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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

• 30. august 2019. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

•   7. oktober 2019. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
 

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

Forårsafslutning af breddetræning: 

Et fantastisk forår 2019 afsluttes med et løb i Tis-

vilde Hegn. 

Hvornår: Fredag d. 21. juni kl. 17:00 

Parkering: Den store P-plads i Tisvildeleje  

Efter løbet: Der kan bades i ’det store bad’ – Tis-

vildeleje 

Efter badet:  Grill party, (ca. 18:30) hvor Du selv 

medbringer, hvad der skal på grillen og i glassene. 

Velegnet camping-bord og stole kan medbringes. 

Nogle medbringer egen grill. 

Hvor: Drosselvej 2, 3210 Vejby Strand (ca.5 km) 

Følg P-instrukserne. 

Huset leverer flutes og kaffe; kager kan  

medbringes. 

Baner: Lang (6,5) Mellem (5,0) Kort (3,5) Let 

(2,0) – sår’n ca. 

Tilmeld Dig på: 

https://doodle.com/poll/r8e9fb4xspr2iz89 

Husk: Man kan også løbe uden at grille; og man 

kan grille uden at løbe. 
 

PS: Solnedgangen over Kattegat er bestilt! 

Hilsen: Ellen og Jens Aaris (4016 6396) 

og (4013 6396)

 

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

Forårssæsonen i vores o-verden har i år som al-

tid været kort og hektisk, og vi kan allerede nu 

se tilbage på forårsklassikerne Danish Spring, 

Påskeløb, DM Nat, DM Sprint og Sprintstafet, 

SM Stafet og Lang. Men særlig klart i hukom-

melsen står divisionsmatchen i Kårup Skov den 

5. maj. På forhånd havde Kirsten M gjort et 

stort arbejde ud af at fortælle os alle om de nye 

regler for divisionsmatcherne, der er trådt i 

kraft i år, og hvorfor vi i klubben prioriterer det 

højt, at så mange som muligt deltager; så højt 

at klubben betaler startafgifterne. Ved tilmel-

dingsfristens udløb kunne vi glæde os over, at 

103 søllerødder havde tilmeldt sig. Det er ikke 

rekord, men rigtig flot, og det spændende var 

nu, om det var nok til at slå vores ærkerivaler 

fra Tisvilde Hegn, FIF Hillerød og Allerød. Det 

nye reglement favoriserer klubber med mange 

deltagere, og der er mange flere klasser at tage 

points i, og det kunne være en fordel for os. 

 

Turen til Kårup Skov er lang og vandreturen til 

stævnepladsen var også lang, men hvad gør det, 

når vejret er flot og forårsagtigt? Skoven er en 

rigtig kystskov med flade partier på vandsiden 

og bakker og skrænter ind mod baglandet, og 

gav fine muligheder for varierede baneforløb. 

Det passede tilsyneladende søllerødderne fint, 

for da den sidste søllerod var løbet i mål, kunne 

vi sort på hvidt læse på resultattavlen, at vi 

havde slået alle de tre andre klubber! Jeg kan 

simpelthen ikke huske, hvornår og om det er 

sket før, at vi har slået alle øvrige klubber i før-

ste division – jeg tror det ikke. Men konsekven-

sen er, at Søllerød OK lige nu ligger i spidsen 

af første division. Og lige så godt er det, at 

mange flere søllerødder end vanligt tog point. 

Stemningen på stævnepladsen var i top, og 

klublivet blomstrede.  

 

Hvad nu? Det simple svar er, at hvis vi klarer 

os lige så godt ved anden runde i divisionstur-

neringen i Stokkebjerg Skov den 8. september, 

arrangerer vi en klubtur til landsfinalen i Als 

Nørreskov den 6. oktober! Kommer vi derimod 

ikke igennem nåleøjet, skal vi løbe op-/nedryk-

ningsmatch den 22. september i Teglstrup 

Hegn ved Helsingør, hvilket vi jo har prøvet 

mange gange før, så skal vi ikke sammen gøre 

en indsats for at komme i finalen? Og det kræ-

ver som sagt at vi stiller med alle mand igen 

den 8. september. 

 

Hele vinteren har stafetentusiaster trænet ved 

klubbens stafettræninger tirsdag aften under le-

delse af Johan Aagaard. For mange især blandt 

de unge var målet at deltage i årets udgave af 

Tiomila, der fandt sted den sidste weekend i 

april i Skåne. Faktisk var det vores mini-SUT 

træner, Magnus Oscarssons svenske klub, FK 

Göingarna, der var arrangør af dette mega-

event, hvor flere end 900 stafethold stillede til 

start.  

 

 
En del af Søllerød OK´s dygtige ungdom. 

 

Søllerød stillede med 6 hold: 2 ungdom-, 2 

dame- og 2 herrehold. Det er ny rekord. Tilmed 

gennemførte alle 6 hold, og damernes første-

hold blev andetbedste danske hold som num-

mer 85. Herrernes førstehold endte lige uden 

for top-100 som nummer 106. Taget i betragt-

ning, at det meste af verdenseliten stiller op til 

Tiomila, er det meget flotte placeringer. 

Men uden mad og drikke går det som bekendt 

ikke. Svend-Erik var logistikchef og havde 

sammen med sine hjælpere etableret en flot søl-

lerødlejr med loungeområde med storskærm, 

hvor stafetten kunne følges live hele natten, 

spiseområde og separat soveområde. Ligesom i 

de forrige år havde vi køkken fælles med Fa-

rum-Tisvilde. Det blev en på alle måder vellyk-

ket Tiomila. Som førstegangsdeltager gjorde 
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det også indtryk på mig at opleve, hvor godt ar-

rangørerne havde løst opgaven, og hvor gen-

nemtænkt det var.   

Se de fine billeder i klubbens fotoalbum: 

https://www.flickr.com/photos/sollerod-ok/al-

bums/. 

Søndag den 14. april, Palmesøndag, var det 

Søllerød, der var arrangørklub. Den dag arran-

gerede vi matcher for klubberne i Østkredsens 

3. til 6. divisioner. Det foregik i Rude Skov i 

dejligt forårsvejr, hvor de første bøgetræer lige 

netop var sprunget ud, men hvor der stadigvæk 

var ”vintersigtbarhed” i skoven. Stævneplad-

sen var lagt i den nordlige ende at skoven ved 

Naturskolen.  
 

 
              

Henrik Kleffel, der som træningsbandeleder og 

-banelægger kender skoven som sin egen buk-

selomme, havde lagt baner, der udnyttede de 

vanskelige områder i skoven og bakkerne til at 

udfordre gæsterne på o-teknik og fysik. Forin-

den havde Niels Raagaard givet kortet en over-

haling, så det var i tip-top stand. Heidi og Eva 

var stævnelederne med det store overblik, der 

sammen med vores mange hjælpere leverede et 

super stævne i den gode, høje søllerødkvalitet. 

Stor tak til arrangørerne og de mange klubmed-

lemmer, der stillede op som hjælpere. 

 

 

Heidi Kristensen og Eva Smedegaard 

de En lille måned senere arrangerede vi Skov-

Cup i Rude Skov med Susanne Thrane ved ro-

ret. På forhånd have der været spænding om 

deltagerantallet. Sidste år deltog kun omkring 

60 børn i vores afdeling af SkovCup, og de an-

dre var også dårligt besøgte. Så dårligt, at fol-

kene bag SkovCup havde være ude i overvejel-

ser, om der fortsat var basis for SkovCup. Men 

i år deltog 114 børn, hvoraf 46 ikke var medlem 

af en o-klub, og det var dejligt at se. Stor tak til 

Susanne og holdet af hjælpere. 

 

 
Troels og Rune til Skovcup med deres børn 

 

Det er efterhånden blevet en tradition, at Kaj og 

Torben gør noget helt særligt ud af en af årets 

breddetræninger. I år havde de overtaget træ-

ningen den 9. maj i Nørreskoven. Kaj havde or-

ganiseret et såkaldt anemoneløb, hvor man dy-

ster i hold af tre, der fordeler posterne mellem 

sig, og Grill-Torben stillede igen op med det 

helt store pølsegilde. Jeg var desværre forhin-

dret i selv at deltage, men hører mange fortæl-

linger om en dejlig aften, og vi takker alle Kaj 

og Torben for endnu en gang at gøre trænin-

gerne til en fest. 

 

(Se mere om Anemoneløbet senere i bladet) 
 

Praktisk træning i o-løb tilbyder vi hver uge, og 

for SUT er der også ugentlig teori eller tørtræ-

ning, som de kalder det. Men derudover har vi 

vores O-skole, som er et tilbud til alle klubbens 

medlemmer. Emnerne skifter, og i foråret har 

der været afholdt to velbesøgte lektioner i ba-

nelægning med Bo Konring som instruktør. 

Som regel, og det gjaldt også for disse to lekti-

oner, er der noget at hente for alle, der har et 

ønske om selv at blive bedre o-løbere, også selv 

https://www.flickr.com/photos/sollerod-ok/albums/
https://www.flickr.com/photos/sollerod-ok/albums/
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om emnet ikke lige er o-teknik. O-skolen fort-

sætter til efteråret med flere lektioner i bane-

lægning. 

 

Inden sommerferien, nærmere bestemt den 15. 

juni, holder vi for fjerde år i træk Copenhagen 

Exhaust Trail i Ravneholm og Geel Skov. Som 

navnet antyder, er det ikke et o-løb, men et 

trailløb, hvor løberne bare skal holde næsen i 

sporet og løbe 6 km (Den Gode), 12 km (Den 

Onde) eller 21 km (Den Grusomme) så hurtigt, 

benene kan. I betragtning af, at vores ungdoms-

løbere, der har lagt ruten, så løberne kommer til 

at løbe op og ned i stort set hver eneste slugt og 

bakke, de har kunnet finde, er der rigelige ud-

fordringer til løberne selv uden orientering. 

 

Ved indgangen til skoleferien har Ellen og Jens 

Aaris, for jeg ved ikke hvilken gang, inviteret 

til sommerafslutning med løb i Tisvilde Hegn 

og grillhygge med mere i sommerhuset på kan-

ten af Sjælland i Vejby Strand. Hermed en op-

fordring til klubbens medlemmer, nye som 

gamle, unge som modne, kort sagt alle, til at 

deltage i dette superhyggelige arrangement. Vi 

glæder os! 

 

I sommerferien spredes vi for alle vinde, men 

mange deltager i klubturen til Swiss-O-Week i 

Gstaad i Schweiz i skoleferiens sidste uge. Jeg 

tænker, der bliver stof til gode Kompostindlæg 

herfra, og hvem ved om ikke også, der kunne 

blive stof til et bidrag til Bomkanonen? 

 

Jeg ønsker jer en dejlig sommer med mange 

dejlige oplevelser. 

 

-Niels 

________________________________________________________________________________ 

 

Kiosk og børnebane hører også til ved et orienteringsløb 😊 
 

– kioskens Dream Team - Divisionsmatchen 14. april 2019 
 

Søndag den 14. april fik jeg et indblik i, hvor-

dan man stabler en velfungerende kiosk på be-

nene til et o-løbs stævne. Der er virkelig mange 

ting, der skal gå op i en højere enhed både før 

og under stævnet. Men bedømt på alle de glade 

kunder, så var det ”mission completed”. I alt 

var vi 14 personer, der indgik i kiosk-teamet 

med Dorte og Fiona som tovholdere. 

Dette var mit første stævne som kioskhjælper. 

Min mødetid var kl. 08.00. Da jeg kom, var der 

allerede masser af aktivitet i Naturskolens lo-

kale, som var vores kiosk-base. Min første – og 

i lang tid eneste - opgave var at flække 200 

sandwichboller. De mange sandwichboller 

blev omhyggeligt fyldt med lækkert pålæg af 

Vincent, Ditlev, Marinus og Karina. Der var et 

orgie af kager og Fiona havde lavet en lækker 

suppe (se opskriften længere nede). Der var 

frugt, müslibarer og forskellige drikkevarer.  

 

Endelig – og ikke mindst, så grillede Jacob og 

Malthe pølser og brød. Alligevel, så lurede 

frygten for, at der ikke var mad nok… Denne 

urgamle husmoderfrygt varede til langt op af 

formiddagen. Heldigvis var der mad nok. Det 

nød Skov Cup, Påskeløbet og stafettræningen 

efterfølgende godt af. 

 

 
Jacob og Malthe griller pølser 

 

Efterhånden som solen brød frem – og det 

gjorde den (!), så kom der flere og flere løbere 

og andre kunder hen for at handle i kiosken. Jeg 

husker især en bedstefar, som tydeligvis var en 

erfaren o-løber. Han havde sit store barnebarn 

med, som skulle deltage i sit første o-løb. Bar-

nebarnet fik den helt store introduktion til hvor-

dan et o-løb afvikles. En af de vigtige ting var 
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at sondere udvalget i stævnets kiosk før løbet, 

fortalte han sit barnebarn. Så vidste man nemlig 

hvad man kunne glæde sig til efter løbet. 

Ovenpå et gennemført løb, vendte de da også 

begge tilbage – endnu gladere end før – og 

købte kaffe, pølser og kage 😊.  

 
Ditlev overvåger mobilepay 

Eneste udfordring var at Mobilepay grundet 

dårlig 4G dækning kunne være lidt langsom. 

Heldigvis stod Ditlev og Vincent også i kiosken 

– og udover at sælge en hel masse, så gav de 

vejledning til de mere uerfarne brugere af Mo-

bilepay i hvordan de kunne bruge Naturskolens 

wi-fi. 

Jeg siger gerne ja igen til at være kioskhjælper, 

og måske kan jeg blive opgraderet næste gang 

– til at komme fyld i sandwichene… 

 

Fionas tomatsuppe:  

https://cookinglsl.com/creamy-tomato-chick-

pea-soup/ 

Jette Nygaard Jensen 

 

 

 

 

Børnebanen 

ved div.matchen for 3. – 6. div. 
 

Af Lotta Lüthje. 

Divisionsmatch Palmesøndag den 14. april 

 

Der blev holdt børnebane til divisionsmatchen 

Palmesøndag før påske. Solen viste sig fra sin 

bedste side, og det blev en varm dag til trods 

for, at det var frost om morgenen. Anemonerne 

dækkede skovbunden og træerne var lige på vej 

til at springe ud.  

Familien Lüthje, med Rasmus og David som 

erfarne børnebane-løbere, stod for banelæg-

ning og kort. Det havde været planlagt siden ja-

nuar måned.  

 

De fik god hjælp af Benjamin og Samuel sam-

men med farmand René. Drengene klarede 

både at sætte snitzling, klippetænger og post-

figurer ud og at hente det hele ind igen.    

Banen var med gammeldags klippetænger og 

Disney-figurer i påskedragt. Der var lagt op til 

både traditionel bane med 11 poster og sprint-

bane med SI-enheder.  

Magnus gav en hånd med ved sprintbanen og 

delte sin erfaring med, hvordan den bedst laves. 

  

https://cookinglsl.com/creamy-tomato-chickpea-soup/
https://cookinglsl.com/creamy-tomato-chickpea-soup/
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Godt 40 børn prøvede kræfter med børnebanen. 

Det var en udfordrende bane, men en enkel bar-

nevogn klarede også at komme rundt. Der var 

præmier i form af viskelæder, hoppebold og på-

skechokolade. Hoppebolden var mest populær.  

 

Mange kunne godt lide, at det var en rigtig bane 

med rigtigt kort og poster at klippe. Der var 

mange, også forældre som var nye i sporten og 

fik sig en lille udfordring med at finde den rette 

vej sammen med de små. Mange børn prøvede 

også selv eller med en ældre søskende.  

 

Sprint-banen blev prøvet af både store og små. 

Der var konkurrence om det var pigerne eller 

drengene, som var hurtigst. Resultatet til sidst 

var vist uafgjort.   

David og Rasmus ved miniSUT-træning den 27/5 

 

 

 

 

David og Rasmus har været med fra 

de var ret små 😊 

_______________________________________________________________________________________ 
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Nej vel, sådan skaffer man sig ikke Danmarks 

største bille: Eghjorten. 

Eghjorten er blevet beskrevet i flere lærde 

skrifter. Jeg nævner i flæng: Komposten. 23. 

årgang nr. 2 april 2013 s. 18 og i Charles Dar-

wins: On Origin of Species and Means of Na-

tural Selection fra 24. november 1859, hvor 

Darwin netop inddrager the stagdeer (eghjor-

ten) for dens enorme ’gevir’ og dens vilje til at 

bruge det. 

Nogle husker måske sommeren 2013, da vi ef-

ter møjsommeligt at have plantet vores smukke 

Findvejpæle i Stampeskoven måtte se Natur-

styrelsen fælde mange af de store træer og bare 

lade dem ligge. De skulle blive de fremtidige 

boliger for de i Sverige (Skåne), Polen og Tysk-

land indkøbte eghjorte. Midt i moradset over 

stammer og stubbe blev rejst beskyttende ny-

lonnettelte, og herunder blev nyerhvervelserne 

udsat. Vi var flere, der nåede at se de flotte, 

kraftfulde hanner (5 – 10 cm fra hale til gevir-

ende) udkæmpe drabelige kampe for at vinde 

de lidt mindre men mere feminine hunners 

gunst. Det lykkedes åbenbart. 
 

 
            Nylon-net-telt  tæt på!!                          I sikkerhed 

 

En lille orienteringsløbsmæssig parentes er, at 

Naturstyrelsen samtidig flyttede Dyrehavens 

hegn, og vores pæle må ikke stå i Dyrehaven, 

så endnu en gang blev pælebisserne hidkaldt, 

og vores pæle holdt flyttedag til Jægersborg 

Hegn, som nu også synes at blive inddraget i 

Dyrehaven: Stakkels pælebisser og måske også 

stakkels Molboløb. Hvem véd, hvor vi ender? 

Tilbage til eghjortene. Efter et 4-5-årigt liv som 

larve og puppe under jorden dukker de fuld-

voksne biller op til overfladen med ét formål, 

at sikre slægtens bevarelse. Hannerne kæmper, 

hunnerne kurtiseres, hunnerne lægger æg i jor-

den. Det var så det liv.  

Det lykkedes åbenbart. Naturstyrelsen fik fri-

villige observatører til at holde øje med perio-

den 1. juli plus/minus en måned, og i 2017 var 

der melding om 2 hunner og 2 hanner. Trods alt 

en begyndelse efter de kun 4 år. Jeg har ikke 

kunnet finde tal fra 2018, men alle naturelskere 

håber naturligvis, at den smukke, særegne bille 

igen kan finde sig til rette i den danske natur. 

I dag er beskyttelsesteltene fjernet, men på ste-

derne, hvor de stod, er stammerne og den for-

muldede træflis, der blev strøet på stederne der 

stadig. Det er dér, hunnerne lægger deres ca. 25 

æg, som så forhåbentlig viser sig 4-5 år efter i 

form af fuldvoksne biller. Naturstyrelsen er 

fortsat meget interesseret i meldinger om fund 

af eghjorte. Tag et billede med mobilen og send 

det til hst@nst.dk, så bidrager du til forsknin-

gen omkring eghjorten. 

Det er stadig for koldt for de små kræ, men tøv 

ikke med en tur i Stampeskoven i tiden om-

kring 1. juli. Kan du ikke huske stederne, så 

spørg. 

 

Kaj Rostvad 
 

mailto:hst@nst.dk
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Besøg fra Indien 
 

”I forbindelse med mit arbejde, har vi kontor og 

fabrik i Aurangabad i Indien. Her har vi et team 

på 16 medarbejdere, der er en del af min afde-

ling. Derfor har vi ind imellem indiske kolleger 

på besøg i kortere eller længere tid. 

Den torsdag, hvor der var inviteret til bredde-

træning med Anemoneløb, inviterede jeg Gauri 

Purandare med en tur i skoven for at prøve 

kræfter med orienteringsløb. Gauri har i flere år 

fulgt med på Facebook, når jeg deler billeder 

fra de årligt tilbagevendende Molboløb og di-

verse andre arrangementer med SOK, så langt 

om længe skulle hun have chancen for at prøve 

det selv. 

  

Torsdag morgen stod det ned i stænger og var 

ikke just de bedste odds, når man skal vise en 

inder, hvor sjovt det er at løbe orienteringsløb. 

Men heldigvis lod hun sig ikke afskrække af 

lidt regn og vejrguderne var som så ofte før 

med Søllerød og sørgede for det mest fantasti-

ske solskinsvejr da vi nåede til torsdag efter-

middagen. Til hverdag er Gauri klædt i 

smukke, indiske gevandter, men blev nu udsty-

ret med noget af mit o-løbstøj og så gik turen 

mod Nørreskoven. 

  

 

 
 

 Her deltog vi under behørig latter i Kajs op-

varmningssang og –dans inden turen gik ind i 

skoven. Selve Anemoneløbet havde vi valgt fra 

og valgte i stedet familiebanen, der var mere 

velegnet til en total nybegynder. Efter en kort 

introduktion til kompasset, kortsignaturer i 

grove træk og brug af SI-brikken, begav vi os 

ud i skoven. Her skulle det hurtigt vise sig at 

Gauri har talent for kortlæsning. Efter at blive 

guidet til de første fire poster, førte hun kortet 

resten af vejen uden slinger i valsen! Undervejs 

var vi så heldige at få selskab af SOK’s engel-

ske medlem Chris, der kunne assistere mig med 

de korrekte orienteringstermer på engelsk! 

 

 Noget af det første Gauri var nødt til at lære, 

var dog noget, som det normalt ikke er nødven-

digt at undervise andre nybegyndere i – nemlig 

at man i Danmark roligt kan forcere skovbund 

med tæt bevoksning. I Indien er det nemlig bør-

nelærdom, at det gør man IKKE! Her kan nem-

lig gemme sig giftige slanger og andet farligt 

kryb… 

 

Nedenfor kan I læse Gauris egen beretning om 

sit første møde med SOK og orienteringsløbet. 

 

 Tak til Kaj & co. for et godt arrangement og til 

Søllerød for det altid dejlige Søllerødvejr :o) 

 

  Eftertanke: Jeg vil også benytte lejligheden til 

at dele min glæde over at opleve hvor mange 

Søllerødder, der kom hen og hilste pænt på 

Gauri og bød hende velkommen. Udstyret med 

min SOK-jakke lignede hun et nyt medlem af 

klubben, og jeg synes, at det var tankevæk-

kende at opleve hvor gode klubbens medlem-

mer er til at byde nye medlemmer ind i kredsen 

– også selvom vi nok ikke skal forvente at se 

lige netop Gauri som medlem, er jeg sikker på 

at hun er frisk på at deltage i endnu en Sølle-

rødtræning, næste gang hun kommer til Dan-

mark. 

 

 Med venlig hilsen, 

Dorte” 

 

Gauri fortæller herunder om sit møde med orienteringsløb. 
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Orienteringsløb for første gang 

Anemoneløbet 

Orienteering 

 
 
 

 
 
 

 

Orienteering is a sport that requires navigational 

skills using a map and compass to navigate from 

point to point in diverse and usually unfamiliar ter-

rain whilst moving at speed, while registering 

your reach at the intermediate check posts. 

  

On the evening of 9th May 2019, during my visit 

to Copenhagen, I got my first ever orienteering 

experience with and because of Dorte Munk-Pe-

tersen (DMPE). Along with Dorte & her husband 

Michael, we went to Noerreskoven (meaning, the 

northern forest). The group of frequent orienteers 

was already present at the location. The begin-

ning was a fun as it started with some songs and 

joyous group dance moves. To add to the joy, the 

sun was shining, and the weather was pleasant. 

  

The real sport started with the blow of a whistle 

and so started my training. Dorte guided me 

throughout the way and taught me the different 

aspects involved in the map reading - which is the 

key for orienteering. It was a real fun to find the 

intermediate check posts with the help of variety 

of detailed indications on the map. Moving 

through slippery forest steeps, small canals, 

bridges, fallen trees, big rocks, we managed to 

cover the total distance of 2.5 Km from the start 

to the destination within 52 minutes. 

  

I must say that, after the completion of the event, 

I experienced a completely different level of en-

ergy and sense of accomplishment. For me, ori-

enteering is not only a sport which requires navi-

gation skills, but more than that, it is to find your 

way to destination out of all the odds. 

  

All my thanks to Dorte & Michael for such a great 

experience!! 
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"Et godt løb og sove tørt" 
Af Michael Graae. 

Egentlig er det at have en god oplevelse til den 

store svenske "10 mila"-stafet ikke vanskeligt. 

Det fordrer kun to ting, som kan ses af over-

skriften. Nåh jah – og så gør det ikke oplevel-

sen ringere, at der er 41 tilmeldte Søllerød-lø-

bere i diverse klasser, og arrangementet i år lå i 

enkel køreafstand fra Malmø, så det var nemt 

for "fædreløbere" og andre turister at lægge ve-

jen forbi. 

 

Resultaterne 

I "10MILA 27–28 april 2019 i Östra Göinge " 

havde Søllerød OK tilmeldt to hold i 10mila-

klassen, to hold i dameklassen og to hold i ung-

domsklassen, så der var god grund til at heppe 

i løbet af dagen og natten. Resultaterne tillader 

jeg mig at synes var fine, selvom nogle måske 

havde ambitioner om mere. 

 

 

 

 

De to 10mila hold blev 105 hhv. 169 ud af 267 

gennemførende hold, så vores 1. holds seed-

ning som 102 (efter resultatet i 2018) holdt så 

godt som næsten. 

De to damehold blev 85 hhv. 306 ud af 307 

gennemførende hold, og vigtigst – gennemfø-

rer i fin stil. I denne og andre sammenhænge: 

Det at have alle poster med hjem kan være guld 

værd på sin egen måde! Jeg har ikke helt styr 

på den præcise alder på 1. holdets deltagere, og 

"man skal jo ikke spørge en dame om hendes 

alder", men gennemsnitsalderen var nok ca. 20, 

så bestemt hold med perspektiver i. 

 

De to ungdomshold blev 127 hhv. 222 af 258 

gennemførende hold med vist tre debutanter på 

1. holdet og vist seks debutanter på 2. holdet! 

Flotte præstationer af en SUT-stribe bestående 

af Mathias, Frida H., Agnes, Ditlev, Oscar og 

Ellen på 1. holdet og Marinus, Sebastian R., 

Vincent, Frida E., Selma og Emilie på 2. holdet. 

 

Løbeturene 

For fire hundrede år siden havde årets 10mila været i "dansk terræn". Nu fik løberne glæde af "Täv-

lingsområdet är väldigt varierat. Det förekommer både lövskog, granskog, blandskog, ungskog samt 

kulturmark. Sankmarker [moser] förekommer i normal omfattning. Några större (breda) bäckar 

rinner genom området. Bäckarna har sand eller stenbotten och de går att passera även bredvid bro-

arna." Jeg ved ikke hvor mange der tog turen på tværs af brede åer, men mon ikke eliten holdt sig til 

her? 

 

Startpunktet var ikke til at overse – på størrelse med et lille telt – og for 

de fleste løbere var det så ret ind i skoven herfra. Som de andre gange 

jeg har været til 10mila: Det er et fascinerende skue at se 300+ unge, 

damer hhv. herrer (typisk) starte i de forskellige klasser. En buldrende 

horde af o-sko og farvestrålende tøj i hver sit tempo fra det umenneske-

lige til det mere jævne. 
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De fleste startede i det område, der ses her (som 

specifikt er 10. turens sidste poster). Godt med 

bakke, godt med store som små sten og klippestyk-

ker og nogle yderst sjældne signaturer for ikke 

bare klippe-huller (sort V), men klippe-lavninger 

(sort 'cirkel' med hældningsstreg/er). Hertil kan 

lægges stendynger i forskellige størrelser. Fra geo-

logien: Huller, lavninger og øvrige stenbrud er 

fremkommet ved brydning af diabas. En tæt og 

hård bjergart, der har været eftertragtet at bryde til 

kunstværker og bygninger over hele verden. 

 

For top-30 eller så er det muligt at følge GPS-spor 

i den livedækning der finder sted, så fra klubbens 

"lounge" er det muligt at følge med løberne i sko-

ven, mens man slænger sig på madrasser, i puder, i 

soveposer eller på farmand, hvis man er så heldig 

at have en sådan med ☺. 

 

Arrangementet 

Selve arrangementet er nogenlunde som det 

WMOC Søllerød OK bistod med sidste år. I runde 

tal 300 10mila-hold á 10 personer, 300 damehold á 

5 personer og 300 ungdomshold á 4-6 personer. 

Med lidt deltagersammenfald hist og her, så ligger 

den samlede mængde løber (foruden åbne baner) 

på 4 – 4.500.  

 

Vi fik jo selv oplevelsen af hvad det krævede, så jeg tillader mig en sjælden beundring for den sven-

ske o-løbsmentalitet og indsats, når de kører sådan et arrangement årligt. Ja – jeg ved godt O-ringen 

er 3-4 gange større, og det magter de svenske klubber også årligt! Med et stævnecenter på det lokale 

sportsstadion, så er der plads i skøjtehallen (!) til indendørs forplejning og livedækning på stor-

skærm, og udendørs på kunstgræsbanen til klubtelte (formedelst en større sum jo tættere man kom 

på skiftezonen), og en præmieskammel i samme størrelse som oplevelsen:  

 

 
 

          
            Agnes Due Nygaard   Sebastian og Vincent 
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Tiomila for begyndere 

Af Anne Skovbæk. 

I Søllerød OK har vi en masse dygtige ung-

domsløbere, som træner og løbende bliver 

bedre orienteringsløbere. Men vi er også en 

gruppe, som er startet med egne børn og foræl-

drebaner. 

Adspurgt om jeg ville være med til at stille et 

damehold nr. 2 til Tiomila, så tænkte jeg ’det 

lyder sjovt’. Fra de tidligere år havde jeg havde 

nemlig hørt en masse om Tio-kokke, gourmet-

mad, streaming på storskærm, lounge-område, 

fed stemning hele natten, separate sovefacilite-

ter og fantastisk klubstemning.  

Målsætningen var at gennemføre – og at nogen 

kunne være backup, hvis første holdet fik ska-

der. 

Vi havde et hold og næste opgave var at fordele 

de 5 ture, som var på 4,2 – 9,8 km. Vi var enige 

om at Iben skulle have første-turen. Længe stod 

jeg til den korteste etape, men da vi skulle for-

holde os til holdets aktuelle skader, så blev jeg 

spurgt, om jeg ville tage en lang bane. ’OK – 

bare det ikke bliver natløb’. Og så var jeg sat på 

3.etape på 9,8 km. Aftenen inden vi skulle af-

sted, ringede Anne Kaae til mig: ’Nikoline løb 

fantastisk til påskeløbet, og Kirsten har overtalt 

hende til at tage 3.turen og har sat dig på sidste-

turen, og du skal huske at tage pandelampe 

med’. ’Men jeg havde sagt, at jeg ikke ville 

løbe nat-etape’. ’Måske kommer vi ikke i efter-

start, og måske kommer du i mål inden at det 

bliver mørkt, eller også bytter vi, men husk 

pandelampen’. 

Hmm. En sidste-tur på 8,5 km og muligt natløb, 

det er langt, når min bane ved DM Ultralang, 

hvis jeg havde deltaget, var 8,0 km. Normalt 

har jeg stor tillid til Kirstens taktiske overvejel-

ser og gradvist forberedte jeg mig på, at jeg 

ikke skulle løbe en af de midterste ture. 

Og så afsted til Tiomila. De sejeste var ankom-

met fredag og havde stillet alt grejet op og sør-

get for masser af mad.  Vi andre – mindre seje 

– ankom lørdag formiddag og kunne heppe på 

ungdomsløberne. 

Jeg smuglyttede til træner Johan Aagaard som 

coachede førstedameholdet: ’som danskere er 

vi bedre til sti-løb og let-gennemløbeligt ter-

ræn, så udnyt jeres styrker og tag udenomsvej-

valg’. ’Det lysegrønne på kortet er tættere end 

i Danmark – så udenom’. ’I Troldebakkerne er 

der så mange sten, at I ikke kan være sikre på 

hvilke sten, der er tegnet med på kortet’ 

Så gik starten på damestafetten med ca. 350 

hold. Først kom Iben ind. Endnu et tip: der er 

masser af pigtråd, som ikke er tegnet ind på 

kortet (symbolet for ’impassabelt hegn’ ligner 

pigtråd, men hvis dette symbol ikke er tegnet 

på kortet, så kræver det en særlig rulleteknik at 

passere). Så kom Anne Kaae i mål - holdt sam-

men af en større mængde sportstape. Dernæst 

kom Nikoline storsmilende i mål efter den 

længste etape.  

Jeg havde efterhånden et godt indre billede af 

banerne: først en masse genkendeligt oriente-

ring og så afslutning i Troldebakkerne.  

På storskærmen havde jeg også set trackinger, 

som viste top-løbere med solide udenomsvej-

valg. Jeg holdt også øje med vejrudsigten, som 

viste, at bygerne ville blive til masser af regn 

ved den senere herrestafet (godt det ikke var 

mig!). 

Kirsten gik ud på 4,2 km etapen. Fra radio-mel-

deposterne kunne vi se, at det gik støt fremad. 

’Kan jeg nøjes med den lille lampe?’. ’Det er 

bedre, at du tager den store pandelampe på’. 

Klokken halv syv stod jeg klar ved skiftezonen 

sammen med mine hjælpere. Der var også 

nogle andre som gik rundt. ’Gad vide om Kir-

sten har problemer i Troldebakkerne?’. ’Mon 

hun kommer ind før efterstarten?’. Så kom Kir-

sten, men det var så tæt på efterstarten, at jeg 

måtte vente. 

Klokken syv fik jeg endelig lov at starte sam-

men med omkring 15 andre kvinder (en meget 

rolig efterstart sammenlignet med mændenes 

bøffelflok-lignende efterstart søndag formid-

dag). 

På vej til post 1 var der en mose, og jeg valgte 

udenomsvejvalget. (Efter natcup i Ganløse Ore 

denne vinter har jeg fået stor respekt for moser, 

men denne var vist passabel). Lidt forsinket løb 

jeg ind i posten, men vi havde gafling på før-

steposten og min post var lidt længere tilbage. 

Bom. Og så var alle de andre løbere væk.  

Efter post 4 mødte jeg en dame, som spurgte 

om vej til denne. Og så kom regnen – og i løbet 
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af ingen tid var jeg drivvåd. Der var også noget 

torden, men det holdt sig på afstand.  

Pandelampen blev tændt - og slukket. Godt at 

jeg havde den med. Inde i granskovene brugte 

jeg den for at læse kort, og uden lys var det 

nemmere at skelne om tidligere løbere havde 

trådt spor. Dagslyset blev svagere og svagere. 

Godt, at der var reflekser på posterne, så pan-

delampen kunne spotte dem. Støt og roligt tog 

jeg posterne. En efter en. Masser af udenoms-

vejvalg. En enkelt gang afveg jeg fra planen og 

forsøgte at læse mig igennem bakkerne men 

skiftede taktik til ’sikkert opfang’. 

Mod post 17 løb jeg langs et impassabelt vand-

løb da der kom en dame fra en anden retning og 

som skulle over samme bro. Jeg havde ellers 

været helt alene siden post 4. Trætte løb vi ned 

forbi publikumsposten og havde et snitzlet lø-

bestræk på 1300 meter (jeg ignorerede træne-

rens råd til førsteholdet om det skulle have max 

gas). 

Post 19 virkede som en bingo-post i mørket. En 

jordhøj i noget lysegrønt (’husk at det er tæt’) 

omgivet af en mose og noget mørkegrønt samt 

et lille vandløb, som ikke kunne bruges til no-

get i virkeligheden. Med sikkert udgangspunkt 

fra stien fandt jeg posten sammen med min 

veninde fra post 17.  

Videre til Troldebakkerne, hvor postdefinitio-

nerne var ’mellem to store sten’. Og pludselig 

var vi 4 dameløbere – gad vide hvor de andre 

havde været. Hurtigt fandt vi ud af, at vi skulle 

have de samme poster: ’vi hjælpes ad’. Jeg for-

nemmede også, at herrestafetten var startet og 

der var flere pandelamper i skoven. Ved sidste-

posten sagde jeg ’nu løber vi’. 

 

 

 
 

Ved mål stod gode klubkammerater og ventede 

med en tyk trøje, en regnjakke og masser af an-

erkendelse. Vi klarede det: vi gennemførte og 

vi blev ikke sidst! Endnu mere varmede den 

varme kakao, som forplejningsteltet fremskaf-

fede til mig – samt et brusebad og tørt tøj. 

Og så kunne vi ’nyde’ herrestafetten – i mørke 

og regn udenfor – og god varme i klubteltet. 

Ingen ambitioner om at være vågen hele natten. 

På et tidspunkt havde jeg behov for at finde 

klubbens sovetelt. ’Et stort hvidt telt med et 

Søllerød flag – en kilometer herfra’. Ingen 

grund til at bomme soveteltet så taktikken var 

at vente på nogen, som skulle samme sted hen. 

Tak til Kirsten og Bo, som havde styr på vej-

valget. 

Efter en god søvn i en varm sovepose, så var 

det tid til at finde ud af, hvordan det gik med 

herrestafetten – og se en stor efterstart. Jeg 

kunne også se, hvor ’slidte’ mange løbere var, 

da de kom i mål. Efter en veloverstået stafet, 

viste vi girlpower og tog chaufførposter på ve-

jen hjem. 

 

Ingen tvivl om, at Tiomila ikke var sommerud-

flugt. Men vi kæmpede og styrkede vores sam-

menhold, og det var fedt at alle klubbens hold 

gennemførte. 

 

Tak til Svend-Erik og alle de mange andre, som 

skabte rammerne for dette fantastiske arrange-

ment.  
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Min Overraskende TioMila Debut 
Af Nikoline Andersen 

Storkøbenhavn- Östra Göinge: En begiven-

hedsrig lørdag sidst i april blev min overraskel-

sesrige debut med Orienteringsoplevelsen 

Tiomila. Uden egentlig accept fra min side har 

en ændring i den oprindelige plan forårsaget at 

jeg er blevet (tvangs)indstillet til tredjeturen, 

den 9,8 lange ugaflede tur med 17 poster og 

lange stræk. De andre forsikrer mig om, at det 

kan jeg sagtens, og det er ingen sag ift. påske-

løbet i Vestjylland. Det kan de sagtens sige…  

Privilegeret som jeg er, bliver jeg hentet på min 

hjemmeadresse i Lyngby af vores herlige klub-

formand og får en plads i en nu fyldt bil. Un-

dervejs hører vi lidt om, hvordan det går ung-

domsløberne og efter nogle timer lander vi i 

Östra Göinge. Vi finder klubteltet, roser ung-

domsløberne og sender de første dame løbere i 

skoven. Det er Alberte og Iben der løber først. 

Begge klarer de det flot og anden løberne får nu 

deres chance.   

Klubtelt-skiftezone: Med hjælp fra behjælpe-

lige klubkammerater hører jeg at mit holds an-

denturs-løber Anne Kaae har passeret publi-

kumspassagen. Da tænker bliver jeg klar og 

styrter til skiftezonen med en kort opfordring til 

Niels Bentzon om han vil hente mit skiftetøj in-

den længe. Det viser sig, at jeg er lige lovligt 

tidlig på den og indstiller opvarmningen til 

Anne er nået lidt tættere på. Det tager trods alt 

lidt tid at løbe de adskillige svære kilometer 

nordøst for stævnepladsen.  

Skiftezone-start 

Endelig kommer Anne, skiftetøjet ryger af, og 

jeg er klar. Målopløb, kortaflevering og jeg su-

ser ud mod startpunktet.  

Sart-1(176): 7.48 Sikkert konservativt vejvalg 

nord om mod førsteposten. Grøften giver ret-

ningen og der står skærmen. 

1-2(88):1.46 Fuld fart gennem terrænet, forrest 

med en eller to bag mig. Nord på tværs af det 

åbne, gennem det lysegrønne og med en fornuf-

tig retning næsten direkte i posten 

2-3(77): 5.27 Vejvalget er simpelt og strækket 

nemt. Lidt på tværs, følger stendiget, ud på 

stien, op mod bygning og over stendiget ud i 

det åbne. En anden dame følger mig fra det ta-

ber på dette, men det er besværligere og mere 

langsommeligt end jeg troede. De to tre åbne 

langs stendiget. Dog kommer jeg lige tyve tre-

dive meter for langt kigger mig over skulderen 

og ser skærmen. Hun følger lige i hælene. 

3-4(173): 19.23 Langstrækket… 2 overordnede 

muligheder er hvad jeg ser. En lang tur på stier 

nordom eller en væsentlig kortere tur på tværs 

med en kun en kort besværlig del over en bred 

grøft og blød bund. Inspireret af en overvejelse 

fra livecastingen tidligere, vælger jeg den kor-

tere vej i det mere uforudsigelige terræn. Det er 

svært at sige, om jeg vinder eller andre løbere 

jeg hidtil har set, forsvinder ud af syne. Jeg er 

alene på dette vejvalg.  

Da jeg endelig kommer på sti igen, løber jeg 

igen på tværs og får forladt det sikre udgangs-

punkt uden en præcis retning. Det er selvfølge-

lig ikke ideelt og her kommer det første store 

bom. Jeg ser en post, 155 og det er ikke min. 

Jeg ved faktisk ikke hvor jeg er, altså jo inden-

for en radius af ca 1-2 cm på kortet, men ikke 

særlig præcist. “WWBD?” (What would Bo 

do?) spørger jeg mig selv og konkluderer, at jeg 

må finde et sikkert udgangspunkt. Bomteknik-

ken er dog ikke så finpudset, og jeg får kejtet 

en smule rundt i det tætte, før jeg ved et lykke-

træf ser nogle andre dygtige damer, der løber 

lige til posten for mig.   

 

 
Nikoline, fotograferet ved dette års påskeløb 
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4-5(97): 5.48 De første 90% af strækket går for-

rygende. Ud af tætheden, langs bevoksningen, 

over det åbne og stik syd ind i tætheden… Men 

her går jeg skævt, har ikke læst postdefinitio-

nen og synes at ramme alle andre sten end dem 

jeg leder efter. En eller to af de andre jeg løber 

delvist sammen med, får læst sig ind og bevæ-

ger sig hen mod posten. Den sidder i slugten 

bag de store sten. 

5-6(167): 1.33 Retningen er ok, men præcisio-

nen er ikke så stor og det er svært at løbe hurtigt 

i det halvtætte. Ved lidt hjælp fra en anden lø-

ber finder jeg posten.  

6-7(102): 10.46 Jeg får en skæv retning sydpå 

mod stien og benytter mig af denne og tillø-

berne så længe jeg kan. Ca. stik nord for posten 

forlader jeg stien og giver den gas i den åbne 

skov. Da jeg har passeres tætheden, ser jeg et 

åbent område. Der er intet åbent område på kor-

tet, der hvor jeg er på vej hen. Jeg kommer helt 

ned i fart og bliver meget usikker. Da en selv-

sikker dameløber overhaler mig, stoler jeg dog 

på hendes vurdering og følger trop. Vi løber 

lige i posten. Senere viser det sig, at dette åbne 

område slet ikke er på kortet, men var omtalt i 

instruktionen. Ups. 

7-8(104): 6.24 Nu opgiver jeg så småt at læse 

kort. Jeg følger blot efter kvinden foran mig. 

Hun løber lige præcis det tempo jeg kan holde 

til… eksklusiv kortlæsning.  

8-9(105): 3.30 Kvindens ryg og underlaget er 

det eneste jeg fokuserer på. Vi sætter en god 

fart. Dog opstår der lidt usikkerhed lige om-

kring posten, og da vi finder den er der kommet 

et par andre damer til. 

9-10(106): 5.45 Igen følger jeg bare de andre 

omkring mig. Selvom jeg kigger på kortet en 

gang imellem, kan jeg slet ikke nå at tage stil-

ling til det, lave vejvalg eller tjekke kurs. Jeg 

løber bare. 

10-11(200): 3.25 Vi løber nu et helt lille tog 

mod publikumsposten. Her når jeg at læse lidt 

kort, da der er lidt tid på asfaltvejen. Jeg haler 

ind på føreren af toget. Lige ved publikumspo-

sten, har jeg næsten indhentet hende. 

11-12(111): 12.18 Af en eller anden årsag løber 

føreren den forkerte vej væk fra posten og vi 

løber et par skridt ind i skoven, væk fra snitz-

ling, hegn og publikum. En mand fægter med 

armene og råber til os: “Tillbaka, tillbaka!”. Jeg 

ser på kortet, vender om og indser, at han har 

ret. Den bagerste del af toget har nu overhalet 

os ved at løbe den rigtige vej. Jeg giver den alt, 

hvad jeg har for at indhente, hvad jeg lige har 

tabt. Publikumsstrækket synes langt og netop 

som man forlader stævnepladsen, skal man op 

ad en stejl bakke og ud i et svært område. Jeg 

udnytter grusvejen til at komme nordpå, men 

forlader den ca. halvvejs og trækker længere 

østpå for at finde en af de flere hundrede stub i 

området. En kvinde ser min tøven, og begynder 

at spørge mig, hvor jeg skal hen, finder ud af, 

jeg leder efter 111 og peger i en sydøstlig ret-

ning, som om jeg er løbet for langt. Desværre 

bliver jeg usikker, tror kortvarigt på hende, og 

bevæger mig den retning. Det går dog hurtigt 

op for mig, at hun tager fejl eller har løjet be-

vidst, og jeg bruger nu søen til at orientere efter. 

Posten ligger præcis på højde med overgangen 

fra sø til mose og jeg kan se denne ved at kigge 

på, hvor sivene starter. Taktikken virker perfekt 

og jeg bevæger et par meter op ad bakken igen 

og finder posten. 

12-13(84): 2.34 Selvom der ikke er langt, er det 

svært for der er tonsvis af klippeformationer og 

krøller i kurverne her. Jeg følger kvinden foran 

mig, læser med på kortet og kan inden længe 

spotte den karakteristiske lysning lige ved si-

den af posten. Den hjælper mig med at løbe 

præcist ind til posten. 

13-14(60): 3.32 Strækket starter med en grov 

kompaskurs, og hurtigt kommer jeg til det åbne 

område jeg har bestemt mig at krydse for at 

holde retning. Det skulle dog vise sig at det var 

en rigtig dårlig beslutning. Jeg kravler bogsta-

velig talt igennem det pga. væltede stammer 

over det hele og mister løberen foran mig helt 

af syne. Øv. Dog finder jeg nemt posten, da jeg 

først er sluppet fri af stammerne.  

14-15(85): 4.14 Strækket er simpelt. Sydpå 

over udløberen og derpå langs med bakken. Jeg 

overhaler en løber lige før posten, der står ved 

den forkerte sten og løber lige i posten. 

15-16(148): 1.24 Jeg bliver fundet af et par an-

dre kvinder, og nu fører jeg et lille tog. Jeg hol-

der blot en retning og finder posten. 

16-17(100): 1.04 Her kan det næsten ikke gå 

galt. Bar fuld fart mod vest, sydvest og fang 

stien. Det går ganske uden de store udfordrin-

ger, og man kan mærke, at nu er vi næsten fær-

dige. 
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17-mål:  0.58 Nu giver jeg den alt hvad remmer 

og tøj kan holde for evt. at overhale en enkel 

eller to i målopløbet. “Kom så Nikoline”, hører 

jeg Kirsten råbe fra skiftezonen, og jeg sætter 

farten yderligere op. I svinget mod broen løber 

jeg sidelæns ind i rækværket, og er nær faldet 

grundet farten, men det stopper mig ikke. Over 

broen, hen ad græsset og SI’en i den sidste vig-

tige enhed på turen.  

mål-klubtelt: 

Herfra slentrer jeg mod brikaflæsningen og får 

smilende et “godkänd” fra damen. Jeg smiler 

tilbage og svinger rundt bag om hjørnet på trai-

leren. Til min store overraskelse står der her en 

hel velkomstkomité på 4 mennesker (Anne 

Kaae, Iben Maag, Niels Bentzon og Bo Kon-

ring) med vand, overtrækstøj og rosende ord. 

Senere har jeg fået at vide at mit smil var så 

stort, at det næsten ikke kunne være i mit an-

sigt. Jeg fortæller begejstret om, hvor spæn-

dende og vellykket en tur jeg har haft. De lytter 

og spørger med stor interesse og endnu flere ro-

sende ord. På min stræktid kan jeg læse: Niko-

line Andersen Søllerød OK 2: 1:37.39 

(+36.47). Derudover får jeg at vide, at jeg har 

hentet 9 placeringer. 

Da begejstringen har lagt sig lidt, overbeviser 

de mig om at komme i bad, inden jeg bliver 

kold. Jeg smutter derfor tilbage til teltet, smiler 

og fortæller at det gik godt til de klubkamme-

rater jeg møder på vejen. Jeg kom endda hele 

turen igennem uden at møde regnvejr, mørke 

eller andre uforudsete ubehageligheder. Vi 

gennemfører alle 5, og jeg sætter rekorden for 

hurtigste kilometertid på holdet. Ikke dårligt i 

min optik. Resten af weekenden nyder jeg det 

dejlige selskab, den spændende livecasting og 

begrænset søvn i teltet.  

Tiomila har været en super fed oplevelse, og 

det er nok ikke sidste gang jeg er med!  

(Desværre er det ikke lykkedes mig at få min 

tracking lagt på kortet, men her er allepostkor-

tet med en lille stjerne ved de postnumre jeg 

skulle finde. Kan du selv følge med på kortet 

ud fra min beskrivelse?) 

 

 
Jeg har taget PrtSc af dele af Nikolines bane, som jeg fandt på Eventor.se. 

Det lange stræk og den sidste del af banen. Se den elektroniske udgave side 33. 

 



Komposten – 29. årgang nr. 3 – juni 2019                                                         Søllerød Orienteringsklub 

19 

DM Sprint og Mix-sprintstafet i Grindsted 
 

Udsnit fra individuel sprint 

(klasse H35, H50 og H55) 

 

I weekenden 25.-26. maj stod den på Dan-

marksmesterskaber i individuel sprint og mix-

sprintstafet i Grindsted by. Begge løb blev af-

viklet fra samme stævneplads ved Grindsted 

Gymnasium og med fine indendørs faciliteter. 

Vejret bød på overskyet himmel, ingen regn og 

temperaturer omkring de 15 grader, hvilket er 

en ganske udmærket kombination til bysprint.  

Lørdagens løb foregik primært i Grindsted by-

midte nord for Grindsted Å og med deltagelse 

af 20 søllerødder. Gode baner med høj ha-

stighed og flere vejvalgmuligheder. Dertil to 

indlagte vejspærringer på gågaden for at give 

lidt mere udfordring. Se f.eks. strækket fra post 

1 til post 2 på kortudsnittet.  

Bedst placeret blev Mathias Buchgreitz med 

sølvmedalje i H16. Der var bronze til Frida Ha-

gedorn (D14), Mathilde Smedegaard Madsen 

(D18), Iben Maag (D50) samt Michael Graae 

(H55). 

I D21 tog Maja Alm sejren med ét minut og 12 

sekunder foran Cecilie Friberg Klysner og med 

Emma Klingenberg på en 3. plads yderligere 24 

sekunder efter. 

 
 

 

 
Mathias blev lørdagens bedst placerede fra Søllerød.           
 

Frida Hagedorn fik sin første individuelle medalje ved et DM 

 

Søndagens mix-sprintstafet forgik i den sydøstlige del af Grindsted omkring Gymnasiet, Søndre 

Skole og boligområdet Tingparken. Lange, og ikke så snirklede stræk, men meget høj hastighed lige 

fra start. Søllerød stillede med fire hold, der fik gode placeringer, dog intet ædelt metal i denne om-

gang. Bedste placeringer var i DH16, hvor Ellen K. Larsen, Frida Hagedorn og Mathias Buchgreitz 

løb sig ind på en 5. plads (Mathias løb 3. turen på bare 13:46, hvilket var anden hurtigste tid blandt 

de 60 løbere i DH16). I DH45 løb Mogens Hagedorn, Iben Maag og Michael Graae sig ligeledes til 

en flot 5. plads. 

      Steen Knuhtsen 
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Påskeløb 2019 
Stråsø og Vosborg Heder 

 

Klubben stillede stærkt op til påskeløbene ved Ulfborg i Midtjylland. 43 overnattede på vandre-

hjemmet i Hvide Sande. SUTterne have 4 værelser, og disse værelser fik til opgave at skrive dette 

indlæg. 

 

Af Mads, Mikkel, Rune 

Fortræning 16/4 
Ifølge instruktionen til turen skulle det tage 5 

timer plus pauser at køre hjemme fra og til den 

første fortræning i Gødel Bjerge. Men et blik på 

Google Maps afslørede en køretid på 3.5 timer. 

Så ankomst en time før træningen startede 

gjorde det muligt at ligge på en bakke og nyde 

det gode vejr. Banerne var selvindtegnede ba-

ner på FindVej kort. 

Og som FindVej kort er bedst var kortet ikke 

opdateret siden August 2010. Så det siger sig 

selv, at det så lidt anderledes ud i skoven end 

på kortet. Kurverne plejer ikke at ændre sig be-

tydeligt, så derfor var det dem, der blev løbet 

efter. Det lød som en god plan. Dog var kur-

verne tegnet med den bløde pensel, så der var 

områder de ikke var til meget hjælp. Der var 

områder, hvor der var helt fladt på kortet, men 

i virkeligheden fyldt med høje og lavninger på 

1-1.5m højde. Det kan abstraheres fra, hvis ens 

post ikke skal ligge i en flad slugt, som viser sig 

er 1-1.5m dyb.  

Efter træning var der kurs mod vandrehjemmet 

i Hvide Sande med indkvartering og millionbøf 

til aftensmad. 

17/4 
Dag to bød på klittræning i Husby Klitplantage. 

Banerne var lagt af Bo Konring. En mand der 

bogstavelig talt har brugt over 400 timer på at 

gå rundt og tegne Fanøs klitter. Dermed var der 

lagt op til baner som giver en erfaring forud for 

Påskeløbene. 

 

 
 

Den første af to træninger var helt ude ved ky-

sten. Og alle, undtagen de mest erfarne SUTter, 

gik med på 1.5km vandring rundt i klitterne. 

Som altid med disse vandringer tager det tid. 

Der skal forklares og fortolkes kurver og tæthe-

der. Så da vi havde gået 1.5km havde de erfarne 

SUTter allerede løbet de to runder i klitterne, 

som var den rigtige træning. 

Efter frokost rykkede vi 2km ind i land, og løb 

inde i skoven. Dog var der stadigvæk masser af 

diffuse kurver at læse. Her begik en mindre 

gruppe sig ud på endnu en vandring. 

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

1. løbsdag 
 

Endelig blev det første dag til Påskeløbene. Vi 

havde glædet os rigtig meget til at komme ud, 

og give den max gas i bakkerne. Solen skin-

nende, og mens vi ventede på at starten gik, 

kunne vi ligge i solen i T-shirt og nyde vejret. 

Da starten gik, var der fuld fart på. Det gode 

humør, det dejlige vejr og spændingen for de 

tre løb, gav alt sammen en masse energi til ba-

nen. Der var ikke mange bakker, og banen  

skulle holdes i et hurtigt tempo. Her er vores 

kommentarer på løbet. 

 

Alberte:  

Jeg havde et ret fint løb uden de største fejl. Det 

var en rigtig hurtig bane, og der skulle holdes 

et højt tempo hele vejen igennem. Det gjorde 

det rigtig hårdt og især til sidst, hvor vi kom ud 

over heden. Man må dog sige at den bagende 

sol, kunne ses på armene bagefter. Alt i alt var 
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det dejligt at få skudt påskeløbene ordentligt i 

gang. 

 

Camille: 

Trods førstedagen var påskeløbets oriente-

ringsmæssigt letteste dag, lykkedes det mig at 

løbe et rigtig dårligt løb. Den første halvdel af 

banen gik fint kun med få småbom og et par 

halvdårlige vejvalg, men omkring halvvejs i lø-

bet gik jeg helt kold i varmen. Jeg kunne ikke 

komme op i en ordentlig fart, og mit hoved ville 

ikke længere samarbejde. Det førte til et stort 

bom på post 11, og nogle langsomme kilome-

tertider. Derfor var jeg allerede efter første dag 

langt bagud i den samlede konkurrence.  

  

Selvom der var lidt blandede præstationer i Søl-

lerødlejren efter løbet var der en rigtig god 

stemning.  

Efter løbet blev der diskuteret vejvalg og om 

aftenen blev aftensolen nydt udenfor. Søllerød-

derne forsvandt lige så stille i seng, for det 

havde været en hård dag, og der ventede jo også 

et spændende løb dagen efter. 

 

Indlægget om 2. etape er desværre ikke nået frem. Jeg ved ikke, hvem, der har glemt det. 😊 
 

Lørdag d. 20/4 - 3. Etape 

Skrevet af Thor Find Andersen, Lukas Becker, Ditlev Melbye og Oscar Bæk Christiansen 

 

Så var det blevet sidstedagen på vores påsketur 

og vi skulle lige nå at dække hele bilen med 

støv på den flere kilometer lange grusvej og nå 

at løbe i den sidste del af Ulfborgs skove, inden  

vi skulle hjem til Sjælland. I dag var der jagt-

start med mange Søllerødder der potentielt 

kunne hente medaljer. Vejret var skønt lige 

som dagen før og det blev så varmt at man 

skulle tro det var midt i sommerferien. Nogle af 

Søllerødderne var også henne forbi kiosken 

igen i dag og få en tiltrængt is. Det endte med 

at der var mange Søllerødder der fik medaljer. 

Først og fremmest udfyldte Søllerød podiet for 

D18 med guld til Alberte Kaae-Nielsen, sølv til 

Mathilde Smedegaard Madsen og bronze til 

Camille Næstoft Juhl. Derudover var der hele 3 

guldvindere, 1 sølvvinder og 3 bronzevindere.  

 

Guldet gik også til H16 vinderen Mathias 

Buchgreitz, H18 vinderen Lukas Becker og 

H70 vinderen Jørgen Münster-Swendsen, 

Sølvmedaljen til Lisbeth Damsgaard i D65 og  

 

bronzemedaljerne gik til Eva Smedegaard i 

D50, Andreas Melbye i H20B og Peter Øster-

gaard i H45AK. Efter påskens dejlige dage i 

godt selskab tilbragt i Vestjyske klitter og 

skove, i svømmehallen, ved bordtennisbordet, 

på adventuregolfbanen i et fantastisk vejr og 

med strålende Søllerød-resultater, kunne Sølle-

rødderne tage hjem efter en særdeles vellykket 

påsketur. 

 

  

Tid til  

afslapning 
 

😊 
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Swedish League 
Holte-Stockholm t/r på 1½ døgn 

 

Det startede lidt rodet. Vi fandt ud af, at 

Swedish League-finalen lå i den weekend, hvor 

divisionsmatchen også lå, og tænkte, at det ville 

være sjovt at kombinere de to begivenheder til 

en fælles tur for klubbens juniorer og ungseni-

orer. I sidste ende blev det til, at Mathias, Lu-

kas, Camille, Mathilde, Alberte og Andreas 

meldte sig som interesserede i turen. Fordi vi 

skulle hjem til divisionsmatchen, blev SL-

langdistancen valgt fra, mens vi tilmeldte os på 

sprint og mellemdistance. 

Så skulle vi bare booke transport til og fra 

Stockholm, overnatning mellem fredag og lør-

dag – og sørge for tilmelding og betaling til ar-

rangørerne. I disse miljøbevidste tider og på 

stærk opfordring fra juniorerne blev det til tog-

billetter, og vi skulle af sted meget tidligt fre-

dag morgen for at nå frem i tide til sprinten. 

Det er meget populært i politiker-kredse at have 

fx et privat-alias og et statsminister-alias. I 

denne sammenhæng opdagede O-løbs-Kirsten 

pludselig, at professor-Kirsten havde planlagt 

en forelæsning den formiddag, hvor privat-Kir-

sten havde tænkt at sidde hyggeligt vuggende 

på X2000-toget til Stockholm… Det endte 

med, at hele flokken undtagen mig drog af sted 

kl. 06.56 fra København H, mens jeg holdt fo-

relæsning på Herlev Hospital og derefter kørte 

i en taxa til Hovedbanegården for at myldre ind 

i toget med afgang kl. 11.48 i stedet… Med an-

dre ord ankom jeg til Stockholm C et solidt an-

tal timer efter morgenturisterne og tilbragte en 

times tid med at navigere igennem myldretids-

trafikken ved hjælp af SJ’s app og samtidig 

med, at jeg på mobilen fulgte med i en sensati-

onel udvikling i D18-sprinten, hvor Mathilde 

med en tidlig start havde sat alt og alle til vægs 

og blev ved med at gøre det. Således ankom jeg 

til Fisksätra Stadion stort set samtidig med, at 

det blev endelig afgjort, at Mathilde havde vun-

det (i en tid, der med afstand var bedre end den, 

som Ida Øbro vandt D20-klassen på samme 

bane) og givet speakeren et mindre chok og et 

nyt dansk navn at jonglere med. Mathilde for-

talte, at hun havde hakket lidt i det i starten og 

faktisk havde haft behov for at standse op for at 

læse på strækkene – lidt atypisk for en svensk 

sprintkonkurrence. Stræktiderne viser, at Ma-

thilde er nr. 9 på post 1, derefter ligger nr. 3 og 

først overtager 1. pladsen fra midt i løbet, men 

til gengæld holder den hele vejen til mål.  
 

 
 

Alberte blev samtidig nr. 33 ud af de 77 star-

tende løbere, mens Lukas måtte nøjes med at gå 

rundt pga. en drilsk hofteskade. At det ikke kun 

var SL-juniorerne, der kunne præstere, satte 

Mathias en tyk streg under, da han blev nr. 3 i 

H16. 

Det nåede at blive lidt halvsent, inden stævnet 

var færdigt for vores vedkommende, og vi 

endte med at blive temmelig hundesultne. 

Halvvejs på togstrækningen mellem stævne-

pladsen og vores overnatningssted fandt vi en 

burgerjoint med gode både veganske, vegetari-

ske og kød-burgere, som blev nedsvælget til 
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sidste krumme. Derefter tog vi sporvognen det 

sidste stykke vej, traskede igennem et industri-

kvarter, som var skummelt nok til at kunne fi-

gurere i en hvilken som helst Scandinavian 

Noir-thriller (Mathilde så også en rotte) og hav-

nede mirakuløst nok på vores hotel, som trods 

sin tvivlsomme placering og sit Singapore-ba-

serede bagmandsfirma viste sig at være virke-

ligt nok og overordentlig pænt indeni. 

Efter en lidt kortere nat, end pæne juniorløbere 

normalt vil stile imod, stod vi op igen, spiste en 

aldeles udmærket morgenmad i den overdæk-

kede atriumgård, moslede de knap 2 km op til 

sporvognen og kørte tilbage til Fisksätra, hvor 

juniorerne straks forsvandt ind i karantænezo-

nen. Vi andre tøffede den traditionelt lange tur 

til start i en anden del af skoven end den, som 

juniorerne skulle løbe i, og tog vores tur rundt i 

mere eller mindre god ro og orden. Da vi kom 

hjem, var Mathilde i føring – noget, som den 

svenske speaker, der må have øvet sig hele nat-

ten på at sige navnet rigtigt, dog havde noget 

lettere ved at håndtere end dagen før. Ligesom 

om fredagen havde Mathildes afslutning været 

betydelig bedre end starten, hvor hun lige 

skulle løbe sig ind på kortet, og det samme 

gjaldt så vidt jeg husker for Alberte. Det endte 

med, at nogle hjemmevante og (hurtige!) sven-

ske piger sidst i feltet overløb Mathilde, som 

endte med en 9. plads blandt 83 startende, mens 

Alberte blev nr. 32. Lukas var igen gående hele 

vejen rundt, og Mathias imponerede igen med 

en 5. plads blandt fremtidsjuniorerne i H16. 

 

Og vi voksne? Jamen, vi kom da rundt… i mere 

eller mindre fin stil. Og nød turen på de gode 

baner i super stockholmsk terræn, kuperet og 

detaljerigt med fine sten! Undervejs mødte vi 

også et par andre søllerødder (Aske, som har 

boet i Stockholm i dette semester og Simon, 

som var på besøg), som tjekkede terrænet. 
 

 
En lille bid af kortet med Mathildes bane 

 
 

Derefter steg vi igen på toget, drog hjemme-

vante til Stockholm C og derfra nu en smule 

trætte til København, hvor vi ankom kl. 21.50. 

En dejlig tur til Swedish League var historie. 
 

 
 

…Så løb vi divisionsmatch dagen efter, men 

det er en helt anden historie 😊 

Kirsten Møller. 
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Vil du (hjælpe) med til KUM? 
25.-27. oktober 2019 

 

 
 

Kreds-Ungdoms-Match (KUM) er en årlig 

dyst, hvor ungdomsløbere i alderen 11-20 år fra 

Dansk Orienteringsforbunds 3 kredse (nord, 

syd og øst) dyster mod hinanden.  

 

KUM er årets største arrangement for ung-

domsløbere med både traditioner og fornyelse. 

’KUM er alt’ har vi hørt fra ungdomsløberne. 

De ydre rammer blev ændret lidt for nogle år 

siden, og KUM foregår fra fredag aften til søn-

dag eftermiddag. 

Søllerød OK arrangerer KUM i år. Vi forventer 

200 ungdomsløbere – heraf en masse af vores 

egne unge – samt 30 ledere fra de deltagende 

klubber. Vi er godt i gang med planlægningen 

som bl.a. indebærer stævnecenter og aktiviteter 

på Nærum ungecenter, overnatning på Nærum 

skole, samt o-løb i Jægersborg hegn og Ravn-

holm skoven. 

I KUM-weekenden har vi behov for en masse 

hjælpere (o-løbs erfaring ikke nødvendig), som 

kan hjælpe nogle timer. Opgaverne er bl.a.: 

 
Opgave Tidspunkt(er) Funktionsleder Andet 

Opsætning og nedtag-
ning af stævneplads 

(inkl. store telte) 

Tidlig morgen og sen 
eftermiddag. Både 
lørdag og søndag 

Steen Knuhtsen Vi har især behov for hjæl-
pere, som medbringer ’bil 
med træk’ da materiellet 
skal overnatte på trailere 
Har du trailer, som vi kan 

låne? 

Indsamling og afleve-
ring af materiel til 

stævnepladsen 

Før og efter KUM Steen Knuhtsen  

Afhentning og retur-
nering af toiletter 

Før og efter KUM Jens A.Hansen  

Tilberede morgenmad 
og frokost, samt mel-
lemmåltider. ’Mad-
pakker’ til busturen 

hjem 

Lørdag og søndag Fiona og Peter 
Becker 

 

Bage kager Før KUM Fiona og Peter 
Becker 

 

Kiosk + 
Væske til løberne 

Midt på dagen - lør-
dag og søndag 

Fiona og Peter 
Becker 

Vi har en lille kiosk med 
varm kakao og andet sødt 

på stævnepladsen 

Start, mål og stafet-
skifte 

Formiddag og tidlig 
eftermiddag 

Lørdag og søndag 

Erik Melbye  
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Opgave Tidspunkt(er) Funktionsleder Andet 

Opsætte og indsamle 
o-poster 

Tidlig morgen og sen 
eftermiddag 

Lørdag og søndag 

Rune Øster-
gaard og Mikkel 

Kaae-Nielsen 

 

Forberede KUM fest Lørdag eftermiddag Anne Kaae-Niel-
sen og Julius 

Molsen 

Borddækning mm 

Hjælpe med KUM fe-
sten 

Lørdag aften Anne Kaae-Niel-
sen og Julius 

Molsen 

Anretning af mad, salg af 
drikkevarer mm, festvagt, 

oprydning 

Sociale aktiviteter Fredag aften 
Lørdag eftermiddag 

Jens A. Hansen 
og Anne Skov-

bæk 

Vi har behov for både en 
tovholder og hjælpere 

Nattevagt på Nærum 
skole 

Fra midnat til kl.7 – 
opdelt i 2 skift 

Fredag nat 
Lørdag nat 

Mette Bæk Chri-
stiansen 

Krav fra brandmyndighe-
derne, når der er overnat-

ning. 

Dørvagt på Nærum 
skole 

Fredag aften 
Lørdag – dag og aften 

Søndag morgen 

Mette Bæk Chri-
stiansen 

 

Rengøring på Nærum 
skole (feje gulv og 
ordne baderum) 

Søndag formiddag Mette Bæk-Chri-
stiansen 

 

Rengøring på Nærum 
ungecenter 

Søndag – midt på da-
gen 

Anne Skovbæk  

En masse andre opga-
ver 

Før, under og efter 
KUM 

Jens A. Hansen 
og Anne Skov-

bæk 

 

 

Skriv til a.skovbaek@gmail.com hvis du har tid og lyst til at hjælpe ved KUM. Tilføj gerne hvilke 

tidsrum og/eller opgaver, som passer dig bedst. Du er også velkommen til at kontakte os direkte, 

hvis du vil vide mere. 

Og for at det hele ikke skal dreje sig om opgaver i KUM-weekenden, så vil der også være mulighed 

for at løbe o-løb i Jægersborg Hegn lørdag eftermiddag. Vi ’genbruger’ KUM-poster og Susanne 

Thrane er stævneleder på dette put-and-run løb, som vil blive annonceret på o-service. 
 

Anne Skovbæk og Jens A. Hansen, stævneledere. 

________________________________________________________________________________ 
 

En aften mandag i maj. 
 

Stor aktivitet i 

Søllerød OK. 

16 børn løber 

med mini-SUT i 

Ravneholm, 30 

børn er med SUT 

i Geelskov, og 

bagefter i klub-

huset til spisning 

og teori. 

Efter mini-SUT deltager 13 forældre i voksen-

o-kursus, som Magnus Oscarsson står for. Det 

er et tilbud fra Magnus i forbindelse med, at 

mini-SUT-børn flyttes op til SUT. Et tilbud 

som Magnus har taget initiativ til, og som nu 

har kørt 4 gange.  
 

Samtidig er der mange voksne i gang med at 

skygge de yngste og/eller sætte poster ud og/el-

ler samle dem ind, eller lave mad og så videre. 
😊 Hilsen Vibe (skrevet på baggrund af info fra Mag-

nus på hjemmesiden (facebookdelen))    

mailto:a.skovbaek@gmail.com
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O-løb  i storbyen. 
 

Retningsskift – Hurtige beslutninger – 

Temposkift – Små detaljer – Koncentration 
(Se de store kort sidst i den elektroniske udgave) 

 

Sådan var det at løbe byorientering ved de 4 tirsdagsløb, 

som AMOK (Amager Orienteringsklub) inviterede til 4 

forårsaftener i april og maj. 

Ganske uhøjtideligt var der indbudt til by-O-løb med 

forhåndstilmelding eller på-dagen-fremmøde, så løbe-

lystne O-dyr kunne prøve at løbe i byen på Amager, 

Christianshavn og 2 gange Frederiksberg. 

En hel del søllerødder (der kom op mod 200 løbere 

denne aften) havde fået øje på og taget imod dette noget 

usædvanlige tilbud. Og allerede den første aften ved 

DR-byen på Amager blev langt de fleste glædeligt over-

raskede ved at blive mødt af en flok AMOKKER, som 

havde styr på tingene, og som ud over at have tegnet et 

fint kort også havde lagt ganske krævende og meget va-

rierede baner i det nybebyggede område omkring DR-

byen på Vestamager.  

Der var SI-kontroller på posterne, så der kunne sam-

menlignes mellemtider og diskuteres vejvalg og spildtid 

på bom m.m. Det hele blev afviklet på uhøjtidelig vis af 

en flok veloplagte AMOK-klubfolk, som havde godt 

greb om arrangementet. 

 

Joh, den første aften viste os, at det var et godt valg 

at bruge en tirsdagsaften på en løbetur på Amager, 

og forventningsfulde så vi nu frem til de næste 3 

tirsdage. 

Og ganske rigtigt: Vi blev ved løb nr. 2 igen budt 

på et veltegnet kort over et meget afvekslende 

stykke af Frederiksberg. På den mellemste bane og 

den lange bane var der indlagt langstræk, som vir-

kelig kunne give tempoløb og store muligheder for 

undervejs at forsøge at planlægge de kommende 

vejvalg og postplukninger – så mange kom virkelig 

op i tempo. Dog kunne man få uventede stop ved 

”de røde lys” i de trafikerede kryds, men sådanne 

småting er blot en lille del at by-O-løbscharmen. 

Igen fin stemning og styr på alt – SI-tidtagning – 

kort + plastlommer til alle – fri starttid og hurtig af-

vikling. Og – det burde jeg nok have nævnt i indled-

ningen – med stævneplads igen nær Metro-/S-tog-

station og med toiletmuligheder. 

Det lod sig virkelig gøre at løbe på tværs af en pul-

serende by, uden at der opstod problemer – vi /lø-

berne var vel egentlig blot beviserne på, at en by kan 

leve på mange måder. Mange fik spørgsmål om ar-

rangementerne/løbene – joh, interessen blev vakt 

hos bymenneskene! 
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3. tirsdag lød spændende med mødested på en af bastionerne på Christianshavn og med baner på det kort, 

som blev brugt til WMOC 2018, hvor Vibe og jeg stod i 

starten og sendte 12-1300 løbere ud på banerne, som den 

gang sluttede ved Thorvaldsens Museum. Ved den lejlig-

hed fik jeg ikke prøvet kortet, men det gjorde jeg helt be-

stemt ved den 3. aftens løb. 

Med en snedig start inde bag volden gav strækket til før-

ste post allerede hovedbrud (se: St->1->2), da voldene 

kun må trædes på med forsigtighed ad tilladte områ-

der/passager. 

AMOK`erne havde virkelig udnyttet det meget gode kort, 

så selv den lange 6-km-bane var ”krøllet sammen” på et 

450m x 850m stort stykke af det vestlige Christianshavn. 

Mange små og velvalgte postplaceringer tvang løberne ud 

i vanskelige vejvalgsproblemer – og alle kom vist ikke 

helt fejlfrie rundt på de spændende baner i en af vores 

meget hyggelige gamle bydele. 

Igen forløb aftenen i en behagelig afslappet atmosfære, 

hvor arrangørerne uden problemer fik sendt mere end 200 

løbere ud på de vellagte baner. 

At vi så de 3 første aftener yderligere var tilsmilet af det 

herligste forsommervejr med behagelige løbstemperatu-

rer er jo blot et ekstra plus, som gjorde byløbsoplevel-

serne endnu bedre. Og der kom mange fotos på AMOKs 

hurtigt opdaterede hjemmeside. 
 

Det fjerde AMOK-løb skulle igen afvikles på Fre-

deriksberg – denne tirsdag i området omkring højhu-

set Domus Vista – atter tæt ved en S-togs-station. 

Også her fik vi et veltegnet kort over et fuldstændigt 

ukendt område i hånden og blev også denne aften – i 

et noget råkoldt maj-aften-vejr - sendt ud mellem de 

høje boligblokke, gennem mindre parkanlæg og  

sportsarealer på en ganske udfordrende O-oplevelse. 

Denne aften havde Amokkerne – ud fra de tidligere 

aftenløbserfaringer – valgt at tilbyde en kortere 

SVÆR bane, hvilket faldt i god jord, da der de første 

aftener kun havde været mulighed for at løbe en kor-

tere LET bane. Vibe og jeg valgte at løbe denne 

bane, som gav os fuld valuta for startafgiften på blot 

30 kr. (pr. aften). 

Fin bane, mange små detaljer og tempokrævende 

langstræk – igen en god løbetur – trods den lidt kølige 

støvregn, som ramte Fr.berg hen på aftenen. 

AMOK beviste ved disse fire aftenløb, at klubben har 

greb om disse intense arrangementer og at de har 

gode banelæggere og dygtige korttegnere, så der kan 

tilbydes nogle meget spændende O-løbs-op-levelser 

i ”den store by”. 

Skal der lige kastes lidt grus ud på banerne, må det 

være, at banelæggerne skal udnytte ”klippefunktio-

nen” i Condes bedre, så små fine detaljer i kortbille-

det ikke forsvinder under den røde farve. 
 

Herligt at løbe AMOK i byen !    Gert 
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Breddetræning = Træning for alle 

 

Breddetræningen 2019 nærmer sig nu halvvejs-

mærket, hvor vi traditionelt holder pause i hele 

juli. 

Inden vi når så langt, har vi dog gennemlevet 

en halvsæson med hele 22 træninger og en 

ganske pæn tilslutning. Et deltagergennemsnit 

på 56 (ultimo maj) er svært at være trist over. 
 

Som tidligere har vi besøgt og trænet i næsten 

alle vore nærskove og desuden lånt os til kort 

og træninger i andre skove i Nordsjælland. Når 

det kun er næsten alle vore nærskove, skyldes 

det, at Jægersborg Hegn og Ravneholm nu 

længe har være friholdt med henblik på, at der 

i oktober skal afvikles KUM i netop disse to 

skove. KUM er ganske vist ikke længere 

omfattet af skovlukning, men vi har i klubben 

valgt, at det vil være fair ikke at træne dér, før 

efter KUM. 

Om Jægersborg Hegn er fremtiden usikker. Her 

påtænkes det, at indhegningen, der i dag 

omfatter Jægersborg Dyrehave, fremover skal 

udvides til Jægersborg Hegn op til 

Skodsborgvej. Hvad det kommer til at betyde 

for vores muligheder for træninger, 

konkurrencer og ikke mindst Molboløb, er 

endnu uvist. 
 

Der har flere gange været ønske om, at 

breddetræningerne blev lagt på O-Track. Det 

ønske imødekom Michael Graae, da han stod 

for træningen på Scion DTU. To svære baner 

og Familiebanen blev lagt i O-Track, hvor man 

så kunne uploade sit gps-spor. Lad mig sige det 

pænt. Det var ikke nogen overvældende succes. 

I skrivende stund har kun tre løbere lagt deres 

spor ind. Konceptet skal selvfølgelig have en 

chance mere, men her vil meget afhænge af, at 

der bliver lagt spor ind, hvis vi fremover skal 

bruge energi på det. 

Egen personlige holdning er, at langt fra alle 

træninger vil være egnede til O-Track. Måske 

også O-Track skal forbeholdes konkurrencer 

og enkelte specielle træninger? Hvad siger du? 
 

Kalenderen for 2. halvår er næsten klar. Kun 

mangler to skovtilladelser at være i hus. Også 

Nattræningerne i oktober og november er 

planlagt, men der arbejdes p.t. på ændringer, 

hvorfor jeg har ladet et par felter være tomme, 

selvom vi faktisk har skovtilladelser hertil. 

Husk som altid at følge med på kalenderen på 

klubbens hjemmeside. 

 

Afslutningen på 1.halvårs træninger er nu 

tilbage i Tisvilde Hegn, og Ellen og Jens Aaris 

lægger endnu engang adresse til den 

efterfølgende grill og hygge. Invitationen til 

denne sidste træning er allerede sendt ud 

sammen med forsnakken til træningen på Scion 

DTU (23/5), og du kan andet sted i Komposten 

her læse mere om arrangementet. HUSK at der 

til denne specielle træning ønskes din 

tilmelding. 

Tilmeld dig hvilken bane du vil løbe og at du 

selvfølgelig deltager i efterfølgende ”grill & 

hygge”. Du kan dog også ”nøjes” med at løbe 

eller ”nøjes” med at grille. Men uanset hvad, så 

tilmeld dig. Tilmeldingen sker via Doodle på:  

https://doodle.com/poll/r8e9fb4xspr2iz89. 
 

Henrik Kleffel

 

Breddetræning 2019 

13-06-19 637 Næsseslottet 

21-06-19 638 Tisvilde Hegn (OBS fredag) 

15-08-19 639 Rude Skov 

22-08-19 640 Ravnsholt (Allerød) 

29-08-19 641 Geel Skov 

05-09-19 642 Grønholt Hegn 

12-09-19 643 Trørød Hegn / Enrum 

19-09-19 644 Rude Skov 

26-09-19 645 Folehave / Rungsted Hegn 

03-10-19 646 Ganløse Ore / Nyvang 

10-10-19 647 Rude Skov 

17-10-19 648 Søllerød Kirkeskov 

24-10-19 649 NAT – Rude Skov 

31-10-19 650 NAT - ? 

07-11-19 651 NAT - ? 

16-11-19 652 Gl. Grønholt Vang 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek 
kalender på hjemmesiden. 

https://doodle.com/poll/r8e9fb4xspr2iz89
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Anemoneløbet 

Nørreskoven den 9. maj 
 

Igen, igen lykkedes det at afholde ”anemone-

løb” i tørvejr og endda i sol. Regn havde præget 

en stor del af dagen, men da vi mødtes til post-

udsætning klokken halv fire, var det slut. Vejret 

blev bedre og bedre og stemningen var helt i 

top fra søllerødderne begyndte at dukke op, til 

de igen forlod stævnepladsen, som Torben 

havde insisteret på skulle ligge i sol !! 

Jeg tog en hel del billeder den aften, og her får 

I, via billeder, et indtryk af, hvordan aftenen 

forløb. 

 

 
Søllerødderne ankommer 

 

 
Kaj har travlt 
 

 
Bo tager imod holdopstillinger 

 
Jens, Steen og Ellen kalder sig Hold 3. 

 

 
Så er det ved at være tid til opvarmning. 

 

 
Så er starten gået 
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Jens, Bettina og Magnus 

 

 
Henrik M., Ulrik og August 

 

 
(Thomas) Simon, Anne Sk., Marianne 

 

 
Henrik K., Frede, Peter V. 

 

 
Karina, Erik og Ingrid. (i modlys.) 

 

 
Jens, Ellen og Steen. 

 

 

Starten er gået. Holdene skal fordele posterne i zone A. De skal vurdere, hvordan holdet kan samles 

igen, uden at nogen skal vente unødigt længe på holdkammeraterne. Der er poster langt væk og 

svære og lette poster. Hvem kan klare hvad?  

Hurtigt er alle hold forsvundet i skoven. Nu mangler bare de løbere, der har valgt at løbe selv eller 

er kommet for sent til fællesstarten. 

Men lige endnu et par hold: 
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Ditlev, Mogens og Sebastian. (Skjult Peter) 

 

 
Jørgen W., Anders J. og Ellen Th. 

 

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

 

Signe nåede ikke at komme på hold, og Gustav og 

Louise er endnu urutinerede og valgte at løbe fami-

liebanen sammen – med SportIdent. 

 

Da alle var kommet af sted, skulle der dækkes op 

til grilning.  

 

Herunder: Mogens, Bo, Kaj 

                  Torben og Niels R. 

                  Gert 
 

 

       
                Tidtagerne klar,                        grillstartere sættes i gang og          flag sættes i jorden. 
 

              
 Første hold i mål: Simon, Marianne, Anne.            Tredje hold i mål: Henrik, Ulrik og August 
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Så var der ”eftersnak” med grilning af pølser. 

Der var mange forskellige slags og dejligt til-

behør i form af brød, ristede løg, agurkesalat 

og selvfølgelig sennep og ketchup. Dertil saft, 

vin og vand. Alt sammen købt og transporteret 

frem af Torben Bøtcher. Sent ankomne hjalp 

med at bære, mens de tungeste ting kom på 

trillebøren. 

 

 
Aksel mellem voksne ben. 
 

 
Bettina klar til at spise. 
 

 
 

Mathias 

Buchgreitz sam-

lede poster ind 

efter en hård in-

tervaltræning, så 

han var blevet 

sulten. Og måske 

også lidt træt ef-

ter 15 km i bak-

kerne. 
 

Jens Aaris fyldte 75 år på dagen og havde 

valgt at tilbringe aftenen i godt selskab med 

klubkammerater. Ellen havde bagt ølkage, 

som smagte rigtig lækkert med smør på.              

Dertil kaffe 😊 

 
Når Torben står for træningen, er der altid bål. 
 

 
Alt fungerer og Torben kan tage sig en slapper. 
 

  
Jens Aaris Thisted, mens der synges for ham. 
 

Hilsen Vibe med TAK til Kaj og Torben for 

endnu et hyggeligt ”Anemoneløb”.
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Tiomilakortudsnit 
 

Dele af tredjeturen på damernes stafet 

 
 

 
Langstrækket 

 

 

 

 
Sidste del, plus de første to stræk. 
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Billeder fra påskeløbene 
 

 

       
       Jørgen Münster vinder H70-      Mathias vinder H-16 

 

       
       Andreas Melby bliver nr. 3 i H-20B                          Peter Østergaard bliver nr.3 i H45AK 

 

 
Sommervejr i påsken. Her Jørgen og Peter. 


