
            
 

   K O M P O S T E N  
  

29. årgang • nr.5 • oktober 2019 
 

Søllerød Orienteringsklub 
 

 

 

   Udfordringer         Kampgejst          Vildskab          Styrke           Venskaber   
 

 
Søllerød OK´s unge førstehold ved Midgårdsormen 

Alberte, Mathilde, Camille, Andreas, Mathias, Lukas, Mikkel og Rune. 

I forrige nummer af Komposten kan du læse indlæg fra Alberte og Lukas om DM-mellem og 

Midgårdsormen. 

 

I dette nummer kan du bl.a. læse om søllerøddernes tur til DM Hold på Als, om JEC, DM-stafet, de 

amerikanske mesterskaber og en miniSUT-træning. 

 

Nyt er ”Månedens jobopslag” – lige efter formandsordene. 

Og på bagsiden, efterårets træningskalender. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

•   5. december 2020. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

• 27. januar 2020. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
 

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

Klubmesterskab 2019 
 

Lørdag den 30. november 2019, kl. 10.00 afholdes Klubmesterskab i Folehave, som en del af Breddetræ-

ningen, der som altid er for hele Søllerød OK. Mon ikke også i år Gert har udtænkt en snedig plan, hvorefter 

Klubmester 2019 findes. 

Samme dag kl. 13.30 mødes vi til Klubmesterskabsfest 
i Holtehal 2, mødelokale 2. Her skal vi: 
 

- Kåre Klubmester 2019, overrække PILEKOGGERET. 

- Hylde vinderen af årets skildpadde. 

- Finde vinderen af Kagekonkurrencen – Vinder din kage? 

- Og endelig finde årets BOM. 
 

HUSK: 

- Mød op til klubmesterskabet i Folehave den 30. november 2019. 

- Tilmeldingsliste og instruktion kommer ca. 2 uger før mesterskabet. 

- Kom til efterfølgende klubmesterskabsfest i Holte Hal 2. 

- Medbring din bedste kreation inden for bagekunsten. 

- Skriv om dit bedste BOM og send det til vibe.bogevig@gmail.com. 
 

Hvis du mangler inspiration til  kagen så se blot her, hvad der sidste år bl.a. blev frembragt. 

 O-hilsen Henrik 

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

Endnu en god dag i Søllerød Orienteringsklub. 

 

Jeg er glad for det lille ord ”endnu”. Jeg oplever 

rigtig mange gode klubdage i vores oriente-

ringsklub. Bare siden septembernummeret af 

Komposten udkom, har mange søllerødder væ-

ret til DM Stafet og Lang; vi har haft fire af vo-

res dygtige juniorer med til De europæiske Ju-

niormesterskaber, og vi har afholdt en velbe-

søgt klubaften – for slet ikke at tale om mange 

gode træninger. Men med overskriften tænker 

jeg selvfølgelig på klubbens deltagelse i DM 

Hold den 6. oktober i Als Nørreskov. I to fyldte 

busser fra Holte, en pointbil fra Aarhus og di-

verse andre biler fra nær og fjern strømmede 

søllerødderne en dejlig, men kold oktobermor-

gen til stævnet i Sønderjylland, som OK Syd 

stod for. 115 rødder endte vi med at blive. Jeg 

gentager lige: 115 søllerødder tog hele turen til 

Als for at løbe med i DM-finalen for klubhold! 

Kalendere var blevet ryddet, og familiefester 

flyttet, for nu skulle søllerødderne på tur. Og 

med søllerødder mener jeg søllerødder i alle al-

dre fra mini-SUT til H80, begyndere og øvede, 

nyligt indmeldte og mangeårige medlemmer. 

Det blev præcist, som vi havde håbet på: en tur 

for hele klubben. Og selv om jeg – indrømmet 

- er en smule ”farvet”, tør jeg godt sige, at vi 

havde en forrygende tur med masser af god 

stemning og begejstring i busserne og på stæv-

nepladsen. Og da det hen på eftermiddagen vi-

ste sig, at Søllerød Orienteringsklub endte på 

en flot tredjeplads, og mini-SUT Hanna på 

klubbens vegne modtog bronzemedaljen, fik 

stemningen og klubsammenholdet endnu en tur 

opad.  

 

Vi fik også sagt tillykke til Erik Brühl med 80-

årsdagen. Erik havde meddelt familie og ven-

ner, at han ikke kunne deltage i sin eget fød-

selsdagsarrangement den dag, for han skulle til 

Als og løbe om point til klubben! Så er man da 

en inkarneret søllerod. På hjemturen, havde 

Jørgen Wisbech skiftet kaffekanden ud med 

bobleflasker, og frugt, kager og slik var der i 

rigelige mængder. Jo, det var en rigtig klubtur. 

 

Næste år løber vi fortsat i første division. DM 

Hold-finalen holdes af Nordkredsen, og for at 

komme på klubtur derop skal vi ligesom i år 

kvalificere os gennem de to ”almindelige” di-

visionsmatcher i Østkredsen. Den første finder 

sted den 19. april i Kongelunden, og selvom det 

måske ikke er det mest ophidsende løbsterræn 

i Kongeriget, er det vigtigt, at vi alle prioriterer 

at deltage, hvis vi skal gøre os håb om at del-

tage i endnu et DM Hold. 

 

 
 

Søllerødderne havde mulighed for at blive 

klædt godt på før DM Hold finalen. Torsdag af-

ten inden turen gav Bo en introduktion til løbs-

området for alle interesserede. Her fik vi et ind-

blik i, hvordan SUT forbereder sig inden vig-

tige stævner. Bo viste billeder fra løbsterrænet, 

der var hentet fra ”nettet” og refereret til et 

FindVej-kort over skoven. Vi fik et indtryk af 

terrænet, og hvordan korttegneren så terrænet. 

Det blev også tydeligt for os, at undervegetati-

onen kunne være endog meget frodig, og at de 

grønskraverede områder skulle tages alvorligt. 
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Vi gennemgik forskellige sandsynlige stræk og 

diskuterede, hvordan de bedst kunne gennem-

føres, og følte os i det hele taget godt forbe-

redte, da aftenen sluttede. Taget ved næsen blev 

vi også, for Bo afslørede, at et af de stræk vi 

havde nørdet var fra Jægersborg Hegn, og det 

havde ingen opdaget. 

 

De europæiske Juniormesterskaber går under 

navnet JEC og fandt i år sted den 27.-29. sep-

tember i Ardèche i Sydfrankrig. Deltagerne var 

fordelt på fire klasser og løb konkurrencer i 

Sprint, Lang og Stafet. Vores tre D18-piger Al-

berte Kaae-Nielsen, Camille Næstoft Juhl og 

Mathilde Smedegaard Madsen deltog på det 

danske landshold og fik udover en spændende 

oplevelse mere erfaring med at løbe internatio-

nale mesterskaber. Desuden opnåede de fine 

placeringer i det stærke felt. Lukas Becker del-

tog på det tyske landshold, ligeledes med fine 

placeringer. Godt gået af de fire unge søllerød-

der. 

 

Den traditionelle ”DM-weekend”, hvor der lø-

bes om danmarksmesterskaberne i stafet om 

lørdagen og i individuel lang distance om søn-

dagen, var arrangeret af FIF og blev holdt i 

Søskoven, der er en del af Grib Skov. Stævne-

pladsen lå kun en halv times kørsel fra vores 

klubhus, og flere end 50 søllerødder deltog 

begge dage. Der blev lavet mange fine præsta-

tioner, og ved weekendens afslutning havde 

søllerødderne scoret hele 15 medaljer fordelt på 

4 guld, 8 sølv og 3 bronze. Stort tillykke til de 

mange medaljetagere.  

 

Fokus er nu fuldt på KUM (KredsUngdoms-

Match), som er vores næste stævne den 25. til 

27. oktober. Det er, som jeg skrev i sidste num-

mer af Komposten, et stort arrangement, der 

omfatter meget andet end ”bare” to løb – i rea-

liteten er vi værter for omkring 200 løbere plus 

et antal ledere non stop fra fredag aften til søn-

dag eftermiddag. Det er et kæmpe arbejde, men 

også en begivenhed vi ser frem til, og heldigvis 

har rigtig mange søllerødder meldt sig som 

hjælpere.  

 

Efter KUM er der ikke mange løb tilbage i ka-

lenderen i år, men et af dem, vi ikke kommer 

uden om, er Jættemilen, hvor vi sædvanligvis 

stiller med mange løbere. I år foregår den i Grib 

Skov. Banerne er lange, men der er mulighed 

for at deltage på afkortede baner i ”turistklas-

sen”, hvis det virker uoverskueligt at løbe i sin 

almindelige klasse. Grib Skov er efter min me-

ning et af landets bedste o-terræner, så jeg op-

fordrer alle, der har mulighed for det, til at løbe 

med.  

 

Jættemilen betragter vi sædvanligvis som af-

slutning på efterårssæsonen, men så kommer 

der VinterCup, NatCup og mange gode trænin-

ger i vintersæsonen og ikke at forglemme må-

nedsbanerne. Der er altid postskærme at finde 

for en søllerod. 

 

Vi ses derude mellem skærmene i efterårssko-

ven. 
 

-Niels 
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”Månedens jobopslag” 

 

Molboløbet søger hjælp til Facebook. 

 
Molboløbet søger et medlem som kan hjælpe med at lave et opslag på Molbo-
løbets Facebook hver uge i de 10 uger Molboløbet varer. Det skal være en lille 
appetitvækker, så vi kan få rigtig mange til at komme hver gang. Måske vi alle-
rede nu skal begynde at varme lidt op på Facebook? 

 
Du kan kontakte Henrik Molsen med spørgsmål og for mere information om denne opgave. 
 
 

 

Kiosk - funktionsleder - SM Weekend, maj 2020 

 

   
Billederne er fra kiosken ved divisionsturneringen for 3.-6. div. i april 2019 

 
Jeg søger en, evt. to,  funktionsleder(e) til at stå for kiosken til SOK-arrangement i maj 2020. Du 

får en række medhjælpere til at lave det hårde arbejde, og du skal styre slagets gang. 
 

Hvis I er to, som har lyst til at deles om funktionslederjobbet, er det også meget fint. 
Hvis du er interesseret, eller vil vide mere om kioskfunktionen, så henvend dig til undertegnede. 

 
Anne Dorthe Hansen (Fam. Molsen)   

________________________________________________________________________________ 

Velkommen til: 
 

Anton David Koue, 2010 

Laura-Johanne David Koue, 2007  

Anne David Koue, 1980 

Torben Koue, 1978 

 

Tania Pedersen Broberg, 1982  

Morten Petersen Broberg,1969  

Maja Elise Fløe Pedersen, 2011  

 

Ella Reker Hadrup, 2007 

Sine Reker Hadrup, 1975 
 

Carmen Steg,  1994 

Karla Friis Frandsen: 2010 (billede 1) 

Ella Friis Frandsen: 2013 

Jeppe Frandsen: 1979 

Marie Friis Frandsen: 1979 

Marie-Louise Saaby-Tüchsen, 1974 

Kasper Saaby-Tüchsen, 1973 

Viggo Saaby-Tüchsen, 2010 

Sigurd Saaby-Tüchsen, 2013 

Emil Saaby-Tüchsen, 2016 (Billede 2) 
 

Nikoline Eskildsen Larsen 2007 
 

Karen Marie Gjerløff 1998 

Chris Rycroft 1960 
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Bomkanonen 2019 
 

Endnu et fanTAStisk Søllerød-år går på hæld! 

Endnu en bunke bom er logget i hjerner, GPS-ure og SI-brikker. 

Endnu engang indkaldes derfor bidrag til 
 

 

Du har garanteret aldrig bommet – eller har du? Og vil du fortælle os andre om det? 

Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, grinagtigt eller 

lærerigt bom. 

Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens længde, og der er 

ingen forældelsesfrist. Det må være foregået til lands, vands eller i luften, i Schweiz, Norge, Rude 

Skov, Als Nørreskov eller andre sand- og usandsynlige steder, under træning eller i konkurrence – på 

60.000 kr.-carbonstel-MTB’en, Tante Adas aflagte havelåge eller til fods – og du må være glad ny-

begynder, engageret supermotionist eller topprofessionel – bare bommet har med O-sport at gøre. 

 

Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør: 

Vibe Bøgevig på vibe.bogevig@gmail.com senest den 27. november 2019.  

 

Du må gerne være anonym over for resten af klubben – men dit navn skal fremgå af mailen. Herefter 

vil et uvildigt, men kompetent dommerpanel bedømme bidragene (ligeledes anonymt), og vinderen 

vil (evt. anonymt) modtage folkets hyldest og en flot præmie ved klubfesten 

 

lørdag den 30. november. 
 

Bidragene vil evt. senere blive trykt i BomKomposten. 

 

HUSK: Det er en menneskeret at bomme. Og en pligt at lære af det. 

 

BOM-
kanonen! 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com


Søllerød Orienteringsklub                                                   Komposten – 29. årgang nr. 5 - oktober 2019 

8 

Mit stafetløb ved DM  
i Gribskov Mårum 

Af Vibe Bøgevig 

At Else og jeg skulle vinde guld ved DM-

stafet i år, lå ikke ligefrem i kortene. 

Det er flere år siden, vi kunne kalde os fa-

voritter i D65- (ældste stafetklasse hos da-

merne) 

 

Else løb første tur, og jeg havde sagt til 

hende, at jeg var glad for, at hun ikke ville 

komme først. 

Det gjorde hun heller ikke, men der var 

mindre end et minut mellem den første og 

Else på syvendepladsen. Ja, der var kun 43 

sekunder.  

De bedste andentursløbere er hurtigt væk, 

som vores egen Lisbeth Damsgaard, OK 

Østs Janet Bentsen, Roskildes Inge Jørgen-

sen og Tisvildes Inger Kirkegaard, som vi 

på forhånd havde tippet til at indtage me-

dalje-pladserne. 

Vi var altså 8 ude på andentur inden for 44 

sekunder!! 

Det har vi vist ikke prøvet før. 

Der var gafling på første og tredje post, 

derefter var resten af posterne, af i alt 8, 

fælles. Det vidste vi selvfølgelig ikke 

 

Mit løb var et af de bedste i mange år – ori-

enteringsmæssigt, og jeg vil gerne fortælle 

om den  oplevelse her. 

 

Det spændende sker fra post 4. Mellem 3 og 4 kunne jeg se Lisbeth langt foran, men mit vejvalg til 

fireren var en smule kortere, da Lisbeth løb ind langs diget, hvorefter hun drejede op til mosen. Jeg 

løb direkte fra skovvejen op til mosen. Væk fra post 4 gik det side om side. På vejen mødte vi Inger 

fra Tisvilde i modløb. Hun havde altså ikke haft posten endnu. 

Når jeg ser på mellemtiderne, kan jeg konstatere, at hun ”klippede” fireren 43 sekunder efter mig. På 

det tidspunkt anede jeg ikke, at jeg førte løbet sammen med Lisbeth.  

Hun og jeg tog ikke samme vej til post 5. Ved mødet med anden skovvej løb Lisbeth – og Inge fra 

Roskilde, fortalte hun mig senere - lige på, mens jeg løb lidt hen ad vejen, over til en sti og så op over 

bakken. Inger løb efter mig, sagde Lisbeth. 

 

Tilbage til mellemtiderne. Tidsforskellen var på post 5 indskrænket til 27 sekunder. Post seks 24 

sekunder, post syv 28 sekunder, post otte 11 sekunder og i mål skilte kun 6 sekunder. Udløbet fra post 

7 gik ad et trampespor gennem høje bregner og terrænet frem til stien var besværligt, så jeg måtte ned 

i gå-tempo ind imellem, men vidste, at jeg var nødt til at løbe for at forsøge at holde de konkurrenter, 
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jeg havde set, bag mig. Det var hårdt. I målopløbet vendte 

jeg mig om et par gange, men så ikke nogen. Jeg kan ikke 

have vendt mig nok om, for Inger kom jo lige efter.       

 

Der var ingen speakning, så jeg vidste ikke, at jeg var kom-

met først, Else troede det nok, men da konkurrenterne kom i 

mål hurtigt efter, var sagen klar.  

Lisbeth kom i mål som nr.4, da hurtig-Inge slog hende i spur-

ten. 

Lisbeths makker var Jette Stepputat, der kom ind lidt før 

Else. 

 

Billedet: Else Juul Hansen og Vibe Bøgevig.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

STAFET 2 x H75      

 

 
Jørn Wigh og Kaj Rostvad 

 

”Du løber 1. tur. Jeg har hjerteflimmer efter 

Gstad terrænet”. Jeg vidste, det ville ende på 

den måde. Jeg ynder meget lidt den der 1. tur i 

stafetter. Altid det samme. Starten går. De let-

benede og mellemletbenede klasser er væk, før 

jeg får samlet kortet op. De lidt mere aldrende 

synes også at sætte en ære i at komme bort fra 

stævnepladsens synsfelt, før der søges kontakt 

med kortet.  

Vel over grøften og inde i skoven og med kun 

såler i syne noget fjernere,  var jeg tæt på at 

blive grebet af mismod, men så dukkede Jørgen 

Münster-S.’s entydige og klare råd op: Glem de 

andre løbere, glem uret: FOKUSÈR. Det gjorde 

jeg så og næste løber, der fik min opmærksom-

hed, var en fra samme klasse, der passerede 

mig på strækningen mod mål og slog mig med 

2 sekunder. Stakkels konkurrent. Han har ikke 

lært sin oldtidskundskab om Nemesis, der føl-

ger tæt i hælene på Hybris.  

Efter at fået en tør bluse på gik jeg op til resul-

tattavlen, som havde et af dagens lyse øjeblikke 

– den virkede – og der så jeg mig selv særdeles 

fornuftigt placeret og min 2 sekunders overlø-

ber nederst med et MP hæftet på sig. I oriente-

ringsløb ved vi, at det hverken betyder Militær 

Politiet eller Member of Parliament, men ube-

hagelige Manglende Post/Missing Post. 

 

Udmærket, så var der kun at se, hvordan mak-

ker Jørn kom igennem. Vi skulle jo ikke på den 

bane forbi publikumsposten, og der var heller 

ingen radiomelding for os i ’ældresagen’. Der 

var kun at vente. Og så minsandten om ikke 

Jørn kommer i noget, der minder om fuld ga-

lop, og det holder helt til der er stemplet på mål-

posten. Derefter har man som sidste mand i en 

2 mandsstafet lov til både at have hjerteflimmer 

og se udmattet ud. Også den opgave klarede 

Jørn.  

Da resultatskærmene havde det med at gå ned, 

varede det en rum tid, før vi kunne læse, at gul-

det var vores. Hverken udenpå eller indeni 

kunne vi skjule en god portion begejstring. Vi 

havde vundet guld sammen, og i sandhedens 

interesse bør det nævnes, at vi har vel tilsam-

men løbet o-løb i langt over 100 år og har aldrig 

ved egen kraft vundet en medalje i noget metal. 
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(Vi var med i Finderup, da klubben vandt 

bronze, men det var en mere kollektiv – omend 

også en stærkt hjertegribende - oplevelse, som 

forhåbentlig mindst gentager sig på Als 6.10.).  

Lidt i klokken 14 var sejren hjemme. Solen 

skinnede og vi nød sensommerdagen, og glæ-

dede os som nogle måske lidt yngre end vores 

aktuelle alder til præmieoverrækkelsen. Her 

startede de med de yngste piger og endte med 

H75. Da Jørn og jeg som de to sidste fik medal-

jer om halsen var klokken kraftigt på vej mod 

kl. 18 og den milde sol var blevet afløst af en 

noget kølig september-sen-eftermiddag, men 

inderst inde var der sol og varme: Medalje for 

første gang - og så guld. Tak for makkerskabet, 

Jørn! Ja, sådan kan det gå, når de andre ikke er 

bedre. 

Kaj Rostvad 

________________________________________________________________________________ 

Telthavari. 
Det store Søllerød telt blev søndag morgen fundet blæst omkuld ved DM lang 2019. Det blev rejst 

vha. en ekstra pløkpose fra det lille telt. To hjørne-barduner var revet af, så relativt billigt sluppet. 

Disse er nu syet på igen. 
 

Konklusion: 

Havariet skyldes for få pløkke. Man burde have inspiceret teltet aftenen inden og taget det ned inden 

nattens blæsevejr.  
 

Uddybende: 

Antallet af pløkke som blev fundet på åstedet var 6-7! 

I teltet er 6 buer, det giver 12 pløkke i bunden plus 4 i gavlene. Med 16 barduner kræves i alt 32 

pløkke! 
 

Kan her passende benytte lejligheden til at genoptrykke "Teltslagningsstatik". (Se næste side) 
 

Niels Raagaard 

 

 
Teltopslagning ved DM-hold på Als 
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Teltslagnings statik 
 

 
Hvis bardunerne isættes for lodret, vil det ved vindlast resultere i store lodrette laster på stæn-
gerne. Det kan illustreres med et kræfternes parallelogram. Vandret kraft er vindlast, lodret kraft er 
reaktion på teltstang, skrå kraft er snorspænding i  bardunen. Jo mere stejlt bardunen sættes, jo 
mere vil bardun og stang skulle bære: 

Sættes bardunen ud i en 45 graders vinkel, ses herunder 
hvordan lasten på stangen mere end halveres: 

                       
 

 

 

 

 

Isætning af pløkke: 
En ofte set geometri  
er følgende: 

 
 Her vil kraften fra bardunen prøve at 
trække pløkken op. Ydermere vil der 
være risiko for at plastikpløkke bøjes 
i jordskorpen, hvor momentet er 
størst. 

 

 

 

 

 
 
Sætter man  i stedet pløkken i en vinkel på 90 grader eller mindre til bardunen, som vist herun-
der, vil der ikke være nogen optrækkende kraft på pløkken. Ydermere vil bardunen belaste pløk-
ken så tæt på jorden som muligt. Da ”armen” dermed er tæt på nul, vil  det bøjende  
moment = arm x  bardunkraft  også være tæt på nul. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Niels Raagaard 
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Søllerød OK - nu osse på Als! 
 

Af Jørn Wigh. 

Efter de hårde kampe om at komme til Klub-

DM finale, og det efterfølgende pres fra indpi-

sker, formand og ”konkurrencetosser”, blev til-

meldingen så stor, at der skulle 2 busser til at 

klare transportopgaven fra Søllerød til Als. 

Søndag den 6. oktober kl.: 06:00 (der er altså 

klokken seks om morgenen) stimlede alle de 

klatøjede søllerødder sammen på Holte Station, 

hvor der var afgang på slaget. For de der ikke 

er oppe på denne tid af dagen, kan jeg oplyse, 

at det er helt mørkt, men det lykkedes at få alle 

fordelt i de to busser – en ungdomsbus og en 

oldebus. 

I oldebussen blev der dekreteret stillebus – vi 

skulle sove os i form til den store opgave. Det 

holdt ca. til vi nåede Storebælt, hvor Over-

wismolbo Wisbech, i vanlig og passende serve-

ringsform og påklædning, sørgede for kaffe og 

te til olderne. Det forlyder, at der i babybussen 

også blev uddelt passende våde varer. 

 

 
 

Da vi kørte over Storebæltsbroen, kunne vi se 

at vejrudsigten var korrekt – det regnede syd 

for broen og lige netop i retning af Als. På det 

tidspunkt gik det op for mig, at turen til Als bød 

på en rigtig turistrute. Motorvejen over Fyn 

havde jyderne spærret for at forhindre SOK i at 

komme frem, men de snarrådige vejfindere 

fandt en alternativ rute. Ned over Sydfyn til 

Spodsbjerg hvor vi ventede på færgen, der 

bragte os til Tårs. 

Færgeturen tog 45 min, og de der ikke havde 

fået fast føde hjemmefra kunne forsyne sig i ca-

feteriet, eller evt. spise den medbragte morgen-

mad. Fremme ved busholdepladsen blev der 

udstedt strenge ordrer om, at afgang var kl. 

15:30 præcis af hensyn til chaufførernes 

køre/hviletid. Hvis vi ikke kom afsted til tiden 

og ikke nåede hjem ville ????? ja det gik ikke 

rigtigt op for mig, hvad konsekvensen ville 

blive. 

Det så temmelig sort ud fra oven, men holdt 

endnu tørvejr. Så vel ankommet til stævneplad-

sen gik teltholderne i gang, og vi kunne se os 

om. Vi var jo mange SOK’er, men Horsens 

havde indkaldt revl og krat, så de stillede med 

140 deltagere mod vores sølle 115. 

Vi fik lige 5 minutter med et par dryp, men el-

lers holdt vejret. Vi holdt også vejret da point-

optællingen rullede over de opsatte skærme. 

Længe så det ud som om, vi kunne få sølv, men 

da de sidste løbere var registreret, var der ingen 

tvivl – det blev til en bronzemedalje, hvilket vi 

da bestemt kan være stolte af. 

Eneste minus med stævnet var at kiosken løb 

tør for sandwich, så nogle af vores deltagere 

havde abstinenser i flere dage (Steen Olsen). 

Afgang igen præcis på slaget. Ellen kastede sig 

ind i oldebussen 5 sek. før døren blev lukket i. 

Formanden sagde en del bevingede ord, men 

det jeg fæstede mig ved var, at vi skulle fejre 

bronzemedaljen, og at vi med lidt forbedret 

indsats (let) kunne få en medalje med højere 

karat næste år. Champagnepropperne sprang, 

og vi kunne skåle og lykønske hverandre med 

det flotte resultat. 

Men, men, men det var ikke slut. Erik Brühl 

havde aflyst sin 80 års fødselsdagsfest – sendte 

afbud til alle gæsterne - for at kunne stille op. 

Men da der var købt ind til festen, havde han 

medbragt diverse små opstrammere til at øge 

feststemningen, og han underholdt med små 

pæne historier. 
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Der blev snakket vejvalg og indlæg til den lo-

kale presse, så hele turen hjem tog kun et øje-

blik, og vi landede ved Holte Station 7 min og 

30 sek. før tid. 

Det der med busture er altså en go’ ide. 

     

Hold DM som første konkurrenceløb 
 

Jeg havde den fornøjelse at starte i SOK i ud-

gangen af august. Jeg nyder virkelig at løbe ori-

enteringsløb – efter mange år som almindelig 

motionsløber er det sjovt og anderledes at løbe 

orienteringsløb. At stifte bekendtskab med nye 

skove og finde vej fra post til post giver en ny 

forfriskende dimension til løbeturen. Så jeg er 

ret overbevist om, at jeg bliver hængende i 

SOK i mange år fremover. 

Hvorfor orienteringsløb? Jeg blev simpelthen 

lokket af min mangeårige løbemakker Jette, 

som har haft sine børn i klubben, og selv havde 

lyst til at starte. Jeg var også rimelig let at 

lokke, fordi O-løb altid har tiltalt mig og siden 

nogle O-løb på idrætshøjskole for 25 år siden, 

har jeg mange gang tænkt, at det kunne være 

sjovt at dyrke. Nu var chancen der. 

Samtidig er min datter Ella også startet til SUT- 

træning, og det er jo hyggeligt at have som fa-

milieaktivitet også. 

Af sted til hold DM? Det startede med, at Kir-

sten fik lokket Ella med, og så måtte jeg jo også 

følge trop! Og det var en rigtig god oplevelse. 

Jeg havde kun deltaget i 4 breddetræninger og 

løbet med 2 mandage til SUT-træning inden 

konkurrencen, men havde alligevel en god for-

nemmelse af, at det ville gå fint med en let bane 

i hænderne. Benene var lidt trætte,  fordi vi da-

gen før havde løbet rundt om Furesøen ved et 

længe planlagt privat løbe-arrangement. Men 

når først man kom ud på skovstien, så var det 

bare af sted. Det var en rigtig fin og let bane, så 

det gik glat. Desuden rart at stifte bekendtskab 

med flere SOK `er under busturen. Tak fordi I 

er så imødekommende overfor os nye. 

Glæder mig til mange flere løb.  

 

VH Sine Reker Hadrup 

 
(Se billeder fra dagen på   www.bit.ly/sokalbum)

 

 
 

 

 

Her står Sine Reker Hadrup i blå jakke. 

 

 

Også Elin Dolby, Flora Toft, Norah Pals-

gaard, Ella Reker Hadrup og vist nok også 

Mathias Dahl Thomsen og Christoffer 

Piepgrass, debuterede i konkurrenceløb ved 

DM-hold og alle gav point. Flere andre?? 
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JEC 2019  
Junior EuropaMesterskaber 

 

Af Mathilde Smedegaard. 

Turen til JEC for Alberte, Camille og mig star-

tede ud med, at vækkeuret ringede kl. 5:15, for 

at nå ud og møde de andre i lufthavnen kl. 6:30. 

Så var det ellers bare på flyveren og så af sted 

til Geneve, hvorefter vi skulle køre en 4 timers-

tur for at nå ned til hotellet.  

Hotellet og løbsområderne lå i Ardèche, det 

sydlige Frankrig, så vejret var forrygende! Helt 

klart shorts og t-shirt vejr.  

 

Onsdag (dagen vi ankom) var vi ude og løbe 

sprint model-event, som lå i en by ca. 4 minut-

ters jog fra hotellet. Det var en gammel, lille by 

med brosten, smalle trapper og små kringlede 

gader. Virkelig svært, men rigtig sjovt. Deref-

ter var der aftensmad, og vi var rigtig spændte 

på kvaliteten af mad, for det kan variere en hel 

del til de her internationale konkurrencer. Det 

var heldigvis en positiv overraskelse! Vi har 

fået nok eddike til et par uger, men ellers kunne 

man sagtens spise sig mæt.  

 

Torsdag skulle vi ud på en model event, der var 

relevant for stafetten. Arrangørerne havde an-

befalet lange bukser, hvilket der var god grund 

til. Terrænet var hovedsageligt åbent med bu-

ske og tætte bevoksninger. Jorden var dækket 

med en form for meget stikkende græs og torne. 

Alle grøfterne var tørret ud, og skrænterne var 

bestemt ikke til sarte sjæle. Det var lækkert! Ef-

ter en barsk model event i bagende sol, tog vi 

ud til Vallon-Pont-d’Arc, hvor vi badede, smut-

tede sten og spiste is med en god udsigt.  

 

Fredag var det ikke for sjov mere. Vi skulle 

løbe sprint. Vi skulle dog først løbe senere på 

dagen. Jeg skulle starte kl. 14:10, så der var god 

tid til forberedelse om formiddagen, hvor Lotte 

(hende jeg boede på værelse med) og jeg sad og 

lavede baner til hinanden på et kort over den 

by, vi skulle løbe i. Det var en skitse af et kort, 

som 2 af drengene havde bikset sammen på et 

par dage. Vi skulle løbe i Ruoms, en vidst for-

holdsvis turistet lille fransk by. Jeg skulle løbe 

3.1 km, med 16 poster og kortskifte midt på ba-

nen. De havde gjort banen ekstra svær ved at  

Oppe fra: Alberte, Mathilde, Camille 

 

sætte snehegn op som falske hegn midt på en 

plæne. Det var en sjov sprint. Mine ben var ikke 

helt med mig, men mit hoved var med mig det 

meste af vejen. Jeg ender på en 12. plads 1:08 

efter vinderen, hvilket jeg er tilfreds med efter 

skader og diverse.  

 

Lørdag var langdistancen. 6,1 km med 275 me-

ters stigning og 12 poster. Der må jeg bare sige, 

at jeg er glad for at have været med Søllerød til 

Schweiz i sommerferien, for ellers havde jeg 
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ikke været forberedt. Skoven bestod af store 

bakker med et skræmmende antal højdekurver. 

Det mest udfordrende ved langdistancen var 

langstrækkene, så det havde vi nørdet hjemme-

fra. Jeg startede ud med en rigtig bommert på 

1. posten. Posten skulle stå oppe i en slugt, som 

jeg står og kigger ned i, men jeg kan simpelthen 

ikke se posten. Jeg tænkte så, at jeg måtte stå 

det forkerte sted og begyndte at løbe lidt læn-

gere ned langs en grøft ad en rigtig stejl skrænt. 

Men her stopper jeg altså igen, for den er nødt 

til at ligge der, hvor jeg stod, det passede med 

kortet. Så jeg løb rundt på skrænten og hen til 

foden af slugten og kiggede op… og der stod 

posten, hvor jeg lige havde stået og kigget ned 

før! Det mistede jeg lidt mere end 2 minutter 

på. Sur, løber jeg videre og udfører et egentlig 

rimelig tilfredsstillende løb. Jeg laver lige et 

par små-bom mere, men udfører de lange stræk 

godt og holder ud hele vejen. Jeg ender på en 

12. plads igen! Det var over min forventning.  

 

Til stafetten var jeg på hold med Lotte Markus-

sen og Ida Agervig Kristiansson. Alberte og 

Camille løb på hold med schweizeren Siri Ny-

feler, da Danmark ikke stillede med fuldt hold 

hos damerne. Mit hold havde lavet en målsæt-

ning om at komme i top-10. Jeg synes altid ner-

vøsiteten kravler lidt ekstra i maven på en til 

stafetter, hvilket jeg også tror andre oplever, for 

toiletkøen var rigtig lang. Jeg var anden tur, så 

efter en lang 

ventetid i 

toiletkøen 

og noget op-

varmning 

på en fod-

boldbane, 

blev jeg 

sendt afsted 

af Ida som 

nr. 14 sam-

tidig med, at 

Alberte blev 

sendt af-

sted! Der 

var 500 me-

ter til start-

trekanten, 

så der var lang tid til at overveje sit vejvalg til 

post 1, som var heftigt gaflet. Jeg hoppede dog 

ikke i fælden og klarede den første del af banen 

med kun nogle småsving. Ved første radio lå 

jeg 6’er. Desværre efter publikumspassagen, 

får jeg for meget stress på og bommer de 2 sid-

ste poster (Ja, man kan godt bomme sidste po-

sten…). Jeg ender med at sende Lotte ud som 

nr. 8. Hun kommer ind som nr. 10 med en god 

målspurt. Vi nåede vores mål og blev det bedst 

placerede danske hold. Det var ikke den bedste 

danske dag, men mit hold og jeg kørte til luft-

havnen med et smil på læben. Det var en god 

weekend med varme og sjove terræner.  

________________________________________________________________________________ 

 
Bom, bomme, bommer, bommede. 

Gafling, gaflinger, gaflet. 
 

Ord, orienteringsløbere bruger, og som nok ikke siger nye o-løbere så meget. 

Her følger en kortfattet forklaring. 

 

Orientereren løber sjældent helt som ønsket, som planlagt. Et eller andet går galt, og vi siger, vi 

bommer. 

 ”Jeg bommede mindst 2 minutter på post 7”. Mathilde: ”Jeg laver lige et par småbom mere”. 

 

Der er gaflinger på stafetbaner for at løberne, der har samlet start, ikke bare kan følge efter hinan-

den. Der kan f.eks. være tre forskellige førsteposter og forskellige poster senere på banen, men når 

alle tre løbere er kommet i mål, har holdet løbet præcis de samme stræk. Et stræk er stykket mellem 

to poster. På forhånd ved løberne ikke, hvor på banen, der er gaflinger. 
Vibe 
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Amerikanske mesterskaber  
 

Af Simon Thrane Hansen 

 

Dette halve år har jeg rykket 

pløkkerne op fra Århus, 

hvor jeg bor og studerer til 

dagligt for at opleve livet i 

det vilde vesten. Jeg er nær-

mere bestemt i Kansas, hvor 

jeg studerer på Kansas State 

University i Manhattan.  

Orienteringsløb er ikke den 

største sport i det ellers 

sportsgale land, men jeg har 

alligevel fået stiftet bekendt-

skab med sporten.  

Første weekend i september 

deltog jeg i det amerikanske 

mesterskab i orienteringsløb, 

der dette år var placeret i 

Big Bassin State Park på den 

amerikanske vestkyst midt i 

Silicon Valley. Dette betød 

en rejsetid på ca. 4 timer i 

fly og en forcering af ikke 

mindre af to tidszoner – alt i 

alt min længste rejse nogen-

sinde for en enkelt weekend 

i orienteringsløbets tegn.  

Jeg havde gennem Ulrik Ni-

elsen, der tidligere har været 

bosat i Kansas, kommet i 

kontakt med en gruppe lo-

kale orienteringsløbere i 

Orienteer Kansas, som jeg 

kunne rejse og bo sammen 

med under weekendens kon-

kurrencer.   

 

De amerikanske mesterskaber i orienteringsløb lyder umiddel-

bart som et gigantisk stævne, men man skal ikke lade sig narre 

af det bombastiske navn. Arrangementet har flere lighedstegn 

med en dansk divisionsmatch i 3-4 division end med et DM.  

Men når det er sagt var det et rigtig fint arrangement som arran-

gørerne havde fået stablet på benene.  

Programmet for stævnet var som følger: 

- Fredag – Mellemdistance 

- Lørdag – Langdistance 

- Søndag – Sprint og sprint-stafet  

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

Mellemdistancen var weekendens første løb, 

hvilket godt kunne mærkes, da arrangørerne 

lige skulle finde takten og fik lavet et par min-

dre fodfejl, der blandt andet betød, at ens start-

tid mere var en vejledende størrelse, som man 

startede mellem 1-3 minutter efter – jeg star-

tede selv ca. 2 minutter senere.  

Mellemdistancen bød på 4.1 km og med 18 po-

ster rundt i skrænterne. Orienteringen var ikke 

alt for udfordrende, men man skulle alligevel 

hold hovedet koldt, da terrænet var en del mere 

diffust og med dårligere sigt end antydet på 

kortet. Jeg formåede at holde hovedet koldt, så 

på trods af lidt småfejl hist og pist, endte jeg 

med at tage sejren med små 4 minutter ned til 

nummer 2.  

Dagen efter var der langdistance på program-

met, en kuperet en af slagsen på 9 km, men med 

over 600 højde m. Terrænet var det samme som 

dagen før, men banen involverede en del flere 
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vejvalgs problematikker end mellemdistancen. 

Jeg havde inden løbet valgt taktikken at tage 

det sikre valg i forbindelse med lang-strækkene 

for at undgå højdekurver og en besværlig pas-

sage af et væltet redwood-tree (der kan have en 

diameter på om til 5 meter). Jeg lykkedes 

egentlig også fint med denne plan, men jeg 

havde dog lidt problemer på nogen af de lidt 

kortere stræk, hvor jeg ikke fik mentalt skiftet 

fokus.  

Selve terrænet for skovdistancerne var en 

kæmpe oplevelse at bevæge sig rundt i, da ve-

getationen primært bestod af de kæmpestore 

Redwood-træer, hvilket gjorde, at det var rigtig 

vigtigt at se op, så man kunne undgå væltede 

træer, da de som hovedregel var umulige at pas-

sere. Kuperingen i skoven var også til den gode 

side og mindede meget om bakkerne i Silke-

borg - bare større.  

 

 

Søndag stod i sprinten’s tegn med to sprinter på 

Cambrillo College omkring Santa Cruz. Den første 

sprint var en individuel sprint i et meget kompakt 

område med flere niveauer.  

 

Det var en virkelig fed teknisk udfordring, hvor 

man hele tiden skulle være med på kortet, og hvor 

det var en stor udfordring at læse frem. Jeg løb en 

ikke alt for prangende sprint med et par fejl under-

vejs og endte lidt nede i feltet – til stor skuffelse for 

mine klubkammerater fra Kansas.  

 

 

 

 

 

 
 

Om eftermiddagen stod den på dagens andet 

løb, en sprint-stafet. Selve stafetterne i USA er 

lidt anderledes end i Danmark, da klasserne 

ikke er bygget op omkring køn og alder, men et 

pointsystem baseret på disse faktorer (En H21-

løber vil give 0 point, mens en D55 løber vil 
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give 3 point). Der er således 3 forskellige klas-

ser, afhængig af summen af point for løberne 

på holdet. Alle klasser løber samme bane. 

Jeg løb tredje tur på et 4-point hold med et hold 

fra to andre løbere fra Kansas. Løbet foregik i 

stort set samme område som formiddagens løb 

og var en mere normal og mindre teknisk 

sprint. Men tingene jeg vil huske fra dette løb, 

er ikke så meget konkurrencen, men mere op-

levelse af, at arrangørerne cirka 20 minutter før 

starten på stafetten spurgte, om der var nogen 

til stede med erfaring i at sætte en stafet op i det 

tidstagningssystem, de benyttede. Jeg behøver 

vel ikke at sige, at der aldrig nogensinde kom 

nogen resultater fra løbet… 

På trods af denne mindre fadæse vil jeg sige, at 

mit første løb i USA var en rigtig stor ople-

velse. Alle folk var virkelig venlige og hjælp-

somme, og jeg kan i den grad anbefale alle, der 

skal udenlands i en kortere eller længere peri-

ode at kontakte de lokale o-klubber. De er som 

regel ligeså nørdede, som vi er i Søllerød, og 

vil virkelig gerne dele deres passion for sporten 

med andre ligesindede.  

________________________________________________________________________________ 

 

Vinterens hyggeligste løb – NatCup 
 

Hurra, hurra nu er det endelig blevet mørkt om aftenen, og så er det NatCup tid.  

 

NatCup er en serie på 8 løb, som afholdes ca. hver anden onsdag fra den 30. oktober. Fire afdelinger 

før jul og fire i januar og februar. I Søllerød står vi i denne sæson for 7. afdeling den 5. februar 

2020.  

 

NatCup er et hyggeligt koncept, hvor man mødes kl. 18, og kl. 

18.30 løber fælles mod starten.  

 

Der er klasser fra den lange H1 klasse på 8 km til H4/D4 på 3 km 

og så en mellemsvær H5/D5 på 4 km. Klasserne starter samlet, så 

der er høj intensitet og lidt hjælp, men pas på! - banerne er gaflede, 

så man kan ikke bare følge ukritisk efter de andre. (undtagen 

H5/D5 der er mellemsvær og ugaflet). Efter løbet og et bad sørger 

den arrangerende klub for, at der er mad, brød og pålæg og måske 

en suppe. Og så er det tid til at nørde kort og diskutere vejvalg.  

 

Snyd ikke dig selv for en tur i vinterskoven med pandelampe, men skynd dig at tilmelde dig på o-

service. Er du i tvivl om banevalg eller andet, så spørg, vi er mange, der deltager, og vi giver gerne 

tips og råd. 

 

Svend-Erik 

________________________________________________________________________________ 

Et par tips/gode råd. 
 

Husker du at tage indersålerne ud af dine våde orienteringssko, når du sætter dem til tørre? 

Hvis ikke, risikerer du, at skoens sål falder af. Selvfølgelig ikke lige med det samme       

 

Hvis du har problemer med hælene – irritation eller vabler – så brug en engangsklud. 

Du tager en skumgummi-vaskeklud (sådan en til babyer), klipper den over i to dele. Hver del foldes 

sammen og puttes ned i strømpen, i hælen selvfølgelig, så glat som muligt og vupti – du er fri for 

ubehageligt slid.  

Benyttet af mig igennem cirka 40 år. Er også virkningsfuldt i skistøvler.  
      Hilsen Vibe 
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”Mads & månedsbanerne” 
 

Du har måske slet ikke opdaget dette fantastiske Søllerød-tilbud:  
(som kommer via vores udsendte USA-medarbejder !) 
 

Hver måned udsætter jeg nye poster i Rude Skov - poster, som ”hvem som helst” må benytte døgnet 

rundt (jah, der er refleks på næsten alle skærmene). Jeg udarbejder ofte 3 bane-forslag på 4-7 km; 

men man kan også sagtens kringle sin egen bane. 

Når mine poster er i skoven, sender jeg baneforløbene til Mads Lassen, som for tiden befinder sig i 

USA. Mads forsyner derpå klubhjemmesiden med baneforløbene i to udgaver:  

 

1. baner på normalkort og 2. en vej-/sti-løs udgave. 

 

Dette gøres for at give et normaltilbud til ”hvem som helst” plus et specialtilbud til klubbens mere 

rutinerede løbere. 
 

Vil du se månedsbanetilbuddet (og adskillige ældre baneforslag), skal du selvfølgelig gå ind på 

klubbens hjemmeside via www.sollerod-ok.dk -> ”Træning”  -> ”Månedsbanen”, hvorfra du selv 

kan udprinte kort med poster.  

Du kan også få banen på en mere lavpraktisk måde: Du tager et Rude Skov-kort i hånden og går til 

det lille klubskab, som hænger under halvtaget ud for mændenes omklædning ved ”Den gamle Hal”. 

Indtegn selv din bane – og er mit forslag ikke spændende nok, kan du jo bruge din fantasi og ud-

forme dit helt eget baneforløb.  

Når posterne skal hjem, rengøres og pakkes i kassen i kælderen, har jeg en bande af garvede ”post-

røvere”, som kæmper om at komme først til jobbet som indsamler – der har været minutstrid om at 

få dette betydningsfulde og ærefulde job. 
 

Her ser du (se de flotte farver i Kompostudgaven på nettet) oktoberbanerne i de to udgaver: 

 

      
 

Husk: Månedsbanerne er et TILBUD TIL DIG og for tiden kommer det via Mads i USA ! 

God tur i Rude Skov !     Gert Bøgevig 

http://www.sollerod-ok.dk/
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UDFORDRINGER i D65/H75 
< Kig på kortlasen her ved siden af. 

 

Banen er fra 4. etape på schweizisk 6-

dages i år - og som yderligere info kan 

det oplyses, at løbskortet er i måle-

stok 1:10.000 og med ækvidi-stan-

cen 5 meter. 

Som det ses, er store dele af terrænet 

åbent og tilsyneladende ganske over-

skueligt; men også meget domineret 

af kurvebilledet, som afslører terræ-

nets kraftige hældninger. 

Banen (2,9 km) udfordrer med sine 

mindst 155 meters stigning på det te-

oretiske idealvejvalg – udover de 

mindst 235 meters løb nedad bakke. 

Med mål beliggende i 1800 meters 

højde er der tale om løb i ”tynd luft” - 

og dagens vejr bød på skarpt solskin. 

Da jeg i startøjeblikket vendte kortet 

om, kunne jeg ved første øjekast ikke 

se ringen omkring post 1; men ved 

nærmere eftersyn fandt jeg den midt i 

noget sort krimskrams.  

Definitionen fortalte noget om en 

punkthøj, men det sorte tryk gav ikke 

meget plads til en brun prik.  

Jeg anede en antydning af en sti, som 

skulle kunne føre mig bag om posten 

langs de stejle klippevægge og stigende op gennem et stenfyldt terræn. 

Altså måtte jeg op til stien og ad den frem mod klippevæggene, som viste sig at være nærmest lodrette 

og 25-35 meter høje. På det sidste stykke frem mod postområdet måtte jeg i virkeligheden gennem et 

terræn, som var/er dannet af mængder af 

nedskredne erosionsrester = en kæmpe-

dynge større og mindre stenblokke med 

(som kortet viser) skovagtig bevoksning 

og et område med ”bundgrønt”.  

Da jeg nåede frem på stien nordøst for po-

sten - nedenfor de vildt stejle klippesider - 

kunne jeg se skærm/stativ på kanten af en 

ganske stor stenblok/punkthøj, som vir-

kede umulig at nå frem til.  

En opgivende D65-løber kravlede om-

kring i blokkene og kastede fortvivlede 

blikke op mod skærmen – virkelig totalt 

udfordret af en såkaldt ”banelægger” !!!  

 

Efter tre forskellige angreb nåede jeg krav-

lende frem til at kunne stikke højre arm op 

til det eftertragtede ”BIP” fra postenheden.  
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Så smuk var udsigten på vejen op mod starten på 4. etape.  
 

Men dermed var udfordringerne for H75-erne ikke slut. Nej, nu ventede det lille stræk ned mod post 

2 – videre henover/mellem de store blokke, som slet ikke kan gengives korrekt på kortet – og ned til 

foden af en lille (5 meter høj) stejl klippeside. Jeg kravlede frem over/mellem blokkene – og forsøgte 

at undgå de dybe huller mellem blokkene – og endte i hel tilstand 15-20 meter nord for posten. Klat-

returen m.m. tog mig kun 11 minutter for de 70-80 meter med et fald på ca. 20 meter. 

Så var der bare posterne 3 - 4 - 5, som skulle opsøges. Jeg brugte kun 39 minutter på de første 5 poster. 
 

SÅ VAR DE UDFORDRINGER KLARET ! 
 

I Danmark har vi beslutninger om ”BLÅ BANER” og læsbare kort for ikke at skræmme/jage de æl-

dre løbere bort – måske skulle den idé hviskes til schweiziske arrangører. 
Gert /H75 
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En miniSUT-træning  
 

Indimellem har vi stor glæde af, at SUT ´er tilbyder at lave træning for de yngste søllerødder. 

Sebastian og Vincent har leveret og det samme har Ellen, Frida og Selma. 

Den 7. oktober, dagen efter Bronzemedaljen, stod de tre piger igen for træningen (uden voksenhjælp) 

– og det med stor succes. 

Der skulle samles penge. Rundt på stadion var der ved hver post placeret en pose med penge af for-

skellig valør. Længst væk, størst beløb. 

Og der blev løbet og samlet penge. For pengene kunne der købes søde sager. Mange af minierne 

besøgte alle poster og kunne således købe både karameller, kiks og juice. 

Hver løber skrev navn på et krus, hvori de kunne lægge deres pengesedler efterhånden som de fik 

dem samlet. Og mange valgte at samle sedler fra alle poster, inden de købte ind. Se bare Hanna og 

Carla.                 Vibe 

 

           
Carla og Hanna   Frida, Ellen og Selma 

 

     
Karla og Dana ved en 100 point-  Valentin og Osvald tæller        Caroline har købt stort ind. 

post.    deres penge. 

   
David med max-point     Sylvester afprøver klippetænger                    og pandelampen. 
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Tag dig tid - 
 

til at skrive om et af dine bom, så vi kan høre din bomhistorie ved klubmesterskaberne den 30. no-

vember. 

Du skal bare sende den til mig (vibe.bogevig@gmail.com) senest den 27/11, så jeg kan sende den 

videre til dommerkomiteen, der ikke får dit navn at vide. 

Giv den et dæknavn. 

 

 

En god madpakke. 
Efter løb og træning, er det en god ide ret hurtigt at indtage proteinrig mad. 

Min (Vibe) madpakke består af æg og spegepølse og er meget nem at spise. 

Tag 2 æg og pisk dem sammen. 

Opvarm en slip-let-pande – ikke meget varm. 

Hæld æggemassen på og bag en pandekage. Når overfladen er stivnet, kan den vendes. 

Afkøl pandekagen og læg tyndt skåret spegepølse på i en række, der hvor du vil starte sammenrul-

ningen. Jeg bruger 8 små skiver af en økologisk oksespegepølse.  

2 æg á 65 g = 130 g. 100 g æg indeholder 12,3 g protein, så cirka 16 g får du i dig. Ganske godt       
Laves selvfølgelig dagen før og lægges i køleskabet samtidig med en seddel på din taske om at huske den. 

 

 
 

England i påsken. 
 

Mere end 50 vikingerne fra SUT gruppen indtager Yorkshire i påsken 2020. 
 

I påsken 2020 tager SUT gruppen med trænere og en del forældre på træningstur  til Yorkshire, hvor 

alle bliver indkvarteret på et gammelt Manor House i Withby, som er lavet om til et meget flot van-

drehjem. 
 

Udover at have det rigtigt sjovt sammen, skal der løbes nogle træningsløb. Rosinen i pølseenden bli-

ver deltagelse i et af de største engelske O events - nemlig JK2020 - her skal der løbes sprint, mel-

lem, lang og stafet med deltagelse af mere end 2000 løbere.  

SUT gruppen har tidligere deltaget i dette løb i både Devon og den sydlige del af Wales. 
 

Hilsen SUT trænerne 

 

                     

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Breddetræning = træning for alle  
 

Ikke mange træninger er gået siden sidste num-

mer af Komposten. Derfor heller ikke de store 

ting at berette om dette.  

 

 

Ib Glud Konradsen ved træning 647 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerede sidste nummer blev der nævnt, at vi 

havde haft en breddetræning i Slagslunde Skov 

og det første gang i den tid jeg kender til bred-

detræningen. Slagslunde Skov tæt ved Buresø 

er en fin lille skov at løbe i, når der skal skabes 

afveksling i terræn i forhold til skovene tæt om-

kring klubben. Nu har vi så også gæstet Gan-

løse Ore med sit store åbne meget flotte og sær-

deles våde område midt i skoven. Lidt ærgerligt 

er det, at begge kort ikke for nylig er blevet op-

daterede. Ganske vist er flere symboler ændret 

til kortnorm 2017, men blot er det ikke gen-

nemført. Slagslunde Skov viste sig at have et 

stort område, hvor skoven var ryddet, men uden 

at det var slået igennem på kortet. 
 

Ud over vores mere benyttede skove Trørød 

Hegn og Rude Skov har vi da også været en tur 

i Folehave, der næsten er som en gæsteskov, da 

vi ikke så tit løber dér. 
 

Og nu vi er inde på vores nærskove, så har Na-

turstyrelsen spillet ud med forslag til nye Na-

turzoner i ”skovene omkring Holte”. Det er i 

høj grad noget, der har indflydelse på vores mu-

ligheder for anvendelse af skovene til træninger 

og konkurrencer. 

Gamle naturzoner er blevet ændret og nye er 

tilføjet. Som noget helt nyt er der i forslaget nu 

også naturzoner i Geel Skov og Ravneholm, 

hvad der ikke tidligere har været.  

Spændende hvad vi i samarbejde med OK Øst 

Birkerød og Lyngby OK kan aftale med Natur-

styrelsen. 

Efterår og snart vintersæson byder traditionelt 

på Klubmesterskab. I år ingen undtagelse. Lør-

dag den 30. november 2019 afholdes der Klub-

mesterskab i Folehave, hvor Gert lægger ba-

nerne. Ud fra det velkendte princip at gætte 

egen tid på banen, kåres årets klubmester. Igen 

i år låner vi mødelokale i den nye Holtehal, så-

ledes at vi efterfølgende kan samles og hylde 

klubmesteren 2019. 

Og selvfølgelig vil der være både kagekonkur-

rence og Bomkanon.  
 

Kalenderen har undergået lidt ændringer siden 

sidst. Læg bl.a. mærke til, at træning 651 nu er 

planlagt til Kokkedal Golfklub, hvor vi løber, 

når mørket har sænket sig. 

 

Breddetræning 2019 

10-10-19 647 Rude Skov 

17-10-19 648 Søllerød Kirkeskov 

24-10-19 649 NAT – Rude Skov 

31-10-19 650 NAT - Ravneholm 

07-11-19 651 NAT – Kokkedal Golfbane 

16-11-19 652 Gl. Grønholt Vang 

23-11-19 653 Ravneholm 

30-11-19 654 Folehave / Rungsted Hegn 

07-12-19 655 Jægersborg Hegn 

14-12-19 656 Geel Skov 

21-12-19 657 Knurrenborg Vang (Fredens-
borg) 

26-12-19 658 Rude Skov - Julemaveræs 

OBS – Ændringer kan forekomme. 
Tjek kalender på hjemmesiden. 

 

Første lørdagstræning er den 16/11 

Lørdag den 30/11 er der Klubmesterskaber. 
 

Henrik Kleffel.

 


