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Julemaveløb 2019 i Rude skov
Hvornår er det nu … : Som altid 26. december
Mødetid er 9:45 aht. fotografering
Start er kl. 10:00
Målgang helst ikke meget senere end kl. 11
Forplejning består af varm saft og småkager.
Bad kan fikses på Rudegaard stadion eller hjemme.
SI-brikker er ikke nødvendigt.
Banelængder (åh-åhhh…):
- En barnevognsvenlig familiebane på 3,6 km
- En ”kortere” bane på ca. 4,5 km
- En ”længere” bane på mere end 7 km
O-track efterfølgende er måske muligt.
Tilmelding: Meget gerne via: https://doodle.com/poll/qntwunwnc4zkn2ss
Sætternissen har været på banen!
Så der er nok en smule slør i banetrykket.
Michael Graae
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Formanden har ordet
”KUM er alt”, er der nogle af vores unge, der
mener. Forventningerne til den årligt tilbagevendende KUM eller Kredsungdomsmatch er i
hvert fald høje hos ungdomsløberne i landets
tre kredse, for KUM byder ud over en weekend
med både individuelt orienteringsløb og stafet
på masser af socialt samvær på tværs af klubber
og kredse og ikke mindst på den legendariske
KUM-fest.
I år skulle KUM holdes i Østkredsen, og Søllerød Orienteringsklub var vært og arrangør. Allerede fredag aften ankom de ca. 175 deltagere
fra alle egne i landet - mange i busser arrangeret
af os, og blev indkvarteret på Nærum Skole.
Lørdag formiddag blev de individuelle konkurrencer afholdt i Jægersborg Hegn. Mikkel Kaae
og Rune Østergaard var banelæggere og var
lykkedes med at lægge baner, der bød på mange
udfordringer. Løbernes resultater bliver summeret op og giver point til kredsene, og til sidst
stod det klart, at Østkredsen havde vundet over
Nordkredsen (2) og Sydkredsen (3).
Festen blev holdt på Nærum Ungecenter ved
Biblioteksalléen (den forhenværende Ungdomsgård). Et hold af dygtige hjælpere stod for
festmenuen, der faldt i overordentlig god jord.
Alle fade var i hvert fald støvsugede efter middagen, og der var kalkuleret rigeligt ifølge de
professionelle. I baren blev der serveret softdrinks og slush ice af bartendere i hvide skjorter og sorte bukser. Jo, der var stil over det, og
der var godt gang i festen hele aftenen.
Stafetten, der er forbundet med mange traditioner og gøgl, blev holdt søndag formiddag i
Ravneholm, og igen var det Mikkel og Rune,
der var banelæggere.
Deltagere og ledere blev bespist hele weekenden, morgen, middag og aften og fik endda
madpakker med hjem i busserne. I spidsen for
køkkenteamet stod Fiona og Peter Becker, som
vist trængte til at få benene op ved stævnets afslutning søndag eftermiddag. Det gjaldt nok for
alle de mange hjælpere i skoven, på skolen og i
ungecentret og ikke mindst for Anne Skovbæk
og Jens Anders Hansen, der var stævnelederne
og havde holdt styr på alle trådene.
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Og så skal vi ikke glemme, at vi lørdag eftermiddag også holdt et åbent put-and-run-o-løb i
Jægersborg Hegn for lederne og andre interesserede. Desværre var tilslutningen af ukendte
årsager ikke så stor, som vi havde håbet på,
men kvaliteten var i top. Det sørgede stævneleder Susanne Thrane og banelægger Gert for.
Stor tak til alle funktionsledere og hjælpere, der
skabte en meget flot KUM-weekend, som vi
har fået stor ros for. KUM er et meget stort arrangement, fordi det er en ”totalløsning”, der
omfatter transport til og fra, overnatning, bespisning, fest og to løb over en weekend. Deltagerantallet er forholdsvis lille, men arbejdet
med forberedelser og afholdelse er af samme
størrelse som for et arrangement med mange
flere deltagere. Af samme årsag er KUM heller
ikke en økonomisk guldgrube for arrangørerne.
Økonomisk balancerer arrangementet, men
nogle vil måske tænke over, hvorfor Søllerød
OK gik med på at være arrangør. Det simple og
gode svar er, at Søllerød OK har kapacitet til at
løfte et sådant arrangement, og på den måde
kan vi ”betale” lidt tilbage for alle de gode oplevelser, som andre klubber har givet vores
ungdomsløbere gennem årene.
Træningen på den sidste lørdag i november måned var blevet ophøjet til at være en konkurrence, hvor året klubmester og skildpadde
skulle findes. Mesterskabskonkurrencen foregik i Folehaven. Gert var endnu engang banelægger og konkurrencen gik i al sin enkelthed
ud på at kigge på de ophængte løbskort, forudsige sin egen løbstid og derefter løbe banen
uden ur.
Klubmester blev den, der gennemførte banen i
en tid tættest på den forudsagte. Som sædvanligt var konkurrencen benhård i toppen, men efter fintællingen stod det klart, at Andreas Melbye er Klubmester 2019. Han gennemførte i en
tid kun 5 sekunder fra den forudsagte. Den ligeså prestigefyldte titel som skildpadde tilfaldt
August Steenbeck (SUT). Hans løbstid lå næstlængst væk fra den forudsagte. Som vi alle ved,
er det ikke svært at gætte helt forkert, men at
gætte næstmest forkert er en kunst. Begge blev
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hædret ved klubmesterskabsfesten om eftermiddagen, som Trine havde arrangeret, og hvor
der også var kagekonkurrence og Bomkanon. I
år var der fire kandidater, der havde leveret
gode historier om egne gode bom, og vinder
blev Marianne Illum med en forrygende fortælling fra klubturen i 2017 til Passo Rollo i Dolomitterne, hvor Marianne kom noget på afveje
og havde en meget lang dag i bjergene.

Træninger for bredde og unge fortsætter ufortrødent, og endnu en gang vil jeg slå et slag for
VinterCup og NatCup. Begge med samlet start
og sløjfer, og NatCup selvfølgelig i mørke. Det
er der en del søllerødder, der er friske på. Og
husk også Søllerød Orienteringsklubs julemaveræs den 26. december for søllerødder i alle
aldre. Det er en dejlig tradition og et hyggeligt
lille afbræk i de hjemlige julehyggerier. Se særskilt indbydelse.

Blade er der ikke mange af på træerne, så nu er
skærmene lettere at se. Sådan tænker jeg hvert
år og bliver aldrig klogere. Men ikke desto mindre er der masser af gode o-aktiviteter derude.

Jeg ønsker jer og jeres familier en dejlig juletid.
Vi ses i skoven til nye vintereventyr.
-Niels

Indkaldelse til generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19:00 i
Holtehal 2, mødelokale 2 på Rudegård Stadion. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14
dage inden, dvs. torsdag den 13. februar.
Umiddelbart efter den formelle del af generalforsamlingen vil Mikkel Kaae-Nielsen fortælle om sine oplevelser med orienteringsløb i Australien. Læs her, hvad Mikkel skriver:
”Jeg glæder mig til at fortælle om orienteringsløb i Australien, min sommer som juniorlandstræner for det
australske hold, og evt. hvordan træningsmiljøet er i Aarhus.
For at skyde mig selv lidt ind på, hvad du synes kunne være spændende at høre om, vil jeg gerne bede dig
om at skrive et spørgsmål til mig her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaQ5WlJ5t3PJ9JA8scMHKONiEzqqpfp6mU6UGhJckUMmf4og/viewform?usp=sf_link
Så vil jeg snakke ud fra de spørgsmål, jeg får. Jeg håber, I griber muligheden, og jeg glæder mig til at læse
jeres spørgsmål”
Grib chancen for at gøre din indflydelse gældende i klubben og høre om orienteringsløb down under.
-Niels
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”Månedens jobopslag”
GENOPSLAG

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)
________________________________________________________________________

Hjælpere til SM 2020 søges
Kære Søllerødder, d. 9-10. maj (Bededagsferien) skal vi afvikle Sjællandske Mesterskab i
Lang og Stafet i Tisvilde Hegn! Vi har et fantastisk hold af funktionsledere, der søger hjælpere, som har lyst til at skabe en fest for de mange løbere, vi forventer i skoven, når skoven er smukkest.
Har DU lyst til at være med så kontakt een af funktionslederne direkte - eller send Heidi en
mail med hvad du har lyst til at lave. Heidis email er heidikristensen3@gmail.com
IT - Mads Lassen
Kiosk - Merete Buchgreitz, Fiona & Peter Becker
Start - Niels Bentzon & Mogens Maltby & Susanne Thrane
Skilte - Rene Moss
Parkering - Ole Berner & Torben Bøttcher
Børnebane - Lotta Lythje
Stævneplads - Anne Skovbæk
Stævnekontor - Dorte Munk-Petersen
Banelæggere - Henrik Kleffel & Michael Graae
Beredskab - Henrik Molsen
Materiel - Elsebeth & Lars Fock
Vi ses derude - Jens Anders Hansen & Heidi Kristensen
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KUM-weekenden, som to af deltagerne oplevede den.
Af Ellen Larsen og Frida Hagedorn. (D-14)
Fredag d. 25. oktober, klokken 20.00, skulle vi
til vores første KUM. Vi var begge to spændte,
da vi ankom til Nærum skole. Vi havde planer
om at sove godt, så selvfølgelig havde vi taget
en dobbelt luftmadras, lagen og dyner med.
Efter at vi havde fået armbånd på, som inddelte
os i aldersklasser, kom vi ind i den gymnastiksal, vi skulle sove i. Vi fandt hurtigt Astrid,
Emilie og Frida E. som allerede var i gang med
at pakke ud.
Klokken 20.30 skulle vi gå over til Nærum Ungecenter for at høre lidt om årets KUM og lave
en social aktivitet. Vi var blevet inddelt i 18 forskellige hold på tværs af kredse og aldersgrupper. I de hold skulle vi fremstille et kunstværk,
der viste, hvad KUM var. Til det fik vi uddelt
piberensere, skumfiduser, papir og ukogt spaghetti. Det var selvfølgelig lidt akavet i starten,
da de fleste ikke kendte hinanden, men det blev
hurtigt hyggeligt. Der var præmie til det vindende hold, men det var desværre ikke nogen
af os.

blev elleve, slukkede lyset, og vi lagde os til at
sove. MEN … i gymnastiksalen var lyset styret
af en bevægelsescensor, og derfor tændte det
flere gange i løbet af natten! Nogle af os blev
generet af lyset, imens andre bare sov i gennem, ikke Emilie?
Vi blev vækket klokken 7:00 og fik til klokken
9:00 til at gøre os klar og spise morgenmad.
Selvom det lyder som god tid til at vågne, var
vi stadig godt trætte, da vi gik til stævnepladsen. Allerede fra ankomsten til stævnepladsen
var der lang kø til de kun 2 toiletter. Vi tænkte,
at køen nok ville blive kortere, så vi kunne godt
vente lidt med at gå derover. Efter vi havde
gjort os klar til at løbe, og der var 20 minutter
til vi skulle starte, stillede vi os endelig i kø. Vi
kunne godt se, at det med at komme på toilettet
havde lange udsigter, men vi tænkte, at det nok
skulle gå. 7 minutter til start og vi stod stadig i
kø, med 10 foran. Heldigvis fik vi lov til at
komme foran nogle andre piger fra vores klasse
og nåede lige til start.
Vores løb gik udmærket og banen var rigtig
god. Vi placerede os på en 5. og 6. plads ud af
20. Frida 9 sekunder foran Ellen og begge omkring 2 minutter fra førstepladsen. Vi ventede
på, at Frida E, Emilie og Astrid kom i mål og

Hvad er KUM?
“Et fællesskab på toppen”
Til KUM har vi mange fællesskaber
Uanset om nord, syd eller øst taber
Ud i skoven og finde poster
Uanset hvad det koster

Efter aktiviteten gik vi tilbage til Nærum skole
og satte os på madrasserne og snakkede med
nogle af dem fra de andre klubber. Det var virkeligt hyggeligt at lære nogle af de andre, som
man havde set til stævner, at kende. Da klokken

Astrid Søeberg Lindholm
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gik derefter i kiosken for at fylde slikdepoterne
op.
For at få et tiltrængt bad skyndte vi os tilbage
til Nærum skole. Efter badet gik vi over til Nærum Ungecenter for at spise frokost, og derefter
var der en social aktivitet. Den sociale aktivitet
foregik i de samme grupper som om fredagen,
og den startede klokken 15:00.
Den sociale aktivitet gik ud på, at vi skulle tage
selfies, hvor vi viste nogle forskellige ord, som
KUM indgik i, f.eks loKUM. Igen var vi ikke
på nogle af de vindene hold.

Der blev lige taget en lille lur før festen.
Emilie og Frida E
Da klokken blev 18:00 var alle klædt i deres fineste puds og klar til at spise ovre i Nærum Ungecenter. Aftenens menu bestod af lækkert oksekød, flødekartofler og to forskellige salater.
Desserten var to slags kager, brownie og lakridskage. Under middagen var der underholdning og præmier til vinderne af dagens løb. En
del af underholdningen var en flødebollestafet.
Frida H og Oscar Bæk blev udvalgt til at repræsentere Østkredsen sammen med to andre. Vi
vandt desværre ikke, men det var tæt på.
Det blev endelig tid til at finde ud af, hvilken
kreds, der havde vundet årets KUM. Det blev
selvfølgelig Østkredsen igen i år, og de to andre
kredse stormede ud. Efter maden og underholdningen var der fest. Vi havde en super hyggelig
aften, hvor vi dansede og snakkede med en
masse nye mennesker.
Søndag morgen klokken 7 blev lyset igen
tændt, og vi skulle op. Det var blevet tid til at
løbe stafet. Ved morgenmaden kunne man se,
hvilket hold man var på og hvilken bane, man
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skulle løbe. Frida skulle løbe en mellemsvær på
3,5 og Ellen skulle ud på en 2,6 km let bane!
Starten skulle til at gå i gang og alle havde stillet sig op for at se førstetursløberne starte. Der
var bare et problem, ingen af dem, der skulle
starte, var til at få øje på nogen steder. Starten
gik, og der var stadig ingen at se! Lige pludselig kom flokken af førstetursløbere løbende ind
i startboksen fra alle mulige retninger, tog deres
kort og løb ned ad bakken, den modsatte vej af,
hvad de skulle. Der gik 5-6 minutter, og så kom
de igen op til stævnepladsen, hvor de løb den
rigtige vej ud på første sløjfe af deres bane.
“Nå, det var så det” tænkte vi, men der tog vi
fejl. Da vi havde set de første to løbere komme
forbi ude i horisonten, og det var blevet tid til,
at de skulle komme forbi meldeposten, trak de
igen tiden ud. Der gik nok ca. 10 min, hvor vi
stod og ventede, før vi kunne se alle løberne, nu
klædt ud i mexicansk tøj og hatte, komme i
samlet flok op ad bakken og løbe mod midten
af stævnepladsen! Her stillede de et bord op,
hvor de lavede tortillas med bønner lige fra dåsen, som de tilbød alle omkring dem sammen
med chips og hele røde peberfrugter. Der blev
spillet høj mexicansk musik, og alt maden blev
kastet rundt, indtil de pludselig lagde sig til at
sove. Efter luren rejste de sig op, tog nye kort
og løb videre på en ny sløjfe. Det var virkeligt
underholdende og meget forvirrende.
Vores egne løb gik igen ret godt. KUM 2019
var en virkelig fed oplevelse, og vi skal helt sikkert med igen næste år.

Frida og Ellen
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Årets bomhistorier
The only way is up….

Jeg har løbet i dette terræn tidligere og har glædet mig til at gøre det igen. Første gang jeg løb
her, blev jeg udfordret, det var svært, så har lavet en plan om at gå langsomt og fokuseret til
værks. Vejret er perfekt, solen skinner fra en
skyfri himmel, flere af klubbens medlemmer er
ankommet til stævnepladsen, snakken går lystigt, det er god stemning. Jeg har en tidlig start,
nyder turen dertil og det smukke landskab, sidst
vi var her regnede og tordnede det ret voldsomt.
Bip bip bip så er starten gået, banen er på 4,7
km med 16 poster. Post 1, husk det nu langsomt
og sikkert vejvalg, følger en slugt ned til en lille
mose, bingo, post 2 et vandtrug bingo, det går
jo meget godt nu, jeg sætter farten lidt op, der
er et lille langstræk skal rundt om en stor udløber og et godt stykke ned ad bakke, løber rask
til …hov er jeg ikke kommet for langt ned af
bakke?… stopper op prøver læse mig ind på
kortet, en del andre løbere er også stoppet op
og læser kort….nå løber videre og ender op ved
posten, ups, det er jo post 4…og ikke post 3..
men så ved jeg da hvor jeg er .. hurtig tilbage
til post 3, der nu er let at finde, når der er et
sikkert udgangspunkt ☺..
Nå, må hellere holde mig til min plan med at gå
langsomt og fokuseret til værks. Det med langsomt har jeg vel allerede udøvet, da det har taget 28 minutter fra post 2 til 3 !!! nå, videre post
4, 5, 6, 7 og 8 bingo det går som perler på en
snor, og nu er jeg i hopla og selvtilliden i top.
Fra post 8 til 9 er, der det lette, men lange vejvalg, ud på vejen og give den gas. Men nu går
det jo så godt.. jeg beslutter mig for at udfordre
mig selv, jeg vil gå lige på. Det går da OK, ligefrem, udenom højen ned at fange vandløb og
ud på stien… og her vil jeg til højre…alle de
andre løbere jeg ser, løber mod venstre, men de
skal nok et andet sted hen end mig…og det er
så nu, at jeg løber uden at vide, hvor jeg har
ramt stien og uden at have en plan for, hvornår
jeg skal forlade den …og det er jo ikke så
godt…jeg løber ned ad bakke…lidt for meget

ned ad bakke…der er ikke andre løbere i skoven..hmm skal jeg løbe tilbage til mit sidste
sikre udgangspunkt ??? nej det er for meget op
ad bakke…kan nok bare lige løbe lidt til venstre….stopper og prøver at læse mig ind på kortet…det er godt nok ikke let…hvad skal jeg
gøre…prøver at læse mig ind igen.. uh ha.. det
er ikke muligt…er nok kommet udenfor kortet,
der er meget stejlt, hvor jeg står..ny plan…vil
prøve at komme over på den anden side af et
vandløb og så gå nedad til jeg kommer til vejen…med biler, som jeg kan høre…
går i gang med at passere vandløbet…en gren
er i vejen, hænger fast i den og vupti så er
mine løbetights blevet udstyret med ventilationsflap, højre balle titter frem, heldigvis er der
ikke andre …der er stadig meget stejlt og udfordrende at komme ned.
Da jeg endelig når
vejen, bliver
jeg
glad, nu er
det jo nok
kun lidt op
af bakke og
så rammer
jeg stævnepladsen…begynder at
gå op af
bakke,
mens jeg
prøver at skjule min bare balle, ved at holde
kortet over, hvor langt mon der er …endelig
kommer der et skilt …..der står Passo Rollo 5
km…og det er op ad bakke…Turen endte med
10,2 km på 2 timer 31 minutter og 15 sekunder….
(Primiero Week juli 2017, 2 stage Passo Rollo)
Marianne Illum
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Lynets forfølgelse og bommets opstandelse.
Af Sebastian Røysland Maltby

Sebastian klippet ud af gruppebillede fra
Tiomila.
Jeg kæmpede mig op ad bakken. Jeg havde kun
et mål og det var nu i syne. Da jeg, efter et langvarigt eventyr op ad en bakke, kun var få meter
fra posten skete det. Som et lyn kom han bagfra. En bordeauxrød skabning med en enorm
fart løb hurtigt forbi mig og nåede posten før
mig. Han fortsatte med en enorm fart til højre
efter posten, ned ad bakken igen. Jeg måtte
gøre mit bedste for at følge med ham. I det
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mindste en post, hvis jeg ikke kunne følge med
længere.
Jeg løb med fuld fart efter ham. Det tog ham
ikke lang tid at nå post 9, og i mit desperate forsøg på at følge med mistede jeg kontakten til
kortet. Efter ikke for lang tid nåede jeg posten,
men lynet var igen ude af syne. Jeg kiggede
hurtigt på mit kort og konkluderede at post
nummer 12 lå sydpå. På trods af at jeg havde
brugt en god portion energi på forfølgelsen
fortsatte jeg lystigt. Planen var at nå en stor
bred skovsti, som skulle ligge ikke langt syd for
post 11.
Efter et minuts løb sagde mit instinkt mig, at
stien burde have været nået. Men stien kunne jo
ikke være væk, og på trods af, at jeg ikke helt
kunne få tingene til at passe, måtte jeg jo på et
tidspunkt finde den. Jeg løb sydpå i næsten 2
og et halvt minut, inden sandheden kom til mig.
”Hov,” tænkte jeg. Jeg havde jo ikke været ved
post 11. Eller 10 for den sags skyld. Jeg stod
der og undrede mig over, hvad der var hændt.
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Jeg forstod ikke, hvordan det kunne lade sig
vældig godt helt indtil jeg nåede post 12, hvor
gøre.
jeg bommede rundt i en mose. Det var den rigSå snart der gik op for mig, hvad der var sket,
tige mose, men posten var ikke at se. Da jeg
fyldtes jeg med vrede og irritation. Jeg løb med
kom i mål, havde jeg spildt omkring 5 minutter
fuld fart nordpå, tilbage til post 9 for atter at
på min tur sydpå, hvilket selvfølgelig ærgrede
kunne fortsætte min bane derfra, i den komplet
mig. Men det gik da stadig okay på trods af det.
modsatte retning af, hvor jeg havde været. Så
løb jeg blot en smule nordpå og fandt den store,
Hvis du vil se Sebastians vejvalg live, så gå
brede skovsti, som jeg var løbet sydpå efter for
ind på O-track den 6. oktober, DM-hold og så
over 5 minutter siden.
H-16
Så løb jeg atter afsted i et relativt tempo og løb
direkte ind i de næste poster. Og det gik da også
________________________________________________________________________________
Også Jens Aaris havde indsendt fantastiske skovture, endda to forskellige, men de skal ses live !!
Det ene kan ses på O-track. 13 oktober, Store Hareskov, Åben 6 på 3,7 km. Strækket 8 – 9
________________________________________________________________________________

Søllerød Stafet til 10Mila i 2020
I 2019 var vi næsten 50 Søllerødder til 10Mila til Skåne, og vi havde hele 6 stafethold med, og ikke
mindst gennemførte alle. Vi havde 2 hold i hver af klasserne 10Mila (10 herreløbere), dameklassen
(5 dameløbere) og ungdomsklassen. Den succes vil vi gerne gentage, og vi er klar til endnu en forrygende tur til det legendariske løb, der denne gang foregår tæt på Stockholm og Arlanda lufthavn.
Tilmeldingen er netop åbent, og vi har allerede tilmeldt hold fra Søllerød i alle tre klasser. Mange
har allerede sagt, de gerne vil med, men der er plads til endnu flere. Er det også noget for dig? Så
tilmeld dig enten på Søllerøds Stafetgruppes Facebookside, eller ved at sende en mail til Svend-Erik
på sejjepsen@gmail.com
Der er meget mere information om 10Mila på arrangørernes hjemmeside: www.10mila.se Du kan også
spørge nærmere om arrangementet og 10mila turen til
en træning. Vi er mange, der har været med og oplevet
stemningen, når 350 herreløbere med store pandelamper buldrer ud i en mørk svensk skov. Oplevet stemningen på i vores camp, hvor de verdensberømte kokke
tryller mad frem i døgndrift til os og Farum-Tisvildes
løbere. Det er en fed oplevelse både for dem, der er
med blandt de hurtige på 1. holdet og os der løber en
smule langsommere.
Åbne, og lidt lettere baner, findes som regel også.
Eliteudvalget, og turarrangør Svend-Erik
På de to billeder fra 2019 10milaturen ser du henholdsvis Mathilde løbe i mål på 3. turen for damernes første hold, efter at have løbet holdet 40 placeringer op, og formand Niels på 8. turen for 10Mila andetholdet
efter en lang tur på mere end 3 timer i skoven.
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Et lille stykke Danmark
……. Der er meget anderledes!

Af Iben Maag

Jeg var i slutningen af oktober på weekend på
Bornholm til det traditionsrige og internationalt
besøgte HØST OPEN 3-dages stævne. Sprint
fredag eftermiddag i Rønnes drilske gader.
”Langdistance” lørdag i Rø plantage, der ikke
er så meget anderledes end Nordsjælland, men
dog ret kuperet og med lejlighedsvise klippeindslag. Men søndag var den store – positive –
overraskelse for mig! Jeg har kun løbet på
Bornholm én gang før og aldrig på Hammeren,
men det var virkelig anderledes, og derfor vil
jeg fortælle mere om det .
Vejret var køligt og mildt sagt stormende, men
samtidig solrigt, så det var svært at vælge løbetøj til både ”klatring” og eksponerede, men letløbte knolde. Og når det er (for) svært kan man
let ”gå kold” på flere måder og få ondt af sig
selv.
Starten gik fra det gamle stenbrud, hvor der var
fantastisk smukt og også lunt. Lige indtil jeg
skulle starte, hvor det trak sammen og regnede!
Så da jeg fik kortet i hånden, kunne jeg næsten
intet se, fordi brillerne var våde og det var
”mørkt”, men kortet var også meget gnidret og
overfyldt med detaljer, især på det første stræk.
Dagen inden havde Tim og jeg talt med korttegneren, som havde fortalt, at de havde fjernet
25% af detaljerne, for at få plads til det hele!
De kunne jo med fordel have givet os et kort i
1:7500, når det var så – for Danmark – usædvanligt detaljerigt?!
Jeg kunne bare se, at jeg skulle nordpå og opad,
når det var muligt, så jeg løb og klatrede efter
bedste evne efter de øvrige i samme startfelt, og
forsøgte forgæves undervejs på kortet at lokalisere de trapper, stier og klipper, vi kom op ad.
Men det var den rigtige retning! Da jeg kom op
på en flad og åben strimmel, kunne jeg se en
masse løbere ”en etage nede” på højre side, og
derved med et hurtigt blik på kortet konstatere,
at jeg var kommet ” på rette hylde” og bare
skulle hen for enden af det grønne… og rundt
om hjørnet… og lidt klatring i klippespalter
med stikbuske…. og godt ind i en krog… og så
endelig BINGO . Jeg kan huske at jeg da
tænkte på, at jeg havde god glæde af mine
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mange udenlandserfaringer med højder, klipper og svære baner. Og solen kom frem igen!
Herefter måtte jeg have styr på den oprindelige
strategi: ”Ro på – det her er svært – jeg har
megen erfaring og kan godt klare det, så der
skal være tid til at tage det helt roligt! Og så
ræse afsted, når jeg har en sti eller et godt
opfang indimellem.”
Det gik forsigtigt men godt til de næste poster,
og jeg nød den flotte udsigt alle steder. Især
post 6 var meget eksponeret. Jeg var lige ved at
glemme post 7, fordi den lå på det næsten rette
stræk. Jeg kom ned til vandet og troede, jeg
desværre skulle løbe udenom alt det sjove
(klipperne!) – men så heldigvis, at jeg også
havde en post deroppe mellem de mange
”tilfældige” klippeblokke på den stejle skrænt.
Op til det lille gule plateau og forsigtig videre
op, og så var den der. Dejligt! Igen en
taknemmelig tanke til Tjekkiet mm .
Strækket til 9 var det, der voldte mig størst
problemer – og det, jeg på en måde alligevel
var mest tilfreds med! Jeg havde valgt at løbe
nord om det mørkegrønne og så ned i det gule.
Jeg havde i forvejen fået læst og påskrevet, at
det mørkegrønne plejer at være rigtig rigtig
slemt på Hammeren. Det gule var en from for
stort åbent blokstensområde, hvor man kunne
gå eller hoppe fra sten til sten eller klippeflade.
Der var huller og sprækker og forskellige
niveauer. Meget svært at få til at passe med
kortet, så jeg bevægede mig langsomt sydpå og
var påpasselig og meget opmærksom. Sammen
med de mange andre, der tågede rundt!
Pludselig løb hele flokken ned mod sydvest i et
lavt område, og jeg skulle til at løbe med –
MEN tog mig i det. Jeg skulle IKKE den vej!
Og især ikke bare fordi de andre troede de
skulle. Mavefornemmelsen var stadig, at jeg
skulle en smule længere sydpå. Og de små
gnidrede sorte ting i det gule på kortet var
klippehullerne, jeg gik forbi for lidt siden – og
Bingo så var den der .
Snart i mål og så alligevel et besværligt stræk
til 10 til sidst. Farligt at tage hovedet under
armen! Jeg vurderede at jeg skulle i en bue
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udenom det mørkegrønne. Højre om, men
samtidig ikke for langt ned mod vandet. Det var
meget svært at se både på kortet og i
virkeligheden, hvad der var hvad, og hvor langt
jeg var kommet. Først da jeg kom ned på noget
mere fremkommeligt og det gik op på den
anden side, kunne jeg se, at det var en slugt, jeg
skulle passere. Åhh det ville have været så rart
at have et 1:7500 kort! Men nu kunne jeg i hvert
fald se ”åbenheden” fra en lysning ovenfor en
jordskrænt foran mig, så det var bare at klatre
op! Og ned på den anden side til posten, der
lyste til mig midt i stenbruddet. Og så ellers
fuld gas hjemad!

Det var gået så godt som muligt og uden seriøse
bom. Terrænet var så svært for mange (inkl.
mig) at et bom eller to nemt kunne have lagt et
kvarter eller en halv time til tiden – hvis man
ikke forstår, hvad der er tegnet. For
”udenlandsk” orientering er noget, man skal
øve sig i, har jeg erfaret, for at det ikke går helt
galt.
Jeg var så glad efter denne forrygende tur i sol
og vind og med stejle skrænter og klipper og
smukke efterårsfarver. Prøv selv, når
muligheden byder sig til Høst Open, eller hvis
Søllerød kommer til at lave stævne der i
nærheden om et par år .
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Til pungrotteræs i Missouri
Af Simon Thrane Hansen.

Dette er anden beretning fra Kansas, USA.
Landet hvor amerikansk fodbold er en religion,
morgenkaffen indtages med et amen og pizza
regnes for morgen-, middags- og aftensmad.
Den anden weekend i november tog jeg til den
20. udgave af løbet Possum Trot (som jeg lidt
løst oversætter til Pungrotteræset) i staten øst
for Kansas - Missouri. Mens Jættemilen på
samme tidspunkt af året markerer den danske
sæsonafslutning, er Possum Trot startskuddet
til skovsæson på den amerikanske prærie, hvor
man ikke løber om sommeren på grund af varmen og kraftig underskov.

Lørdag var dagen for optaktsløbet – en skovsprint i samme terræn som søndagens løb i Knob
Noster State Park. Skovsprinten bød på en 2.8
km lang banen med 14 poster. Terrænet bestod
primært af en række bløde bakker fyldt med
slugter og udløbere. Bevoksningen i skoven var
generelt åben, men bød også på et potpourri af
brombær og andet delikat underskov, som vi i
Danmark kender det fra en af Fyns mange perler.
Vejrguderne var med os og havde sørget for
temperaturer omkring de 20 grader, hvilket var
lidt et skift fra de -10 grader og snevejr, jeg
havde oplevet tidligere på ugen i Kansas.
Jeg startede som den første deltager på
skovsprinten og løb rigtig godt i starten af banen Det åbne terræn indbød til fart og vejvalg
tæt på stregen. Om det var varmen eller min tidligere succes, der steg mig til hovedet, vides
ikke. Men efter at have spiddet de første 9 poster, laver jeg en virkelig stor parallelfejl til
post 10, hvor jeg er tæt på at løbe ud af kortet.
Jeg får dog begrænset fejlen til lidt over fire minutter. Konkurrencen var ikke den hårdeste, så
jeg endte stadig med at vinde løbet i overbevisende stil.

Gennemgang af Possum Trot
Pungrotteræset er et traditionsrigt løb bestående af et optaktsløb (Pre-Possum) om lørdagen og en langdistance med fællesstart om søndagen. Det finder altid sted i Missouri i anden
weekend af november. Jeg havde hørt om løbet
gennem den lokale orienteringsklub Orienteering Kansas. Jeg havde aftalt med en af klublegenderne Fritz, at jeg kunne rejse sammen med
ham. Og bo hos hans familie fra fredag til lørdag.
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Efter løbet gjaldt det om at fylde depoterne op
til søndagens langdistance. Dette er en af amerikanernes helt store spidskompetencer og arrangørerne havde da også sørget for et bord
fyldt med diverse delikatesser fra beef jerky til
vindruer.
Om aften var der arrangeret fællesspisning på
en lokal restaurant, så der var rig mulighed for
at socialisere sig med de andre o-entusiaster,
der talte folk fra Colorado, New Hampshire og
Canada. Jeg mødte blandt andet en del, der
havde været til WMOC i København. De roste
alle sammen arrangementet til skyerne. Specielt Sprinten i København og på Nærum Gymnasium havde været nogen helt unikke oplevelser.
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Søndagen stod på den 20. udgave af Pungrotteræset. Dette blev markeret ved at hædre banelæggeren Mike S. for sin indsats som banelægger for alle tyve udgaver af Pungrotteræset.
Løbet er en langdistance med fællesstart, men
konkurrencen har det tvist, at man undervejs på
banen må spring en enkelt valgfri post over.
Muligheden for at springe en post over, var det
helt store samtaleemne inden start, hvor forskellige strategier blev diskuteret. Fritz havde
inden løbet indviet mig i strategien i at udvælge
den rigtige post at springe over. Kriterierne
man skulle vælge ud fra, var ikke overraskende
spidse vinkler, længde og sted på banen (jo senere jo bedre). Et af de andre samtaleemner var,
hvem man skulle kroge rundt på dagens
12.8km.

Det fejlfrie løb resulterede i en tid på 75 minutter, hvilket var 20 minutter hurtigere end nr. 2.

Min taktik var at starte hurtigt ud for at kunne
løbe mit eget løb, så jeg ikke kunne blive stresset af de andre løbere i skoven. Taktikken lykkedes, jeg startede fint og gik lige i første posten. Dette gjorde, at jeg allerede havde lagt afstand til gruppen på vej til første posten. Det
gav mig ro til at orientere selvstændigt resten af
løbet uden at blive stresset af de andre løberes
tilstedeværelse. Gennemløbeligheden i skoven
var fin, hvilket gjorde, at jeg generelt prøvede
at holde mig tæt på stregen.
Jeg løb overordnet et rigtigt fint løb, hvor jeg
ikke lavede de helt store fejl, hvilket var en god
revanche fra lørdagens store bom. Jeg valgte at
springe postnr. 21 over. Andre løbere valgte at
springe post 2, 5 eller 13.

Simon i Orienteer Kansas-klubdragt
Efter løbet var der igen rig mulighed for at
fylde depoterne op, da arrangørerne stod klar
med hjemmelavet chili con carne – om den indeholdt pungrotte er stadig udvist, men kærkommen var den i hvert fald efter turen i skoven. Efter løbet var der, som vi kender det fra
danske stævnepladser, hyggeligt samvær og onørderi.

Se kortet i den elektroniske
udgave, hvor du kan forstørre
det.

15

Komposten – 29. årgang nr. 6 – december 2019

Søllerød Orienteringsklub

Jættemilen 2019
I Grib Skov midt/syd

Det er søndag, det er november 2019, og lige
om lidt går starten til årets Jættemil i Grib
Skov. Jættemilen er et traditionsrigt langdistanceløb med fællesstart, og det er et specielt løb
for mig.

få sekunder siden. Vores klasse står forrest, og
da Jens-Knud Maarup og et par svenskere ryger
afsted i den retning, som jeg også skal, ja, så
tænker jeg, at det skal da være løgn, det vindertog kan jeg da ikke bare lade løbe.

Jeg var med første gang i 1981 i Store Dyrehave. Jeg var lige fyldt 15, jeg syntes selv, jeg
var en fandens karl, og stillede glad op i H20,
som var den yngste klasse dengang.
Det var første gang, jeg løb direkte mod nogen,
der var meget ældre end mig selv. Jeg kan huske jeg fik et chok, da starten gik. Der var næsten 300 med i klassen, og hold nu kaje altså,
hvor løb de store hurtigt, det var helt vildt.
Selvom jeg var en relativ hurtig 15-årig, så
kunne jeg ikke følge med de forreste. Der var
en masse elitesvenskere med, og der blev skubbet og maset. Jeg kan huske, at det havde været
nattefrost, så det var ret glat, når man sprang
over grøfterne, men det, jeg husker allerbedst,
er, at jeg for første gang i mit unge liv gik sukkerkold. Fuldstændig. Jeg havde aldrig oplevet
noget lignende, min krop blev fuldstændig drænet. Banen var lang som et ondt år, og mod slutningen havde jeg bare ikke flere kræfter tilbage, som i overhovedet ikke. Jeg fik næsten
gående kæmpet mig igennem de sidste poster
og blev vist nr. 243 eller deromkring og fik en
seriøs lærestreg om ydmyghed og egne grænser.

Jens-Knud vandt guld på langdistancen til
WMOC i 2018, og efter sigende kan han stadig
løbe 5 km på ned mod 17 minutter, så han er
giftigt hurtig af en H50 at være. Men det tænker
jeg ikke på, jeg farer bare afsted efter ham og
svenskerne. I starten går det fint, og ind mod
post 1 går jeg lige på, selvom Jens-K og følge
vælger at gå lidt højre om, og jeg er næsten
samtidig med dem ved posten. Tju-hej, det går
jo fint det her. Post 2 er en nem overgangspost.
Da vi kommer ud på stien, kan jeg godt mærke,
at min puls er meget høj, men hvad pokker, jeg
er med helt fremme og har styr på det. Pludselig, ud af det blå, bliver jeg overhalet bagfra.
Det er den tidligere landstræner Jakob Ødum
fra OK Øst, der blæser forbi. Han skulle slet
ikke være med, hvor pokker kom han fra? Nå,
jeg prøver at følge ham, men kan godt mærke,
at han løber lidt hurtigere end mig inde i terrænet. Oppe foran kan jeg stadig se Jens-Knud og
et par svenskere, så jeg trykker på, så meget jeg
kan.

Men det er heldigvis længe siden, og nu er jeg
jo både meget ældre og klogere. Så når jeg står
her ved starten i 2019 i et noget mindre felt på
24 deltagere i H50 og skal afsted på en 16 km
lang bane, er jeg helt overbevist om, at jeg vil
løbe mit eget løb, nyde efterårsskoven, disponere kræfterne, og bare lade de hurtigste løbe
væk.
Så, nu ringer startklokken! Som så mange andre o-løbere før mig, bliver jeg ramt af
akut hukommelsestab ved den lyd. Nu kan jeg
slet ikke huske, hvad jeg har lovet mig selv for
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Sådan går det de næste poster. Jeg kan hele tiden se de forreste, men jeg ryger konstant lidt
flere meter bagefter, selvom jeg prøver at løbe
mig helt ud af skoene. Det skal være løgn, skal
det. Jeg er jo både ung og hurtig og alt muligt.
Men ved post 5 er det slut. Jeg er helt oppe i det
røde felt, og vi har endda kun løbet i 17 min.
Jeg kan se på winsplits, at jeg ligger nr. 4 på det
tidspunkt, men det kan jeg ikke selv overskue.
Jeg har i indløbet kigget på kortet, og har set, at
det smarteste til post 6 vil være at løbe tilbage
til stien i den retning, vi kom fra, og jeg møder
også de førende i modløb ind mod posten, så de
har tænkt det samme. Men efter jeg har klippet
5’eren, sejler det hele, jeg kan ikke helt huske
hvad retning, jeg kom fra, så jeg kommer skævt
ud fra posten, de andre er væk, og jeg løber
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pludselig i noget koldt vand, som jeg ikke kan
finde på kortet. I mangel af bedre lægger jeg
kompasset på og løber bare på retningen. Jeg
kan se en anden løber foran mig, men han løber
ikke helt i den rigtige retning? Nå, nu er jeg endelig ude i det lysåbne område, hvor posten
skal stå. Og der er også en post, det må da være
min? Men nej, nummeret passer ikke, det hele
snurrer rundt. Mogens, din spade altså.. jeg står
lidt stille, er klar over, at jeg har presset alt for
meget på, og har løbet mig ud over grænsen, så
jeg må lige genvinde fatningen. Jeg står og
fumler med kortet et par sekunder og kan så på
bagsiden se, at jeg står ved post 11, som jeg
først skal have på den næste sløjfe, så jeg er
stoppet for tidligt i det forkerte lysåbne område.
For helvede altså.. nå, men nu kan jeg da i det
mindste overholde min gameplan og løbe mit
eget løb. Jeg finder efter lidt roderi post 6, men
er stadig mærket. Jeg kan ikke overskue at lave
en plan, så jeg løber bare på retningen mod 7.

nogle brombær. Lidt længere til højre kan jeg
se Rolf Valery fra Tisvilde suse forbi. Han har
åbenbart fundet et bedre spor. Efter ham er også
en svensker. Jeg kommer fri af krattet og optager forfølgelsen. Ved næste post har jeg næsten
indhentet Rolf, svenskeren løber lidt forbi posten, så ham ser vi ikke mere til.

Strækkene 5 – 11 kan ses her. Du skal bare forstørre.

Jeg sidder fast i nogle væltede træer, falder, og
synes det hele er lort. Jeg var jo lige med
fremme, og løb næsten lige så hurtigt som en
verdensmester, og nu er jeg bare en stodder, der
ligger og roder rundt alene mellem nogle rødder og får våde grangrene i øjnene, mens jeg
har svært ved at komme op.
Jeg når slingrende frem til post 7 i en lavning.
Jeg kan høre grene, der knækker ude bagved et
sted, så jeg er nok ved at blive indhentet af næste gruppe. Skynder mig videre for ikke at give
posten væk og ryger direkte ind i en tæthed 2,
hvor jeg igen sidder håbløst fast, denne gang i

Rolf og jeg løber nu sammen. Det er dejligt at
løbe med en, der løber i et mere menneskeligt
tempo. I virkeligheden er jeg nok en lille smule
hurtigere end Rolf rent løbemæssigt, men for
pokker hvor orienterer han bare godt. Flere
gange prøver jeg at tage et andet vejvalg end
ham, men hver gang kommer han bare løbende
stille og roligt fra siden ind foran mig igen. Rolf
løb også, da vi var børn, og i modsætning til
mig, der holdt en pause på 30 år, så har han vist
løbet o-løb nærmest lige siden. Det virker i
hvert fald sådan, for hans teknik er sublim, og
han glider stille og roligt gennem terrænet på
en måde, som jeg bliver dybt misundelig på.
Samtidig giver det en meget stor glæde at se
nogen, der så dygtigt udfører deres håndværk jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde kommer
til at opnå det samme flyd i min orientering. Da
vi var børn, var kortene grovere, og de var sjældent helt opdaterede, så man kunne komme
langt med at løbe grovkompas ud til stien, hurtigst muligt frem til et sikkert udgangspunkt og
så finkompas ind mod posten, evt. krydret med
lidt skridtælling undervejs, og så ellers bare
lade hovedet rotere med øjnene på stilke, når
man kom ind i postcirklen. I dag er kortene så
præcise og detaljerede, at der er kommet nogle
nye nuancer i orienteringen, som jeg stadig
bakser med at indarbejde. Fx bruger jeg sjældent tæthederne til at orientere efter, da de i
gamle dage var ret upålidelige, og det, at selv
væltede træer kan være tegnet med på kortet,
det har jeg slet ikke vænnet mig til. På en eller
anden måde så sorterer min hjerne per automatik nogle af de moderne informationer fra, når
jeg løber konkurrence, og jeg ser tit først detaljerne, når jeg er kommet hjem.
Rolf og jeg fortsætter mere eller mindre sammen indtil post 19, hvor der er en diamant, som
vi skal tage forskelligt. Jeg kommer fint igennem, så ved udgangen af diamanten har jeg fået
et lille forspring til Rolf på ca. 10 sek. Han ser
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mere træt ud, nu da vi mødes igen, mens jeg
efterhånden har fået pusten tilbage, så jeg giver
den lidt gas, og over de næste poster forsvinder
han langsomt bagud. Vi kommer fra post 26
over i en del af skoven, som er lidt lettere, hvilket er glimrende, da trætheden begynder at
sætte ind, men udover et dumt vejvalg til post
29, så går det faktisk fint resten af vejen. Jeg
har taget 2 geler med, så jeg ikke gentager fadæsen fra 1981, og det lykkes helt at undgå at
gå sukkerkold.
Jeg kommer i mål som nr. 5 i tiden 1.59.28,
næstbedste dansker, 3 minutter foran Rolf, men
hele 15 min. efter fænomenet Jens-Knud, som
vandt sikkert foran de svenske forfølgere. Den
tidligere landstræner Jakob fra OK Øst er udgået ved publikumsposten.
Alt i alt var det et dejligt løb, og jeg kørte hjem
med den mætte og trætte følelse i kroppen, som
kun et godt langt o-løb i en tung efterårsskov,
der dufter af døende blade og mudder, kan give
en.
Endnu engang fik jeg en lærestreg om ydmyghed og egne grænser. Men jeg må nok også bare
indse, at det ligger så meget i mit DNA at løbe
om kap, at jeg ikke altid ejer evnen til at holde
igen, selvom det er det smarteste. Det er som
om, at hver gang starten til et o-løb går, og jeg
får kortet i hånden, så løber jeg pludselig imod
alle mine gode kammerater og konkurrenter fra
Østkredsen dengang. Omkring mig i skoven
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kan jeg tydeligt mærke Stig Bjerregård, Tomas
Rotovnik, Ole Lind, Claus Rasmussen, Allan
Mogensen, Thomas Nielsen, Henrik Markvardsen, Tim Falck Hansen, Steen Olsen, Ole Hansen, Rasmus Ødum, Brdr. Simonsen, Mads Nedergård, Mads Pallisgård, Carsten Kristiansen,
Nicolai Kliem, Paul Klogborg, Peter Hansen,
Mads Vindegaard, Claus Juel Hansen og en hel
masse andre løbere. De farer også afsted og vil
helt sikkert slå mig stort, hvis jeg ikke giver den
max gas. Og så er det jo dem, der kommer til
KUM i stedet for mig, så jeg må bare give den
alt, hvad den kan trække.
Når jeg så rammer de første stejle bakker, eller
jeg som til Jættemilen bliver løbet helt ud over
grænsen, så vågner jeg brat af vildfarelsen igen
og kan tydeligt mærke på puls og lunger, at det
vist er meget, meget længe siden, at jeg var ung
og udødelig, og at jeg nu er et sted i mit o-liv,
hvor jeg næsten snart begynder at glæde mig til
de blå baner.
Men hey, jeg gik i hvert fald ikke sukkerkold i
2019, så noget har jeg da forbedret siden 1981,
og så må jeg ellers bare øve mig i at bruge alle
detaljerne på de moderne o-kort. Og vigtigst af
alt må jeg øve mig i at være mere ydmyg og
mere realistisk omkring, hvor min grænse går.
Og det vil jeg så love at gøre alt, hvad jeg kan,
for at huske - i hvert fald lige indtil på onsdag
aften, hvor starten går til den næste natcup:)
Mogens Hagedorn

”Og så er det jo dem, der kommer til KUM i stedet for mig”, skriver Mogens.
Den gang skulle man kvalificere sig til deltagelsen. 6 løbere fra hver kreds og klasse kunne få lov til
at komme med til KUM, og der var sædvanligvis tre udtagelsesløb om foråret forud for KUM, som
blev afholdt i maj måned. (red)

Sidste startgruppe parat til start.
Det er åben klasse mellem - på 8 km.
Blandt andre ses søllerødderne Jørgen Wisbech,
Claus Kaae-Nielsen, Anders Søndergaard, Ole Berner (bag træet).
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KLUBMESTERSKAB 2019
Der var indbudt til en frisk klubdyst i Folehaven denne sidste lørdag i november 2019.
Som arrangør og banelægger var det med en
vis uro, jeg så frem til arrangementet, fordi
dette års november havde sammen med de to
foregående måneder leveret ny ”dansk verdensrekord” i nedbør.
Postudsætning var aftalt med Vibe og Kaj til
at skulle ske fra kl. 14 fredag, og efter en
regnfuld formiddag skete det forbløffende, at
vejret klarede op og solen ligefrem fandt på at
skinne.
Og lige pludselig vågnede skoven op ved lysets kraft – detaljerne sås tydeligt og selv de dyngvåde
og bladdækkede stier blev nogenlunde passable. Skovens mange gamle kæmpehøje dukkede frem
og stensætningerne omkring dem stod smukt med deres mosflader og lavbelægninger i det flade novemberlys.
Lørdag formiddag modtog skoven os i den samme fantastiske stemning og da de første løbere i god
tid dukkede frem, var alt parat til den store dyst om pilekoggeret og skildpadden. Dagens 5 forskellige baner var hængt op, så alle kunne vurdere egne O-evner og egen løbeformåen i forhold til de
ventende udfordringer.
Her under ses dagens lange bane (se den i farver i Komposten på hjemmesiden)

Reglen var:
Løb uden ur og ram din forud gættede tid.
Mindste tidsforskel = klubmester.
Mange deltagere havde svære overvejelser, inden beslutningen om ”tiden” blev truffet – og
resultatlisten fortæller sin egen historie om
pletskud og fejlvurderinger.

Mange løbere var for forsigtige og satte deres tid for højt, medens andre satsede og satte tidsforskellen for lavt (måske var der også ”BOM” undervejs)
Af den næsten 100 startende løbere var der 13 søllerødder, som var så dygtige, at deres tidsafvigelse blev UNDER 60 SEKUNDER og 20 løbere under 2 minutter. Det kan dermed konstateres, at
mange klubkammerater har stort kendskab til egen løbeformåen.
På de 5 forskellige baner var de bedste tider:
Lettere:
2,5 km
Thomas Steenbeck
Mellemsvær:
3,3 km
Sune Due Møller
Svær Kort:
3,4 km
Mogens Maltby
Svær Mellem:
4,6 km
Aske Nyengaard
Svær Lang:
6,3 km
Lucas Becker

14.51
28.22
41.o7
37.52
40.12
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Klubmester 2019:
Nr. 1
Andreas Melbye
Nr. 2
Peter Østergaard
Nr. 3
Mogens Hagedorn
Skildpadde 2019:

Tidsfejl:
-”-”-

5 sekunder (må passe på pilekoggeret et år)
6 sekunder
14 sekunder

August Steenbeck

Tak for fin deltagelse og stor energi i det fine novembervejr.

Gert

Efter postindsamlingen, som blev klaret lige efter løbet af Niels Bentzon, Henrik Kleffel, Bo Rasmussen og Kaj Rostvad, skulle alt ordnes, så træningskassen kunne være i orden til næste lørdags
træning i Jægersborg Hegn.

Gert i færd med at rydde op efter klubmesterskabsløbet
Lidt billeder fra træningen i Jægersborg Hegn den 7. december i tørvejr og endda med lidt sol.
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MiniSUT-Halloween-gys den 4. november
Til Halloween må det gerne være lidt uhyggeligt!

Det var det også til miniSUT-træningen den 4. november.
Magnus havde sminket sig blå omkring øjnene og på læberne og troede, at vi alle ville blive bange
for ham.
Det blev vi ikke, men da miniSUTTERNE kom ud i skoven, blev de skræmte!
På nogle af poststativerne kravlede der sorte edderkopper, snitzlingen (afmærkningen) mellem
nogle af posterne var spøgelses-refleksbrikker og forskellige steder i skoven hang der store billeder
af spøgelsesfamilier.
Ved en af posterne gemte der sig et monster, der skræmte både ved sit udseende og den lyd, det
frembragte......

Vel hjemme fra skoven var der
saft, chips og slik i mødelokalet i
Holtehal 2.
Halloween-slik som havde det
gyseligste udseende - store blå
rødsprængte øjne, lyserøde dødningehoveder og sorte dunede edderkopper med lilla krop ....!
På trods af udseendet forsvandt
det gyselige slik som dug for solen.
Endnu en god miniSUT-træning
havde fundet sted.
Kirsten O
Forskellige udgaver af pandelamper, som jo skal i brug her i december og nogle måneder fremover.
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Årets overraskelse !
Efter 60 år med orienteringsløb på ”skemaet”
blev 2019 fyldt med overraskelser!

Overraskende/overraskede vindere fra Søllerød OK

Efter et par år, 2017 og 2018, hvor alt bare gik
langsommere og langsommere på grund af
diverse fysiske problemer, startede året 2019
fantastisk, med et løb i Nordskoven. Det måtte
jeg da deltage i, selv om jeg hele vinteren ikke
rigtig havde trænet med kompas og i terræn!
Og jeg havde hurtigste tid, gik lige til alle
poster! Så var der påskeløb i Vestjylland, der
måtte jeg også over i de fine terræner med ulve!
Det var årets bedste sommerdage, ikke dårligt!
Det o-tekniske var knap så perfekt! Så var der
DM-weekend i Nordsjælland, der måtte jeg da
også deltage (som jeg jo plejede at være med til
DM (her var jeg startet første gang i 1960!).
Til DM-lang kunne man bare tilmelde sig, men
til DM-stafet kræves jo en makker (i D65 – den
ældste klasse for damer) bare én, men ville
nogen fra klubben mon vove at tilmelde sig til
at ”løbe” med den gamle langsomt gående
dame? Jo, kort tid inden fristen udløb var Vibe
tilmeldt som 2.-tursløber sammen med mig!!!
En drømmemakker (vi startede første gang på
samme stafethold i 1971! og kom på forsiden
af DOF’s blad O-posten (nu Orientering!).
Det var dog fantastisk, Søllerød stillede med tre
hold i vores klasse, og vi havde fået
betegnelsen Søllerød 2 (bare vi nu ikke blev de
langsommeste!).
Hvordan forbereder man sig så som det svage
led i kæden til en sådan begivenhed? Jo, man
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læser alt om o-teknik og sportspsykologi for
orienteringsløbere i ugerne inden! Jeg var så
heldig at læse korrektur på den nye bog TBU
fra DOF om træning af børn og unge – og jeg
kunne konstatere efter dette løb, at de samme
nyttige råd og den detaljerede vejledning også
kunne bruges af velvoksne løbere! Specielt
kapitel 5, Sportspsykologisk udvikling og
træning, som jeg læste og levede og åndede for
fredagen inden DM-stafet!
Den tekst hjalp mig, specielt bemærkningerne
om nervøsitet, for kors, hvor var jeg nervøs den
formiddag ved tanken om at skulle løbe DM
med Vibe – jeg ville jo gerne gøre det som i
gamle dage (for 5-6 år siden!), men vidste, at
mine ben og fysik i det hele taget ikke var som
tidligere. Vibe trøstede mig på stævnepladsen
med, at det var så afslappende, at hun skulle
løbe med mig og ikke med en af de hurtige!
Det kørte rundt i maven på mig, jeg skulle
starte i allerførste startgruppe og stod helt
fremme i forreste linje i feltet! Men så huskede
jeg på kommentaren: du er nervøs, men det er
de andre også! Og så blev jeg bare lidt roligere,
kortet lå på jorden og fløjten lød – løbet var
startet, roligt ud af startfeltet (jeg var nok en af
de sidste over grøften og inde i skoven)! Det
var bregner, men efter lidt afstand var der mere
åbent, og jeg fik kortet til at passe og kom fint
frem til 1. post! Pyh!
Så bare roligt videre, Søllerød 1 havde samme
2. post, men så trak Jette fra mig mod 3. post
ude på en skovvej (vi træner sammen, og jeg
kender Jettes fart!). Hun forsvandt mellem
grantræerne, og jeg fandt stille og roligt min
post! Derefter gik det bare post i post! Og mod
3. sidste var vi en 3-4 stykker fra klassen, men
Jette og de andre hurtige var nok allerede i mål
(troede jeg!). Så de to sidste poster blev også
taget uden problemer – og så kom dagens første
overraskelse: midt på opløbet blev jeg
overhalet af: Søllerød 1! Jeg troede ikke mine
egne øjne!
Gert stod og spejdede mod opløbet, og han blev
lige så overrasket over at se mig i opløbet,
inden den første i klassen var kommet helt ind!
Så han måtte råbe til Vibe: Else kommer! Og
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det var med 39 sekunders forsinkelse (Vibe
de unge hold med hurtigløbere den dag var
havde forventet 2-3 minutter!).
langsommere end de to på Søllerød 2! Den
Resten klarede Vibe i sædvanlig stil, løb
betegnelse løber vi vist gerne under en anden
hurtigere end alle andre den dag! Så vi fik
gang!
begge årets første guldmedalje! Og det var slet
ikke til af fatte, vi kunne næsten ikke tro, at alle
Else Juul Hansen
________________________________________________________________________________

Velkommen til:
Alexander Noordegraaf
Anja Wester
Peter Wester
Natascha Wester

1992
1969
1957
2003

Nicholaj Wester
Mathilde Møllebro Uttrup
Peter Birk
Viveka Dolby

2000
2013
1965
1975

________________________________________________________________________________
På DOFs hjemmeside kunne følgende læses for en måneds tid siden:
VM 2020 bliver en stor begivenhed for Dansk Orientering der naturligt kommer til at fylde meget i
2020, men også andre landsholdsopgaver som EM, WUOC og Junior-VM bliver store mål i den
kommende sæson. Mesterskabsdeltagelse har naturligt et stort fokus hos mange, men generationsskiftet og at sikre udvikling af en stærk generation der kan præstere allerede i 2021-2024, er en
mindst lige så vigtig opgave.
Landstrænerteamet har derfor udtaget store landsholdsgrupper for 2020, og giver dermed mange
løbere chancen for udvikling. Ny på landsholdet er Line Cederberg, Tisvilde Hegn OK, der efter
flere år med egen satsning i Sverige har valgt at søge til Elitecenter Orientering efter sommerferien. Line Cederberg har igennem 2019 ved flere lejligheder været med landsholdet til World Cup
og VM, hvorfor landstrænerne nu har valgt at udtage hende til Elitegruppen.

Der er nu tre landsholdsgrupper:
Verdensklassegruppe, Elitegruppe og Udviklingsgruppe.
Og udtaget til Udviklingsgruppen er Mathilde Smedegaard Madsen, Søllerød OK (D-20)
God fart i skoven, Mathilde

DM-stafet 2019

Guld: Ok Snab (Vejle)
Sølv: Søllerød OK
Bronze: OK Fros/Melfar
(Fredericia, Middelfart)

Sølvmedaljer til D-20-damerne,
Mathilde, Camille, Alberte
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DM´er og andre større løb i 2020
DATO

HVAD

HVOR

21. marts
28. marts
29. marts

DM-nat
Siellenfeld Plantage
Danish Spring, mellem GribSkov/Søskoven
Danish Spring, lang
GribSkov/Søskoven

HVEM ARRANGERER
Horsens OK
OK Øst og
Allerød OK

9 - 11 april Påskeløb
9 – 13 april Påskeløb, 4 dage

Rømø
Nordsjælland

OK HTF (Haderslev)
HSOK (Helsingør)

19. april
3. maj
9. maj
10. maj

Divisionsmatch
SM-sprint
SM-stafet
SM-lang

Kongelunden
?
Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn

Amager OK (et gæt)
?
Søllerød OK
Søllerød OK

23. maj
24. maj

Mix Sprint Stafet
DM-Sprint

Hobro
Eternitten Ålborg

Mariager Fjord OK
?

6.-11. juli

WOC-Tour

Trekantområdet

23. august Divisionsmatch
29. august DM-mellem
30. august Midgårdsormen

Hannenov/Ovstrup
Aggebo/Græsted
Grib Skov

Kolding-, Fredericia-,
Vejle-O-klubber
? Det er på Falster
?
Søllerød OK

12. sept.
13. sept.
20. sept.

Blåbjerg Plantage
Hjelm Skov/Årup Skov
?

? (Sydkredsen)
? (Sydkredsen)
?

4. oktober DM-Hold

Hjermind Skov

Mariager Fjord OK

23.-25. okt. Höst-Open
1. nov.
DM-Ultralang

Bornholm
Mols Bjerge

Bornholm
Pan Århus

DM-stafet
DM-lang
Op/ned-match

Om vi skal til Op/ned-match den 20. september eller Hold-DM den 4. oktober afhænger af,
hvordan vi klarer os i divisionsmatcherne den 19. april og 23. august.
Reserver alle 4 datoer til at løbe orienteringsløb for klubben
Vi er alle blevet et år ældre. Det betyder, at nogle er rykket en aldersgruppe op, og vi kan derfor
ikke vide, hvordan vi kan klare os i konkurrence med de andre 1. divisionsklubber.
Det bliver spændende at se.

Østkredsens ungdomskurser
10 – 12. januar
21 – 23 februar
27 juni – 1. juli
27. juli – 2. august

U1 weekend ØST (11 – 13 år)
Kursus – juniorgruppen (DOF)
U1 sommerlejr (11 – 13år) – Hanbohus
DOF-Juniorsommerlejr

Det er, hvad der indtil nu er at læse på O-service.
En U2 sommerlejr er endnu ikke i kalenderen, men det bliver 1. uge af sommerferien, forlyder det.
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Hjælp fotonissen
Julekonkurrence

Foto-nissen har været på tur i søllerødskovene Geels skov (foto 45 og 46) og Rude skov (foto 44 og
47), og taget to billeder hvert sted. På vejen hjemover lagde fotonissen turen forbi nissekroen, hvor
der var varme, nisseøl og dejlige nissepiger!
Julehyggen gik så meget i blodet på fotonissen, at han har glemt hvor han stod, da han tog billederne. Kan du mon hjælpe ham?
Find et par gamle træningskort frem og sæt et kryds, der hvor fotonissen stod, da han tog billedet.
Eller bedre – tag i skoven og gør fotonissen kunsten efter og tag nøjagtig de sammen billeder som
ham. Send foto og/eller et foto af kort med krydser til fotonissens hjælper på mailadressen: annek@ltk.dk. Fotonissens hjælper skal have dit bud senest den 23.12.19 kl. 12.
Hvis du kan lokalisere 3 ud af 4 billeder, så er du med i julekonkurrencen om en flot bog med stemningsbilleder fra Rudersdal, taget af fotograf Daniel Bødker Sørensen. Fotograf Daniel Bødker Sørensen udstiller i øjeblikket sine flotte billeder på Mothsgaarden.
Mange hilsner
Anne Kaae

45

44
Kig i den elektroniske udgave på hjemmesiden, så bliver det lidt nemmere

46

47
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Søllerød OK’s Medaljer ved Danmarksmesterskaberne 2019
Fundet frem af Sebastian Røysland og Ditlev Melbye.

23/03-2019 | DM Nat | Faaborg Orienteringsklub | Holstenshuus
D14
D18

H16

Ellen K. Larsen – 3. plads
Mathilde Smedegaard Madsen – 1. plads
Camille Marie Næstoft Juhl – 2. plads
Alberte Kaae-Nielsen – 3. plads
Mathias Buchgreitz – 3. plads

07/04-2019 | DM Ultralang | Kolding OK | Frederikshåb Plantage/Randbøl Hede
D70
D75
H16

Jette Stepputat – 2. plads
Kirsten Olsen – 3. plads
Mathias Buchgreitz – 2. plads

25/05-2019 | DM Sprint | Grindsted By
D14
D18
D50
H16
H50

Frida Hagedorn – 2. plads
Mathilde Smedegaard Madsen – 3. plads
Iben Maag – 3. plads
Mathias Buchgreitz – 2. plads
Michael Graae – 3. plads

26/05-2019 | DM Mixsprint-Stafet | Grindsted
Ingenting

31/08-2019 | DM Mellem | Rold Skov OK | Rold Skov Hesselholt
D18
D50
D65
D70
H18
H70

Mathilde Smedegaard Madsen – 2. plads
Alberte Kaae-Nielsen – 3. plads
Eva Smedegaard – 3. plads
Lisbeth Damsgaard – 1. plads
Vibeke Bøgevig – 3. plads
Lukas Becker – 2. plads
Jørgen Münster-Swendsen

14/09-2019 | DM Stafet |FIF Hillerød | Grib Skov Mårum
D20

D50

D65

H35
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Søllerød OK 1 – 2. plads
Alberte Kaae-Nielsen
Camille Marie Næstoft Juhl
Mathilde Smedegaard Madsen
Søllerød OK 1 – 2. plads
Iben Maag
Anne Kaae-Nielsen
Kirsten Møller
Søllerød OK 2 – 1. plads
Else Juul Hansen
Vibeke Bøgevig
Søllerød OK 1 – 1. plads
Peter Horstmann
Troels Christiansen
Kristian Ørnsholt

D50: Iben, Anne, Kirsten
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Søllerød OK 2 – 2. plads

H50

H70

H75

Steen Piil
Anders Søndergaard
Erling Thisted
Søllerød OK 1 – 2. plads
Magnus Oscarsson
Mogens Hagedorn
Steen Olsen
Søllerød OK 1 – 1. plads
Ronnie McGrail
Jørgen Münster-Swendsen

med 2 guldmedaljer. Den ene til Ronnie.

Søllerød OK 1 – 1. plads
Kaj Rostvad
Jørn Wigh

15/09-2019 | DM Lang | FIF Hillerød |Grib Skov Mårum
D18
D70
H16
H35
H70

Mathilde Smedegaard Madsen – 2. plads
Alberte Kaae-Nielsen – 3. plads
Vibeke Bøgevig – 2. plads
Mathias Buchgreitz – 3. plads
Troels Christiansen – 2. plads
Steen Piil – 3. plads
Jørgen Münster-Swendsen – 2. plads

06/10-2019 | Dm Hold | OK Syd | Als Nørreskov
Søllerød kom på tredjeplads!

Statistik
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Breddetræning = træning for alle
Kalenderen udviser nu, at det er vinter. Det er dog ikke noget, der rigtig har vist sig, når vi kigger
på termometeret. Indtil videre (primo december) har træningerne kunnet afvikles i temperaturer, der
ikke rigtig har kunnet hærde den fugtige skovbund.
Sidste træning i november, var samtidig
Breddetræning 2019/2020
Klubmesterskab. Med start i kanten af Folehave, havde Gert endnu engang lagt både 14-12-19 656 Geel Skov
lange og korte baner såvel som svære og lette 21-12-19 657 Knurrenborg Vang (Fredensborg)
baner. En del poster i skoven havde desuden 26-12-19 658 Rude Skov - Julemaveræs
en SI-enhed, hvor besøg ved posten blev re04-01-20
659 Geel Skov
gistreret. Opgaven var nu at gætte egen tid på
den bane man nu havde valgt, hvor man selv- 11-01-20 660 Ravneholm
følgelig kendte længden på banen, og fik et 18-01-20 661 Rude Skov
kig på kortet først. Ure i nogen form må ved 25-01-20 662 Tokkekøb Hegn
dette løb ikke medbringes.
01-02-20
663 Trørød Hegn
Længe så det ud til, at Peter Østergaard med
08-02-20
664 Jægersborg Hegn
et fejlgæt på kun 6 sekunder var vinder. Men,
men, men…! Fintælling måtte der til, hvoref- 15-02-20 665 Rude Skov
ter i stedet Andreas Melbye blev Klubmester 22-02-20 666 Kirkeskoven
2019 med et fejlgæt på kun 5 sekunder.
29-02-20
667 Folehave
Skildpadde 2019 blev August Steenbeck. At 07-03-20 668 Ravnsholt (Allerød)
blive årets skildpadde, er en ligeså prestigefyldt titel og ikke helt nem at erhverve sig. 14-03-20 669 Geel Skov
Opgaven går ikke ud på at lave det største 21-03-20 670 Ravneholm
fejlgæt, der ville være nemt nok, men det
OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender på
hjemmesiden.
næststørste fejlgæt.
Da hverken Klubmester eller Skildpadde var
til stede ved den efterfølgende fejring i mødelokalet i Holtehal 2, vil præmierne blive overrakt senere. (Det blev de den efterfølgende mandag i SUT-regi. Red.)
Årets Bom 2019 kunne dog hædres. Også her
var konkurrencen hård, men Marianne Illum
kunne trække sig sejrrig ud af konkurrencen
med en beretning om noget nær en bjergbestigning fra en sommer tur i Alperne.
Endelig blev Årets Kagebager 2019 kåret. Her
blev vinderen Mathias Aagaard Walter med
nogle særdeles lækre kager.
Snart er året 2019 slut og vi tager hul på 2020
med en træning i Geel Skov.
Inden vi når så langt, skal vi dog traditionen tro
mødes til det årlige Julemaveræs med start og
mål ved klubhuset. Igen i år har Michael Graae
påtaget sig at sørge for de sjældent (læs aldrig)
Henrik Kleffel.
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helt almindelige baner. Sæt derfor allerede nu
kryds i kalenderen den 26. december 2019, kl.
10.00, hvor ingen andre aftaler kan indgås. Det
bliver garanteret sjovt.

