og Henrik er genvalgt med akklamation.
En revisorsuppleant for 1 år – På valg:
• Philip Bæk Christiansen – genopstiller ikke da han er valgt som revisor Jens Hansen meldte sig som suppleant.

Jens blev valgt med akklamation.
8.

Eventuelt
43 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Mogens Jørgensen: oplyste, at han har fået opvaskemaskinen til at virke igen.
Der var behov for en grundig rengøring.

Else Juul Hansen: oplyste at DOFs medlemsblad fremover alene bliver distribueret elektronisk.
Den fysiske version er afskaffet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jens Herman Krebs (referent).
Referatet er godkendt af den øvrige bestyrelse og af dirigenten.
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Formanden har ordet
Nu er lyset for alvor vendt tilbage. Vi har passeret forårsjævndøgn, urene er stillet på sommertid, anemonerne blomstrer i skovbunden,
og fuglene kvidrer tidligt og sent. Det er med
andre ord forår, og forårsbebuderen Danish
Spring er netop afholdt. En sprint i Lyngby og
to løb i Tisvilde Hegn i det dejligste vejr med
et lækkert kort tegnet til World Masters sidste
sommer. Hvilken start på forårssæsonen!
En meget velgennemført molbosæson har vi
lagt bag os. Deltagermæssigt og resultatmæssigt på niveau med sidste år. Det er fint og bidrager rigtig godt til klubbens økonomi, men vi
kan godt være flere i skoven, så inviter endelig
venner, familie og kolleger med næste år.
Molboteamet Jørgen Wisbech, Kirsten Møller
og Jens Rose-Møller har allerede meldt ud, at
de er klar til en sæson mere. Det er vi – klubben
– meget glade for og taknemmelige over, og vi
skylder stor tak til dem og til de mange teams,
der planlagde, arrangerede og afholdt de 10
molboløb.
NatCup’en har vi også lagt bag os. Otte natløb
i otte skove, hvoraf Søllerød stod for den ene
afdeling i Kirkeskoven og Geel Skov, indgik i
cup’en, og da resultatet blev gjort op efter sidste afdeling i en særdeles fugtig Ganløse Ore,
stod Marinus Næstoft Juhl som vinder af H3 og
Mathias Buchgreitz som vinder af H2. Tillykke, det er superflot.
På den sidste dag i februar holdt klubben generalforsamling med 43 deltagere. Bestyrelsens
beretning blev udgivet i forrige nummer af
Komposten, og formanden valgte kun at dykke
ned i enkelte emner herfra. Gitte Oscarsson
gennemgik regnskabet, og resultatet ligger en
del over det budgetterede, hvilket hovedsageligt skyldes, at World Masters Orienteering
Championships gav et pænt overskud, der ud
fra et forsigtighedsprincip ikke var indregnet i
sidste års budget. I budgettet for i år har bestyrelsen valgt at prioritere betaling af startafgifter
til divisionsmatcherne, omkostninger til en eller to klubture samt forbedringer af køkken- og
toiletfaciliteter i klubhuset.
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Gitte Oscarsson havde valgt ikke at genopstille
til posten som kasserer, og i hendes sted blev
Trine Næstoft, som allerede var medlem af bestyrelsen, valgt. Nye i bestyrelsen er Lotta Lüthje, Mads Lassen, Andreas Mikkelsen og Rune
Østergaard, der afløser Iben Maag, Anne KaaeNielsen og Aske Jepsen. Stor tak til Gitte, Iben,
Anne og Aske for jeres store arbejde i bestyrelsen og velkommen til Lotta, Mads, Andreas og
Rune. Jeg glæder mig til samarbejdet.
Efter den formelle del af generalforsamlingen
hædrede vi Årets Søllerod. Det blev Vibe, vores mangeårige redaktør af Komposten, og det
kan I læse mere om andetsteds i dette nummer.
Og endelig gav vores tre dygtige juniorpiger,
Alberte Kaae-Nielsen, Camilla Næstoft Juhl og
Mathilde Smedegaard os et spændende indblik
i, hvordan de har oplevet at deltage i internationale mesterskaber. Og at de er dygtige, beviste
trioen nogle uger senere ved at besætte alle tre
pladser på sejrsskamlen i D-18 til DM Nat. Det
ser rigtigt lovende ud for sæsonens stafetter.
Ved samme DM vandt Ellen K Larsen (D-14)
og Mathias Buchgreitz (H-16) endvidere
bronze. Tillykke til jer alle.

Camille, Mathilde, Alberte
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Det fulde referat af generalforsamlingen bringes i dette nummer af Komposten.
Palmesøndag arrangerer klubben divisionsmatcher for klubberne i Østkredsens 3. til 6. divisioner. Det foregår i Rude Skov, hvor Henrik
Kleffel har travlt med banelægningen og Niels
Raagaard med de sidste kortopdateringer. Hele
stævnet styres af de to stævneledere Heidi Kristensen og Eva Smedegaard, der sammen med
mange andre gode søllerødder har som mål at
skabe endnu et flot søllerødstævne.

Søllerød Orienteringsklub

Nu ser vi frem mod påskeløb i Vestjylland og
træninger i vores dejlige, lokale, snart lysegrønne skove og ikke mindst mod divisionsmatchen for os og de andre førstedivisionsklubber den 5. maj, hvor jeg glæder mig til at se søllerødderne stille mindst lige så talstærkt op,
som vi plejer. Startafgiften – den betaler klubben, og vi har også budgetteret med en bus, der
kan køre os til finalen i efteråret, hvis vi kvalificerer os til den.
Vi ses derude blandt anemoner, fuglekvidder
og postskærme,
-Niels

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

Her følger lidt billeder fra Sprinten i Lyngby. Fra stævnets hjemmeside.

Mathias Buchgreitz Nr. 3

Øverst: Formand Niels Bentzon
Nederst: Kirsten Olsen
Til venstre: Rune Østergaard
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Vibe - Årets Søllerod
Vi har tradition for at uddele "Søllerød Orienteringsklubs Fortjenstmedalje" til en søllerod
ved klubbens generalforsamling. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have prisen.

Med Søllerod-pokalen fulgte en æske chokolade

Der er ikke faste kriterier, men vi vælger at give
den til et medlem, der gennem sit virke og engagement er med til at gøre Søllerød Orienteringsklub til en fantastisk klub til glæde og
gavn for os andre rødder.
Det gælder i særdeleshed for det medlem, vi i
år valgte at hædre som "Årets Søllerod." Vi taler om en "rod", der ikke gør meget væsen af

sig selv, men har mange talenter og er engageret på mange områder.
Hun var en af de første, jeg kom i kontakt med,
da jeg selv begyndte i klubben, hvor hun en
torsdag ved "Compaq" gav mig en introduktion
til dagens træning, og ikke mindst fik mig til at
føle mig velkommen i klubben. Hjælpsomhed
og opmærksomhed på klubkammeraterne –
ikke mindst de nye - er meget kendetegnende
for vores søllerod. Derfor er det heller ikke
overraskende, at hun i dag er trofast hjælper
ved mini-SUT.
Hjemme har hun skuffen fuld af medaljer, og
antallet af danmarksmesterskaber, hvor hun har
stået øverst på podiet, har jeg ikke tal på, men
det er stort. En landsholdskarriere kan hun også
skrive på CV-et. Lidt om den kan vi læse om i
det forrige nummer af Komposten.
Hun er i det hele taget god til kommunikation.
Det talent udnytter hun flittigt, når hun samler
stof til og redigerer de 6 årlige udgivelser af vores klubblad, Komposten. Hvor mange blade,
det er blevet til i tidens løb, har jeg heller ikke
tal på, men hvert eneste er spændende læsning,
og det er altid med forventningens glæde, jeg
åbner et nyt nummer af Komposten fra Vibes
hånd.
For dette og meget mere hædrede vi Vibe som
Årets Søllerod! Tillykke!
-Niels

Tak 😊 Hilsen Vibe (red)

Divisionsmatch – hvad er det?
Ligesom fodboldklubberne har O-klubberne en
Danmarksturnering – eller divisionsturnering –
eller DM for klubhold, som den også kaldes.
Ligesom fodboldklubberne deles man ind i divisioner – man kæmper som klub imod andre
klubber og kan rykke op eller ned afhængigt af
resultaterne. Og er man meget dygtig, kan man
blive Danmarksmester.
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Søllerød OK er som klub placeret i O-sportens
svar på Superligaen – som vi kalder 1. division.
Faktisk har hver kreds (altså Nordkredsen, Sydkredsen og Østkredsen) en 1.division med fire
hold i hver. Det mindsker rejseafstandene i de
ordinære matcher.
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På Sjælland har vi seks divisioner. Klubberne i
hver division mødes og løber stævne mod hinanden to gange hvert kalenderår. Det stævne arrangeres af en klub fra en anden division. Stævnet er på mange måder et almindeligt Ostævne, hvor man tilmelder sig og løber en
bane, som man plejer. Alt efter resultatet af
hver enkelt deltagers løb kan de optjene points
til klubben på den bane, de løber. Det er forskellen på et almindeligt stævne og en divisionsmatch: Ved et almindeligt stævne løber man
for at opnå et godt resultat for sin egen skyld.
Ved en divisionsmatch løber man for at opnå et
godt resultat for klubbens skyld.
Beregningen af points er ret indviklet. Når fodboldklubber spiller mod hinanden, gør de det i
en kamp ad gangen. Orienteringsklubberne
”spiller” flere kampe på én gang. I en O-divisionsmatch møder alle klubber op samtidig og løber altså det samme stævne, og så gør man op,
hvordan det går for hver klub mod hver af de
andre klubber. Altså når vi i Søllerød OK løber
stævne mod FIF Hillerød, Allerød OK og Tisvilde Hegn OK, bliver resultaterne gjort op i
seks separate matcher: Søllerød OK mod Hillerød, Søllerød mod Allerød, Søllerød mod Tisvilde, Hillerød mod Allerød, Hillerød mod Tisvilde og Allerød mod Tisvilde. I hver af disse
matcher får man grundlæggende flere løbspoints, jo bedre man bliver placeret i sin løbsklasse; dog er der nogle regler for, hvor mange
fra hver klub der kan få points i hver klasse. Så
tæller man alle pointene sammen – og den af de
to klubber, der har fået flest løbspoints, får to
matchpoints og den anden får 0. Hvis de to
klubber har fået lige mange løbspoints, får de
et matchpoint hver. Matchpointene afgør klubbernes indbyrdes placering. Man kan maksimalt få seks matchpoints (to mod hver af de øvrige tre klubber) ved hver divisionsmatch.
Når alle sæsonens ordinære divisionsmatcher
er gennemført, bliver de to bedst placerede
klubber i hver af de tre kredse i 1. division inviteret med til finalen i DM for klubhold. Hér
deltager altså seks hold i alt efter samme princip som ved de ordinære divisionsmatcher
(bare med flere indbyrdes matcher mellem
klubberne, nemlig 15 i alt). De to lavest placerede hold møder de to højest placerede 2. divisionsklubber i samme kreds og løber en match,
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hvor de to bedste hold kvalificerer sig til 1. division, og de to andre hold forbliver i eller rykker ned i 2. division. Tilsvarende mødes de to
lavest placerede 2. divisionsklubber efter de ordinære matcher med de to højest placerede 3.
divisionsklubber – og så fremdeles.
Fordi der er grænser for, hvor mange points
man som klub kan få på hver bane, er der en del
taktik i, hvordan løberne tilmeldes i de forskellige klasser. Det behøver man heldigvis ikke at
bekymre sig så meget om som almindelig løber. Det vigtigste er, at man tilmelder sig! – og
så må man også gerne være en lille smule mentalt fleksibel, hvis klubtilmelderen vælger at
flytte én til en anden klasse eller bane end den,
som man selv havde tænkt sig… 😊
Der er kommet nye regler for divisionsturneringen i år. Det er rigtig svært at gennemskue præcis, hvordan det kommer til at påvirke lige
netop Søllerød OK’s chancer for at kvalificere
os til landsfinalen – som vi har deltaget i en enkelt gang (i 2017), hvor vi fik bronzemedalje.
• Der er kommet flere klasser, hvor man
kan få points
• Det præcise antal points, som uddeles i
hver klasse, er ændret
• Ungdomsløbere løber nu overvejende
kun mod ungdomsløbere
• Der er kommet flere ungdomsklasser
• Der er kommet flere mellemsvære baner
• Voksenklasserne inddeles i intervaller á
10 år
Jeg har ikke det fulde overblik endnu over konsekvenserne af de nye regler. Et hurtigt skud vil
lyde, at reglerne vil give Søllerød bedre muligheder, fordi de generelt tilgodeser klubber med
mange løbere – på den anden side er det ret vanskeligt at gennemskue, hvilke klubber (om nogen), der i det hele taget vil kunne stille ”fuldt
hold”.
Under alle omstændigheder. Grunden til, at alle
søllerødder bør deltage i divisionsmatcherne, er
1. at alle kan deltage. Ikke alle får points –
men alle vi ved først efter matchen,
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hvem der reelt tog points, og hvem der
ikke gjorde.
2. at hér er alles indsats lige vigtig. Ungdomsløbere tager points på linje med
elite- og veteranløbere.
3. at hér ser vi hinanden. Søllerød OK’s allerstørste styrke er vores sammenhængskraft, og den understøttes af, at
vi deltager i de samme aktiviteter, lærer
hinanden at kende, støtter og hepper
på hinanden...
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Et ønske fra min side skal være, at alle søllerødder fra yngste mini-SUT til ældste gubbe /
gumme, fra satsende eliteløber til tilbagelænet
motionist og fra frygtsom nybegynder til erfaren rotte vælger at deltage i årets divisionsturnering. Så kan vi vise de andre klubber, hvad
Søllerød OK står for – og så kommer Kaj og
Andrea til landsfinalen igen!
Kirsten Møller.

Den næste divisionsmatch løbes i Kårup skov søndag den 5. maj.
Selvfølgelig skal du med. Tilmeld dig via o-service.
Spørg gerne Magnus eller Kirsten om hvilken bane, der passer til dig.
_______________________________________________________________________________________

SE HER, et godt tilbud til SUT- og miniSUT-forældre, der er nye i sporten.
I forbindelse med Sjællandsmesterskaberne i orientering den 11. og 12. maj, tilbydes som noget nyt
baner for nye voksne løbere i sværhedsgrad LET og
MELLEMSVÆR på en 10 km-bane.
Ens barn er blevet glad for at ”gå til orientering” og
forældre ser måske til, uden helt at forstå sporten og
barnets fascination.
Vi ser en hel del forældre, der er glade for at løbe
og godt kunne tænke sig at prøve selv. Det er nu
muligt i konkurrencesammenhæng og uden at
skulle klare de sværeste baner. Mange miniSUTforældre har løbet Magnus´ forældrebaner og har
fået lidt erfaring der, men NU kan I følges med jeres
barn til SM og selv deltage.
Lyder det ikke godt 😊
Hilsen Vibe

Velkommen i Søllerød Orienteringsklub til:
Mie Øye, årgang 2008,
Nicoline F Klysner, årgang 1994,
Anders Konring, årgang 1987
Caroline Møllebro Uttrup, 2011
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Molbosæson nr. 60
er nu gennemført.

At et løb kan gennemføres hvert år i 60 år,
vidner om at ideen nok var ret god fra starten – og den holder stadig.
Det var i år en særlig fornøjelse, at Niels, Erik
og Gitte Brühl var med til finalen, hvor de på
opfordring tog plads foran speakeren. Her
kunne vi så berette, at disse 3 personer havde
deltaget i ALLE 60 år, samt at Niels og Erik
tilsammen havde taget sig af rollen som OverWisMolbo i tilsammen 22 år. Tak !!
Vi har i år sendt knap 2.800 løbere af sted og
som vanligt med det største antal de første søndage – og derfra faldende deltagerantal. Vi nåede ikke deltagerantallet fra vores sidste jubilæum i 2009, og vi forstår fortsat ikke, hvad der
skete det år.
Finalen i år var den med færrest deltagere i flere
år, hvilket nok skyldes, at der blev lovet voldsomme byger med megen blæst. Men: Arrangørerne ville det anderledes. Der kom ingen
regn før postindsamlerne skulle af sted – og
som noget nyt tilbød vi i år, at løberne kunne
aflevere overtøjet ved startstedet, hvorfra det
blev kørt tilbage til Rundforbi hallen. Præmieoverrækkelsen forløb som vanligt i fin stil med
højt humør.

Ny rekord.
Vi har de seneste mange år lagt planen for næste år allerede i februar og derpå søgt skovtilladelser. Planen er så blevet fremlagt på Molboløbets generalforsamling, som traditionen tro
afholdes søndag aften efter finalen. I år slog vi
en rekord: Planen var fuldtegnet med arrangørhold for alle 10 søndage, INDEN vi gik til
bords. IMPONERENDE. Dette bevirkede, at
overvismolboen i et anfald af eufori, tilbød at
tage én sæson mere – men posten er fortsat ledig, hvis nogen skulle have lyst.
Budgettet for Molboløbet blev fastlagt på
SOK’s generalforsamling i februar: Forventet
indkomst 100.000. Ifølge det aflagte regnskab
holder dette budgettal (Nogen skal jo holde
budgettet 😊) Dette er på niveau med 2018
men knap 30.000 mere end tidligere år. Årsagen til denne stigning er, at vi i 2018 hævede
prisen med 5 kr. for startgebyr og 5 kr. for kort
= 10 kr. Med 2.800 startende giver det 28.000
kr. mere i kassen – og ikke én eneste har klaget
over det.
Længe leve Molboløbet.
Jørgen Wisbech

_______________________________________________________________________________________

Det fede er spørgsmålene….
og at finde den direkte vej.
Af Vibeke Rose Møller
Det er første søndag i året og jeg er klar. Så
klar! Jeg ved bare ikke hvad det er jeg er klar
til, men pyt med det. Barnevognen står udenfor
og venter... sammen med hunden.
Jeg har kort med. Man er vel spejder, så vær
beredt.
Jeg går hen til et af bordene og tegner ruten af.
(Ja sådan var det for de fleste af os den gang,
jeg startede.) Over til et af bordene, hvor der
sidder nogen, der hjælper og sælger, og som var
voksne dengang da jeg var ung. Der får jeg et
kort at klippe i og en lille lap med, hvordan der
er, der hvor jeg skal finde posterne. En skråning, sydsiden af noget vand og lignende. Ok,

det er godt nok lang tide siden jeg har løbet oløb.
Så af sted. Jeg ville gerne sige det gik hurtigt.
Det gjorde det ikke. Heller ikke det år. Men jeg
løb da – indimellem - når det kunne lade sig
gøre med hund og barnevogn. Måske tænker
du, at der da er sti rundt til de fleste poster på
barnevognsruten. Ja, havde jeg da valgt den
rute. Nu er jeg bare typen, der vælger det sjoveste. Og når det er mig, er det ikke at løbe.
Det er prøvet, det der med at løbe. Det var sjovt
en gang. Nu er det udfordrende at finde vej, og
nå ja finde posterne, og forsøge at svare på
dem. Det er det mest udfordrende. Om jeg ved
noget om hvilket værktøj man bruger når man
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er glarmester. NEJ! Hverken ved det første, det
andet, det tredje…..eller ved det fjortende
spørgsmål. Helt ærligt. Jeg husker ikke hvor
mange spørgsmål der var med glarmesterværktøj, blot var jeg allerede sikker på allerede den
gang, at denne gangs spørgsmål vil jeg huske....altid og det er helt sandt. Heldigvis kan
man gætte, når der er tre muligheder.
Nå, men den første gang Molboløb var sjovt.
Vejrguden var med os alle. Det var hun ikke
gangen efter, men det var stadig sjovt. Ikke
mindst at møde alle de lokale. Der var gamle
spejdervenner, jeg ikke havde set i årevis, klassekammerater fra engang og deres forældre, lokale butiksejere som man hurtigt blev på hils
med og lidt sjove kommentarer eller hjælp. Eller var det? til at svare på spørgsmålene. Det
var og er fantastisk. Tænk at der findes så
mange søde mennesker og de alle sammen løber molboløb.

Fedt var det også med anerkendelsen om, at jeg
var sej at have hele menageriet med også da der
både var én i barnevogn, en på små ben og nå
ja hunden. Heldigvis hunden. Det var godt, når
sneen var høj, og jeg selvfølgelig ikke skulle gå
på stien, og det gik op ad bakke. Min hund fik
sele ☺ Alle de søde mennesker. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg da måtte møde dem alle. Hver
gang. Så jeg gik mod strømmen. Altså den gale
vej rundt. Ak, jeg var ikke klogere end at jeg
ikke vidste, at man ikke måtte. Var nok også
ligeglad, indtil jeg fik at vide, at det var for dyrenes skyld. Så gav det mening. Nå ja, jeg fik
også lidt hjælp, for da jeg kom til en post skulle
jeg svare på hvilken farve kjole der var på billedet på den forrige post ! Så jeg måtte frem til
næste post og tilbage igen for at svare på
spørgsmålet og så frem igen og så tilbage igen
og så frem igen…. Ja jeg ved det. Det ville være
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hurtigere at starte forfra....men så fik jeg jo ikke
mødt så mange af vennerne vel? Og man løber
jo ikke for at vinde. Nå ja nogen gør.

Det har så også fået mig til at næsten blive
uvenner med nogen. Også ham der med kæden, for man tager da ikke andres kort med og
klipper for dem når de ikke kan deltage vel?
”Det er da snydt” fik jeg sagt højt så hele skoven kunne høre det for man er jo spejder og børnene er med, så det blev jeg nødt til at påpege.
Kæde eller ej. For til Molboløb er vi alle lige.
Troede jeg.
Nå, men jeg har lidt løbet mest gået med venner, gået med forældre, gået med spejderbørn,
gået med egne børn og hver gang med hunden.
Mødt folk, der er med for motionen. Flest der
er med for hygge, for de sjove spørgsmål, for
de fede naturoplevelser (En grævling, den første anemone med meget mere), for at udfordre
hjernen, for at møde vennerne, for de gode frokoster bagefter, for de gode venskaber der opstår, for at bliver fanget og begynde at løbe oløb i klubben eller bare komme igen næste år
og næste og år…. Selv gik jeg et år med en af
dem der var med til at opfinde det. Når vi alligevel gik i samme tempo, kunne vi lige så godt
følges, og lære hinanden lidt at kende, og bare
fortælle og lytte til gode historier.
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Nu går jeg når det passer. Med hunden selvfølgelig. Godt nok en ny men alligevel. Kun en
gang har jeg mødt en (jeg fortæller ingen
navne), som måtte gå i ly bag et træ, fordi en
hund havde skræmt en hjort der tog flugten i
fuld fart direkte mod hende. Heldigvis gik alt
godt. Jeg holder mest af at deltage i hundeskove, der kan hunden gå løs. Og nu har jeg
endda fået lov til at være med til at være på et
hold. Et planlægningshold. Så nu er det mig,
der kan bestemme, om det skal være glarmester
værktøj, finurligheder der hjælper en med at gå
den rette vej eller kongelige. Jeg holder nu mest
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af de spørgsmål, hvor vi voksne huskes på, at
det er og bliver børnene, der er de klogeste.
Så tak for alle de skønne oplevelser, de skønne
mennesker og fordi jeg til en molbo- planlægnings-frokost fik smagt foir gras (Det var før
jeg vidste, hvad det var, så til de der ikke har
smagt det, la´vær med at spise det.) Men la´
IKKE vær med at deltage i Molboløb. Det er
fantastisk. Og hvis du er med til at lave det, får
du endda en middag med fantastiske salater.
Vi ses i 2020
(Billederne er fundet på Molbohjemmesiden, red)

Hjernevrid for søllerødder
I Kompostens februarnummer havde jeg fået
indpresset en omgang symbol-sudoku i et
forsøg på at udfordre de sølle rødder med en
lille omgang tørtræning i vintermørket.
Måske er alle søllerødder så erfarne og velinstruerede, at symboler ikke giver problemer - eller måske var opgaven for svær – eller muligvis
nåede ikke ret mange læsere helt om på klubbladets næstsidste side?
Under alle omstændigheder: På trods af løftet
om PRÆMIE til vinderen med rigtig løsning på
blot én af sudokuerne – indløb der kun to svar
fra et par medlemmer fra ældresegmentet – måske de eneste, som lader sig lokke af signaturer
og præmier.
De 3 sudokuer var indsat i denne rækkefølge:
Øverst = Svær,
Mellem = Let,
Nederst = Mellemsvær.
Dette havde jeg ikke oplyst, men den skarpe
iagttager vil/ville - ud fra antallet af forhåndsudfyldte rum – kunne spore sig frem til fordeling.
Jeg vil IKKE udlevere løsningerne – opgaverne skal fortsat ligge som udfordringer langt
ud i fremtiden.
Når du så en dag vender tilbage til februar-nr.1
/2019, vil der stadig ligge en lille hjernecelleprovokation og vente på din indsats – dog uden
præmier.

PRÆMIEN:
Et minibanelægningskursus: Med en indlagt
banelægningsopgave, bestående af at lægge en
træning i Rude Skov med 3 forskellige baner af
stor sværhedsgrad og en kortere/ lettere introbane (hele det store A-4-kort stilles til rådighed).
Hele forløbet igennem vil vinderen kunne
hente vejledning og inspiration hos mig og dagen for afviklingen reserveres hos Henrik Kleffel.
OG VINDEREN ER: KAJ ROSTVAD,
som efter hårdt arbejde med løsning af den mellemste sudoku, kunne indsende den rigtige løsning, hvor de 45 manglende symboler blev sat
på rette pladser.
Til alle Søllerødderne: Kom så ud i skoven og
afprøv brugen af symbolerne i skoven/terrænet.
DÈR SES VI !
Gert

m.svær

15

Komposten – 29. årgang nr. 2 - april 2019

Søllerød Orienteringsklub

Orienteringsløb for børn, unge og deres forældre. Ingen tilmelding på forhånd, mød
blot op til løbene og få en god tur i skoven. Der er Skovcup både forår (april-juni) og
efterår (august-september).
Skovcup arrangeres af orienteringsklubber, hvor Søllerød OK laver et løb om året, typisk om foråret.

Et Skovcup løb indeholder:
• Børnebane (afmærket) på ca. 1 km
• Begynderbane (grøn bane)
på ca. 2 km
• Let bane (hvid bane) på ca. 3 km
• Mellemsvær bane (gul bane)
på ca. 4 km
• Evt. en kort sprintbane, hvor du kan
prøve at løbe om kap med de andre
deltagere.

Til Skovcup løb, kan du:
•
•
•
•
•

Løbe sammen med venner, der ikke
er medlem af orienteringsklubben.
Komme så mange gange du har lyst
Løbe den eller de baner du har lyst til
Få lidt at spise og drikke efter løbet
Få en flot præmie til det sidste løb,
hvis du har været med mindst 4
gange.

Praktiske oplysninger:
Til alle Skovcup-løb kan du frit starte mellem 16.30 – 17.45, du skal dog være i mål
senest kl. 18.30.
• Hvis du er medlem af en orienteringsklub, koster det kr. 15,- at deltage. Hvis du
ikke er medlem af en orienteringsklub, koster det kr. 25,-, som skal betales på dagen.
• Søllerød Ok´s løb den 8. maj er gratis 😊 for alle søllerødder.
• Forårets Skovcup-løb afsluttes med en stor finale den 22. juni, her er starttider og
tilmelding anderledes. Det hører du mere om senere.
• Det er muligt for voksne at løbe Skovcup-baner (dog ikke finalen), både med og
uden børn.
Har I spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte
Susanne Thrane (susannethrane.oloeb@gmail.com) eller tlf. 2877 8075. Se også:
http://wps.skovcup.dk/
•

Øvrige Skovcup-løb: 15/5: Farum, 22/5: Værløse, 29/5: Allerød, 5/6: Stenløse, 22/6: Tisvilde (Finale)

Vil du hjælpe til Søllerød OK Skovcup løb 8. maj 2019?!!
Jeg har brug for hjælpere til SkovCup onsdag den 8. maj på Rudegård.
Jeg skal bruge nogle, der kan hjælpe med registrering af løbere, nogle,
der kan stå for at smøre madder og lave saftevand til børnene, og nogle,
der kan hjælpe med start og mål.
Det er fint, hvis du kan være klar fra kl. 15:30.
Og til postudsætningen har jeg brug for et par af de erfarne søllerødder. Jeg glæder mig til
at høre fra jer på tlf. 2877 8075 eller ovenstående mail.😊.
Hilsen Susanne
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MiniSUT,

den første april
Den 1. april havde miniSUT træning fra
Femsølyng og Vincent og Sebastian havde
endnu en gang påtaget sig at stå for træningen.
Der var inviteret til grilning af pølser efter træningen, og den stod Vincents far, Peter, for og
Sebastians mor, Synnøve, hjalp til med postudsætning og indsamling. Sådan!!

APRILSNAR, lød det så fra Sebastian, hvorefter løberne fik et almindeligt o-kort, men med
kun en post på. Hvad så?

Lige en melding på telefonen fra Vincent,
mens løberne flokkes om at få det første kort.
Ja, den eneste post på kortet lå neden for Maglebjerg og gæt selv, hvor løbskortet med resten
af banen befandt sig!
Ja, på toppen af Maglebjerg (91 m.o.h) stod
Vincent og Sebastian med nye kort.
APRILSNAR!

Grill-mester Peter Becker

Mere end 30 miniSUT´er og mange forældre
løb i skoven efter Sebastian, der førte deltagerne ud i skoven til startstedet. Her fortalte
han om dagens træning. Han fortalte allerførst,
at Vincent lå derhjemme på sofaen, fordi han
var megatræt efter weekendens 3 løb, så han
(Sebastian) havde bare sat en post ud og det på
et luftfoto-kort, hvor man tydeligt kunne se de
to Kongeveje og løberne kunne selv vælge,
hvilken vej de ville vælge.
Mange måbende ansigter 😊

Tak til de to drenge, der allerede flere gange har
stået for de yngre kammeraters træningsbaner.
Vibe
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Er søllerødderne klar til Tio?
Af Astrid Maag og Mikkel Kaae-Nielsen
Nogle søllerødder har flittigt mødt til træning
gennem de mørke vinteraftner, andre har været
i vinterhi, men har trænet lidt i smug og så er
der dem, der bare har tænkt sig at ’tage den på
rutinen’. Det skulle ud og testes, da Søllerød
OK drog på fortræningstur til 10mila* i Göingernas område i Skåne.
Oplægget inden turen lød på:
15 km natbane, når vi ankommer fredag.
7 km rolig træning og 10 km stafettræning
med fællesstart og sløjfer lørdag.
7 km afsluttende træning søndag formiddag.
Så der var rig mulighed for at få et par km i benene i svensk terræn.
Efter en (forkortet) 15 km bane fredag, i mørket, som der var god energi på, og en træning
lørdag morgen, hvor de knapt så barske karrieremennesker ankom, var vi alle samlet til en af
de prioriterede træninger, den 10 km lange fællesstart lørdag eftermiddag med start 500 meter
fra IFK Göingarnas lækre klubhus.
Alle startede sammen, og som altid handler det
om at komme først til startpunktet, god træning
til førsteturen på 10mila – her var de unge utroligt hurtige. Der blev givet god gas og testet
forskellige vejvalg på det lange første stræk –
ægte 10mila-stil. Derefter blev der mere spredning, da banen kom ned i et mere teknisk område med sløjfer.
Den rutinerede ræv Steen Pihl endte med at
tage sejren foran den norske fjeldabe Magnus
Maag. Det vides ikke om Thranen havde givet
dem baghjul, da han tog den i mørke senere –
han prøver vist at kvalificere sig til langenatten*.
Vi havde forstærkning fra de unge sutter - Vincent, Ditlev og Sebastian, der også gjorde det
godt og fik smagt lidt på det svenske terræn og
er klar til ungdomsstafetten.
Der var selvfølgelig masser af tid til taktisk
snak i saunaen og opvarmning til tio-kokkene
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med mad lavet af undertegnede og vores hjælpere. Det var også en taktisk tur med oplæg ved
vores inside-man – Magnus Oscarsson -, der
endda var så rutineret, at han havde inviteret
stævnelederen til aftensmad og sludder. I håb
om, at han afslørede nogle hemmeligheder.
Er du stadig i tvivl, om det er noget du skal se?
- Forestil dig hjemmebanen – Rudeskov -, tilføj
mos, sten i alle størrelser og hygge*, så har i
årets tio-terræn. Det bliver legendarisk - slik for
søllerødder.
Kom med og oplev en af verdens største orientringsevents, med action i 24 timer, mulighed
for at løbe en åben bane og i hvert fald mulighed for at glæde mange søllerødder med jeres
hepning* og opbakning.
Vi er i hvert fald klar til at vise svenskerne,
hvad søllerødderne kan!

Tiomila-træningsholdet
*Ordliste:
10-mila – Noget du ikke skal gå glip af. Det
skal ikke beskrives, det skal opleves!
Langenatten – Lang, ugaflet natbane, hvor det
handler om at følge med. Hvis du stadig er i
tvivl, spørg Simon Thrane – he knows.
Hygge – Svensk ord for et åbent område, hvor
en skovningsmaskine er gået amok.
Hepning – slå dine hænder mod hinanden og
råb opmuntrende til søllerødderne, til du ikke
har mere stemme!
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Copenhagen Exhaust Trail den 15. juni 2019
Tag udfordringen op i de velkendte bakker i Ravneholm og
Geel skov.
Det er nu du skal udfordre kolleger, venner og familien i den
ultimative bakkedyst på din
egen hjemmebane!

For 5. år i træk afvikler Søllerød UngdomsTeam Copenhagen Exhaust Trail.
I år foregår det den 15. juni kl. 10.00.
Du kan udfordre dig selv og dine kære på følgende baner:
Den gode – 6 km
Den onde – 12 km
Den grusomme – 21 km
Du skal forberede dig på at give den max. gas over Holtekollen i Geel Skov, hvor vi afvikler
den legendariske Løberen bakkespurt, og ned ad skrænterne mod Mølleåen i Ravneholmskoven. Der løbes på de velkendte små spor og stier, der strækker sig op og ned ad de to
skoves skrænter. Vi kan garantere, at det bliver et udfordrende løb med mange højdemeter og en god omgang syre i benene i de smukke omgivelser og krævende terræner.
Følg os på facebook: https://www.facebook.com/cphexhausttrail/
Og se vores introduktionsvideo til løbet: https://www.facebook.com/cphexhausttrail/videos/2151711578238743/
Skynd dig så at tilmelde dig via sportstiming: https://www.sportstiming.dk/event/6193 - Hvis du tør!

Mange hilsner
Copenhagen Exhaust Trail
Stævneledelsen
Lukas, Camille, Mathias, Anton, Steen, Anne og Alberte
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Breddetræning = Træning for alle
Lørdagstræningerne er nu afløst af torsdagstræninger indtil engang i november. Allerede
nu du læser Komposten, har Ivar krøllet de
første træningsbaner i Folehave. Folehave der
selv om det er en af ”vores nærskove”, ikke er
så ofte benyttet og kendt som træningsskov.
Men ikke desto mindre var Folehave også vært
for en træning i starten af februar. Flere af vores
kendte nærskove er besøgt, men også
Tokkekøb Hegn og Ganløse Ore har lagt
skovbund til søllerøddernes udfordringer.
Ganløse Ore, der indtil for nylig var såkaldt Bskov og stort set no go for o-løb, var for første
gang de sidste ti år – måske nogensinde – arena
for en Søllerød breddetræning. Skoven er med
Naturstyrelsens hjælp under forvandling til en
noget mere fugtig skov end hidtil, idet et større
område i skovens centrale del udlægges til
vådområde. Det fik alle nu lov at teste, idet et
stræk på banerne kunne klares gennem dette
vådområde, der gradvist bliver mere og mere
vådt.
Også træningen i Trørød Hegn, hvor Jens A.
Hansen lagde banerne, viste sig at være
temmelig våd, men det med vand fra oven.
Tilbuddene varierer, når Træningsbanden
lægger baner til træningerne. ”Almindelige
baner” er et nødvendigt tilbagevendende tilbud,
men også mere kreative baner ser dagens lys,

som da Mette Pilemand sidst i marts udfordrede
med ”følg kurven”. Faktisk ikke helt nemt.
Frem mod sommerpausen (sidst i juni – først i
august) tilbydes der fortsat mange træninger,
hvor vi sidst i april igen besøger Brødeskov
med en stille forventning, at der også i år er
dækket med anemoner. Også andre ikke så tit
besøgte områder skal genopleves. Maj står den
på sprint i Scion DTU og juni besøges
Næsseslottet.
Breddetræning 2019
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.

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.

24. februar 2019: Fra træningen i Rude Skov, der havde Peter Werling som banelægger. Samling lige vest
for Løje sø. Solskin og læ 😊. Føltes helt forårsagtigt.
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