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Praktiske Oplysninger 
  

      

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220  

      

Kasserer Lars Fock sok.kasserer@gmail.com  61856812  

  Danske Bank 1551-4450341800    

      

Bestyrelsesmedlemmer Anne Skovbæk a.skovbaek@gmail.com  22754377  

 Lotta Lüthje lott@lythje.com  53500802  

 Andreas Mikkelsen   andreas.mikkelsen.j@gmail.com  29887763  

 Mads Lassen madslassen@comxnet.dk  42957267  

 Jette Nygaard Jensen jette@svendsvej8.dk  30335251  

 Michael Graae mig@sa.dk.  20447931  

Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk  30706502  

      

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal    

  vibe.bogevig@gmail.com  29405649  

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden.  

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  61507649  

  kirstenkeld.olsen@gmail.com    

 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).    

 Har du glemt/mistet din kode til o-service, så kontakt kasserer for 

at få en ny. 

   

      

Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk     

      

Funktion:      

Klubtræning Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756  

Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447  

Klubhus booking Googlekalenderen klubhus.sok@gmail.com    

      

Kortsalg Michael Graae mig@sa.dk  20447931  

      

Materiel  Jens Krebs  jens.herman.krebs@gmail.com  42404942  

      

Revisorer Philip Bæk Christiansen pbc7@hotmail.co.uk    

 Uffe J. Pedersen uffe.just.pedersen@gmail.com  21583986  

Revisorsuppleant Jens A. Hansen Thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447  

      

TC Aske Jepsen askejepsen@hotmail.com   28251839  

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025  

Mini-ungdom 

 

Magnus Oscarsson moc@telia.dk  28274723  

Pressekontakt Claus K. Nielsen Claus.kn@webspeed.dk  23326829  

      

Hjemmeside www.sollerod-ok.dk sollerod@sollerod-ok.dk 

 

   

      

Hjemmesideredaktør Helge Tillingsøe helge.tillingsoe@gmail.com  40107364  

Klubhus Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte  48174590  

      

Fotoalbum på Flickr  www.bit.ly/sokalbum     

  

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da redaktøren og ret selv fejlen i O-service  
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
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Deadline for de næste numre af Komposten:  
• 15. juni 2021 

• 15. august 2021  

Deadlines og udgivelse af Komposten afhænger af, om o-stævner bliver gennemført. 

Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

Send dine indlæg til stedfortrædende kompostredaktør:  
Anne Skovbæk a.skovbaek@gmail.com eller Lotta Lüthje lott@lythje.com  
Kompostredaktør: Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 

 

Hjælpere søges 
Vi har behov for flere hjælpere til DM Sprint og DM Sprint stafet på DTU d. 5-6. juni til bl.a.: 

• Materiel og opstilling af stævneplads 

• Parkerings-vejledere 

• Start-personale 

• Post-vagter og trafik-vagter 

• ’Flyvere’ (skal medbringe cykel) 

• Nedtagning af stævneplads, transport og bortpakning af materiel 

Send besked til Anne Skovbæk (a.skovbaek@gmail.com eller 2275 4377) hvis du har tid og lyst til 

at hjælpe i et par timer. 
 

 

Velkommen til vores nye medlemmer 
Agnes Navntoft 1989 

Carl Emil Schøier Kovsted 1997 

Henrik Pedersen 1963 

Jakob Døpping 1966 

Jeannie Christensen 1973 

Jørgen Christensen 1964 

Maja Mærkedahl Lilleør 1989 

Morten Poulsen 1968 

Roberta Mustacchi Jæger 1977 

Sandra Tina Mølbak 2009 

Tom Bjerg Lauritzen 1962 
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Referat af generalforsamlingen 
Søllerød OK, den 14. april 2021 – online 

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at redegøre for de særlige forhold i forbindelse med 

COVID-19, og dermed hvorfor denne generalforsamling afholdes som en virtuel generalforsamling. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent : Jens Aaris Thisted 

Referent: Jens Herman Krebs 

 

Jens Aaris indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt. 

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen 

Bestyrelsesberetningen er trykt i Komposten nr. 1 2021. På generalforsamlingen blev for-

mandens beretning ledsaget af en præsentation. Formanden valgte at koncentrere sin frem-

læggelse til følgende områder: 

 

2020 – det forsømte år 

Formanden gennemgik, hvorledes året 2020 forløb i skyggen af COVID-19: 

 

• 61. Molbosæson 

Der var stort set samme deltagerantal som i de foregående år. 

Formanden takkede Jørgen Wisbech, som er trådt tilbage som ”Overwismolbo”. 

• NatCup 

Afholdt d. 7. februar i Rude Skov. 

• Aflysningerne i 2020 

Formanden gennemgik de mange aflysninger i 2020. 

• Nye initiativer i 2020 

Formanden gennemgik ligeledes de mange ny spændende initiativer, der blev søsat i 

2020, herunder fællestræning, CoronaCup, Virtual Exhaust Trail. 

• Andre begivenheder i 2020 

Formanden nævnte blandt andet det nye køkken, sommerafslutningen, 30-års fødsels-

dagsfest, det digitale klubhus. 

 

Der var en nettotilgang på 17 aktive medlemmer og 2 passive i 2020. 

Formanden takkede alle søllerødder for det store arbejde, for entusiasmen, og ikke mindst 

opbakning til Søllerød Orienteringsklub. 

 

Et kig på 2021 

Formanden gennemgik følgende aktiviteter i 2021: 

 

• Molboløb 62. sæson i en Coronatilpasset version 

- Det viste sig at Molboløbet oversteg forventningerne  

• Elite Sprintstafet d. 8. maj for landsholdet 

• Copenhagen Exhaust Trail d. 29. maj 

• DM Sprint og Sprintstafet d. 5. – 6. juni 
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• SM Stafet og Lang d. 14. – 15. august 

• NatCup i november/ december 

• Divisionsmatch 1. runde d. 20. juni 

• Divisionsmatch 2. runde d. 5. september 

• Op/nedrykningsmatch d. 26. september 

      eller 

DM Hold d. 3. oktober 

… og planen på længere sigt omfatter: 

• 2022 – DM Stafet og Lang på Bornholm 

• 2023 – Sommerklubtur til Flims Laax/ Schweiz 

 

Spørgsmål/ kommentarer 

Ulrik Illum: oplyste om en mulig klubtur til Italien i juli 2022, samt Jylland i juli 2022. 

 

Jørgen Wisbech: ønskede på vegne af klubben at takke Niels Bentzon for det store arbejde 

han yder, og den flotte beretning. 

 

Godkendelse 

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 

Trine Næstoft lavede en detaljeret gennemgang af årsregnskabet for 2020. 

 

Klubben har i 2020 haft 367 aktive medlemmer og 30 passive medlemmer mod 350/28 i 

2019. 

 

Der var i 2020 indtægter for i alt kr. 383.819 

Der var i 2020 udgifter for i alt kr. 401.559 

Der var således i 2020 et underskud på kr. 17.739 

 

Balancen viser, at der var aktiver/ passiver for i alt kr. 704.135 

 

Trine præciserede, at det var Mathias Buchgreitz der modtog et elitetilskud, og ikke Troels 

Christiansen, som der fejlagtigt var angivet. 

 

Spørgsmål/ kommentarer 

Michael Aasøe: spurgte til, om klubben søger at investere klubbens likvider. 

Formanden: oplyste, at der pt. ikke investeres, men Bestyrelsen vil overveje forslaget. 

Svend Erik Jepsen: kommenterede, at vi bør søge at investere i vores unge løbere fremfor i 

kapitalinvesteringer. 

 

Jens Aaris Thisted: spurgte til, om reduktionen i tilgodehavender skyldes afskrivninger. 

Trine: oplyste, at det skyldes succes med opkrævningerne. 

 

Godkendelse 

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen. 
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4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

Trine Næstoft lavede en detaljeret gennemgang af budgettet for det kommende år. 

 

Budgettet estimerer med indtægter for kr. 442.500 

Budgettet estimerer med udgifter for kr. 488.738 

Der er således budgetteret med et underskud på kr. 46.238 

 

Spørgsmål/ kommentarer 

Thrane-Hansen: spurgte til, om vi kunne give DOF et tilskud i 2021 

Formanden: tager forslaget med til bestyrelsen 

 

5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdoms-, senior-, familie- og passivt 

medlemskab 

 

Trine Næstoft gennemgik de nuværende kontingentsatser. 

 

Bestyrelsen indstiller, at kontingenter fastholdes i 2021: 

 

Familie  kr. 1.440  

Senior  kr.    840     

Junior  kr.    600     

Passiv  kr.    275 

 

Spørgsmål/ kommentarer 

Der var ingen spørgsmål til kontingenterne. 

 

Godkendelse 

Kontingentsatserne blev godkendt af Generalforsamlingen. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 

 

7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer          

 

a. Kasserer – På valg: 

i. Trine Næstoft – genopstiller ikke 

 

Bestyrelsen foreslår Lars Fock som kasserer. 

 

Lars blev valgt af Generalforsamlingen. 

 

b. Bestyrelsesmedlemmer – På valg: 

i. Henrik Kleffel – genopstiller ikke 

ii. Lotta Lüthje – genopstiller 

iii. Mads Lassen – genopstiller 

 

Bestyrelsen foreslog Jette Nygaard Jensen indtræder i den ledige bestyrelsespost, 

der var til valg i 2020. Jette skal således til valg i 2022. 
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Bestyrelsen foreslog desuden Michael Graae til bestyrelsen. 

 

Lotta, Mads, Jette og Michael blev valgt af Generalforsamlingen.  

 

c. To bestyrelsessuppleanter for 1 år – På valg: 

i. Henrik Molsen – genopstiller 

 

Henrik blev genvalgt af Generalforsamlingen. 

 

d. To revisorer for 1 år: På valg: 

i. Philip Bæk Christiansen – genopstiller  

ii. Uffe Just Pedersen – genopstiller 

 

Uffe og Philip blev genvalgt af Generalforsamlingen. 

 

e. En revisorsuppleant for 1 år – På valg: 

i. Jens A. Hansen – genopstiller 

 

Jens blev genvalgt af Generalforsamlingen. 

 

8. Eventuelt 

 

43 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

Årets Søllerød 

Bestyrelsen har valgt Gert Bøgevig som Årets Søllerød. 

Der var stor opbakning fra resten af klubben for valget af Gert. 

Gert tog imod æren med stor glæde. 
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Formanden har ordet 
 

Søllerødåret begynder sædvanligvis med mol-

boløb, men set i lyset af Corona restriktioner og 

forsamlingsloft stod det længe klart for arran-

gørerne, at det ville blive en særlig udfordring 

at gennemføre 2021 molbosæsonen. En ting var 

bestyrelsen og molboledelsen fra begyndelsen 

helt enige om: molboløbene skulle gennemfø-

res på den ene eller anden måde, så udfordrin-

gen var at finde ud af, hvordan det kunne gøres 

på en forsvarlig måde. Vi diskuterede flere løs-

ninger og endte med en selvbetjeningsmodel, 

hvor der var poster og spørgsmål i skoven, som 

vi kender det, men ingen klippetænger; man 

skulle printe løbskort og kontrolkort ud hjem-

mefra og medbringe kuglepen til at markere 

svar på kontrolkortet; man stod selv for tidtag-

ning; man måtte ikke mødes ved start og skulle 

løbe eller gå direkte til post 1. Til gengæld var 

der fri start hele dagen. Betaling foregik via 

MobilePay.  

 

Vi var meget spændte på, hvordan det ville 

blive modtaget og på, hvor mange deltagere der 

ville komme. Den 3. januar stod arrangørerne 

klar og spejdede spændt mod P-pladsen ved 

Rundforbi. Og deltagerne strømmede til! Vi har 

aldrig før – i hvert fald ikke i nyere tid – haft så 

mange deltagere, og deltagerantallet holdt sig 

stort set på samme niveau hen over hele sæso-

nen, hvilket også er helt usædvanligt. Vi har 

fået virkelig mange positive kommentarer fra 

deltagerne, der går på: ”Hvor er det dejligt, I 

gennemfører molboløbene!” I en tid, hvor af-

lysninger er sædvanen, har molboløbene været 

undtagelsen, og det er blevet bemærket. Også 

af pressen og i vores forbund. 

 

I spidsen for arrangørerne stod Henrik Molsen, 

der sammen med sit team og de ni arrangørfa-

milier skabte en forrygende molbosæson. Stor 

tak til jer alle. 

 

Jørgen Wisbech trak sig som bekendt sidste år 

tilbage efter at have stået i spidsen for 11 mol-

bosæsoner. I år var det Henrik, der stod i spid-

sen, og næste år vil det blive Steen Olsen.  

Søllerøddernes træningsiver er stor, og heldig-

vis har vi med passende forholdsregler kunnet 

gennemføre de udendørs træninger. SUT har 

haft tørtræning over Zoom, og Andreas stillede 

sig ekstraordinært til rådighed i årets første må-

neder og tilbød styrketræning hjemme i stu-

erne, også via Zoom. 

 

På grund af Corona pandemi og forsamlingsloft 

var det i år ikke muligt at mødes fysisk til klub-

bens generalforsamling. Den blev i stedet holdt 

over Zoom den 14. april, hvor 43 medlemmer 

koblede op. Bestyrelsens beretning, regnskab 

for 2020 og budget for 2021 blev godkendt og 

taget til efterretning uden kommentarer. Kon-

tingentet for 2020 er uændret. Der var ikke stil-

let forslag fra medlemmerne til behandling på 

generalforsamlingen. Referatet bringes i dette 

nummer af Komposten. 

 

Vores kasserer, Trine Næstoft, havde ønsket at 

træde tilbage fra posten, og Lars Fock blev valg 

som ny kasserer. Nye i bestyrelsen er desuden 

Jette Nygaard Jensen og Michael Graae. Henrik 

Kleffel havde valgt ikke at genopstille. Vel-

kommen til Lars, Jette og Michael og tak til 

Trine og Henrik for det store arbejde I har lagt 

i kassererjob og bestyrelsesarbejde.  

 

Sædvanen tro hædrede vi Årets Søllerod, som 

blev Gert Bøgevig. Gerts store arbejde for 

klubben gennem mange år er de fleste bekendt, 

og Gert fik stor virtuel applaus. Bestyrelsens 

begrundelse kan du læse her i Komposten.  

 

Hvad 2021 vil bringe er svært at spå om. For-

årskalenderen er tyndere, end den plejer at 

være, og stævnerne er underlagt Corona restrik-

tioner, hvilket blandt andet betyder, at vi ikke 

kan mødes på stævnepladsen før og efter løb. I 

grundlovsweekenden er Søllerød vært for DM 

Sprint og Sprintstafet på DTU Campus. Vi 

planlægger et “normalt” stævne, men er forbe-

redte på, at det sandsynligvis bliver nødvendigt 

at skære ned på service og faciliteter af hensyn 

til de restriktioner, der gælder til den tid. Årets 

udgave af Copenhagen Exhaust Trail arrange-

res af vores ungdomsløbere og holdes 29. maj i 

Ravneholm og Geel Skov. 
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Håbet er til gengæld, at efterårssæsonen bliver 

normal. I august er vi vært for SM Stafet og 

Lang i Tisvilde Hegn, og så krydser vi fingre 

for, at DM’er og divisionsmatcher kan holdes, 

som vi husker dem. 

 

20. juni skal vi til divisionsmatch i Kongelun-

den på Sydamager. Ikke alle vores nyere med-

lemmer ved måske, at divisionsturneringen er 

en årlig konkurrence mellem klubber, og for at 

klare sig godt, er det nødvendigt for en klub at 

stille op med løbere i alle aldre og både med 

begyndere og erfarne løbere. Det er med andre 

ord breddearrangementer, og de trækker mange 

søllerødder af huse. Her kommer både klub-

kammerater, du kender og nogle, du måske 

ikke har set før, og her vil du opleve, at Sølle-

rød OK er en stor klub. De sidste mange gange 

har flere end 100 søllerødder deltaget. Jeg vil 

gerne opfodre jer alle til at deltage. Ingen er for 

ny, for ung eller for gammel. Hvis du er tvivl 

om, hvordan du tilmelder dig, så spørg til en 

træning. Og så vil jeg lige nævne, at klubben 

betaler startafgifterne til divisionsmatcherne. 

 

Vi mødes derude i foråret blandt anemoner og 

fuglefløjt til træninger og stævner – med af-

stand. 

 

-Niels 

 

 

 
Andrea er klar til 2021

 

 

Gert - Årets Søllerod 
Ikke noget rod 

 

På klubbens generalforsamling har vi tradition 

for at uddele "Søllerød Orienteringsklubs For-

tjenstmedalje" til en søllerod, der gennem sit 

virke og engagement er med til at gøre Søllerød 

Orienteringsklub til en fantastisk orienterings-

klub. Det er bestyrelsens afgørelse, hvem der 

tildeles prisen.  

 

På generalforsamlingen den 14. april 2021 blev 

Gert Bøgevig hædret som ”Årets Søllerod.” 

Det er faktisk besynderligt, at den person, som 

bestyrelsen i år har valgt som Årets Søllerod, 

ikke tidligere er blevet hædret med denne ære-

fulde titel. Vi taler om en person, der har været 

et særdeles aktivt medlem af klubben siden 

dens barndom. 

 

Han er indbegrebet af en ildsjæl, som brænder 

for O-sporten og Søllerød Orienteringsklub i 

særdeleshed. Selv er han en dygtig O-løber, der 

har vundet mange mesterskaber. I dag kender 

vi ham bedst som en dygtig og opfindsom ba-

nelægger, hvilket de fleste søllerødder har haft 

glæde af. 

 

Han er en person med mange meninger, som 

han ikke er bange for at dele. Tingene skal være 

i orden. Konkurrencer skal være fair. 

 

Han har en meget stor del af æren for, at Sølle-

rød i dag er en af landet største og mest dyna-

miske orienteringsklubber. Tidligt indså han, at 

regelmæssige og gode træningstilbud er det, 

der skaber samhørighed og klubånd, og dermed 

gør det attraktivt at være medlem i vores klub. 
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Gert modtager pokalen i anemoneskoven 

Selv stod han i spidsen for træningerne stort set 

hver uge igennem 10 år – de første 200 alene – 

inden han efter 400 træninger overlod stafetten 

til Henrik Kleffel og Træningsbanden (Henrik 

har i parentes bemærket meget snart stået i 

spidsen for 300 træninger). Han indførte for-

snak og eftersnak og begik den lille genistreg, 

vi kender som flidslisten. Dertil har han lagt og 

udsat et utal af månedsbaner, der ved Corona 

nedlukningen sidste år blev til ugebaner, som 

vi tidligere har hørt. 

 

Og så må vi ikke glemme, at han har en digter-

åre gemt i sig, og at han er forfatter til en stor 

del af klubbens sangskat, vi tager frem ved vo-

res fælles klubarrangementer, som vi forhå-

bentligt snart kan mødes om igen. 

Heldigvis for familieidyllen er han gift med en 

søllerod, som er lige så engageret i klubben. 

 

Tillykke Gert! 

 

-Niels 

 

 

Påske-løb 
Læsø 2-4/4 

 

Vi (Fiona, Peter, Lukas, Vincent og Mathilde) 

deltog i et “selvbetjenings Påskeløb” med 3 eta-

per plus et prøveløb på dejlige Læsø. Tre ”tæl-

lende” etaper i alt, to i det bedste af Læsø Klit-

plantage og et forlænget sprintløb i byområdet 

omkring den hyggelige havneby Vesterø Havn, 

samt prøveløbet i Byrum, midt på øen. Vi fik 

udleveret O-kortene ved ankomst og skulle el-

lers klare os selv, dvs. installere MapRun6 ap-

pen på telefonen og Garmin uret, komme til 

starten i et snævert tidsinterval på 30 min, starte 

frit med put&run og uploade resultaterne efter 

løbet via appen. Forud for løbene gjaldt det så 

først om at overføre de rigtige baner til vores 

Garmin ure, til kontrol og tidtagning undervejs 

på løbet. Arrangøren havde på fornem vis lavet 

et par YouTube videoer som forklarede alle de-

taljerne. Alle poster i terrænet var således mar-

keret med skærme, og hvis alt gik som planlagt,  

  
Påske på Læsø 
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bippede uret ved posten, uden at man behøvede  

at røre ved posten - på den helt Corona-rigtige 

måde. 

Helt uden tekniske vanskeligheder gik det dog 

ikke med denne nye teknologi. Vi var advaret 

at man godt kunne løbe for hurtigt for registre-

ringen med Garmin uret og MapRun6 appen. 

Således hed det i instruktionen: Motionister der 

bevæger sig med km. tider +8 pr. km. vil som 

hovedregel opleve at kvitteringen/dit bip kom-

mer straks. Hvis du løber hurtigere vil du op-

leve at dit bip kan halte lidt efter. Er du ved po-

sten og har du ikke fået dit bip skal du bevæge 

dig 360 grader rundt om posten og kan så for-

sætte dit løb. Du vil så i de fleste tilfælde få kvit-

teringen/dit bip på vej til næste post. Det gav 

ofte anledning til nærmest rituel dans om po-

sterne, især i sprintløbet, hvor hastigheden ofte 

var meget højere end de 8 min/km. Dertil kom 

naturligvis at uret registrerede posterne med 

samme (u)nøjagtighed som urets GPS dvs. ca. 

+/- 20 m. Det betød at i klitterne registrerede 

uret ofte allerede før man kunne se sin post og 

under sprintløbet selvom man var fanget på den 

forkerte side af hegnet. Men selvfølgelig var 

der fair-play under løbet, helt ind til alle po-

sterne. 

 

 
Tanghus med Corona frisure 

 

Også den senere upload af tracking gav til tider 

mystiske, men sjove resultater. For eksempel 

gennemførte Vincent sit prøveløb i Byrum med 

en tid på 20:50 min og en total distance ifølge 

uret på hele 929,57 km! Vincents tracking blev 

til en stor blå sø midt i Byrum, endda med en 

lille ø i midten, som vist på billedet her. Hel-

digvis var det kun prøveløbet hvor dette skete.   

 

 
Vincents sø-tracking 

 

Fiona var knap så heldig og hendes Garmin ur 

genstartede midt i løbet på mystisk vis og hun 

mistede sin tracking for flere poster i træk, så-

ledes at hun ikke officielt gennemførte test og 

sprintløbet. Men udover disse tekniske udfor-

dringer, hvordan gik det så med selve løbene?  

 

Fiona: Da jeg så kortet fra det første løb i klit-

plantagen blev jeg lidt nervøs. Kurver er jeg 

ikke god til og der var mange kurver/cm2. Af-

sted fra ubemandet start, bip, til post 1 over den 

første ryg og videre til det højeste punkt, bip på 

uret og så var jeg i gang. Videre til post 2, ram-

mer grøften,  perfekt indløb, bip siger uret, post 

3 og 4 med bip, hvor er det bare dejligt det her 

og så et langt stræk over et åbent område som 

skiftede til lyng (knæløft!) og lav fyrskov. Ma-

thias susede forbi mig, mon ik’ han havde den 

sammen post? Ja! endnu et bip…. og så gik det 

ind i højdekurve bingospillet. ”Stop, kig dig 

godt for, kig op,” en masse gode råd jeg hu-

skede fra de erfarne løbere. Jeg sikrede kompas 

retning og sigtede efter den lange højderyg med 

top. Op på den, løber langs til toppen, ingen 

post, mmm, hvad nu? Videre til næste lille top, 

ingen post, hvorfor kan jeg se en stor vej og to 

brønde og hvor er min post? Tænk, tænk, hov! 

Vincent løber på tværs. Efter ham til post 6 som 

ligger på enden af en anden højderyg. Har jeg 

måske brug for et nyt kompas?  Post 7, 8 bip, 

bip… nu har jeg klaret det værste, indtil post 9, 

den værste bom. Jeg havde den perfekte retning 
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fra stien, men drejede af mod nord, hen til klit-

terne som jeg egentlig skulle holde mig væk 

fra. Sikke en tiltrækningskraft de udstråler. Jeg 

løb optimistisk rundt fra den ene klit til det an-

den, indtil en venlig, gående, herre pegede i den 

rigtige retning. Post 9 bip! 

 

 
Fionas bom-tracking 

 

Post 10, 11, 12, bip, bip, bip, bip.  Mathilde og 

Alberte løb forbi mig. Stræk 13-14 var det næ-

ste bom. Jeg løb efter genstande i terrænet, fra 

den ene banan (parabelklitter ifølge Bo) til den 

anden, dog helt uden at se på kompasset fordi 

nu skulle det gå stærkt. Desværre var der 

mindst to sæt parabelklitter og jeg fulgte det 

forkerte. Jeg ramte en sti jeg ikke forventede, 

Vincent kom løbende, ”Hvilken post skal du 

til?” og en gang til, skyndte jeg mig at løbe efter 

ham. De sidste 5 poster, bip, bip, bip, Lukas løb 

forbi mig, bip, bip og mål efter 62:27 minutter, 

med hvad jeg synes var et højt løbetempo. Jeg 

kom ind på 3. plads men der er langt til Ulrika 

Örnhagen’s vinder tid på 40:27 minutter. Det 

var dejligt at møde de mange glade Søllerødder 

i mål-området (14 var med på Læsø). Bo Kon-

ring, som gik den sammen bane som mig, kla-

rede den hurtigere -en sand mester i klitplan-

tage orientering er svær at slå. Løbet var udfor-

drende og rigtig sjovt og jeg har lært at jeg både 

skal kigge på kompasset (mere end én gang) og 

op i terrænet hvis jeg skal mestre O-løb. Jeg læ-

rer noget nyt hver gang og nyder at løbe i fan-

tastiske steder rundt om i Danmark. 

  

 
Bom nummer 2 

 

Dag 2 i sammen klitplantage var endnu sværere 

med mange poster i små lavninger (et smil på 

kortet fordi man smiler når de er fundet      ) og 

den sidste post havde den flotteste udsigt over 

stranden.   

 

 
Skøn havudsigt og klitter 

 

Lukas: Påskesøndag på turens 3. og sidste etape 

i Vesterø Havn blev fra de unges side indledt 

med en fødselsdagsbrunch og fejring af Alberte 

Kaae-Nielsens 20-års fødselsdag, hvortil store-

bror (Mikkel) til stor glæde havde medbragt 

friskbagte boller, og vi (Lukas og Mathilde) 

havde bagt en kage. Der blev både sunget og 
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spist rundt om det lille, stemningsfyldte bord, 

hvilket alt sammen skulle afvikles før den tid-

lige start kl. 10, hvor vi ovenpå vores fyldte ma-

ver nærmest måtte rulle til start. 

Vi boede i Østergårds B&B lejlighed lige uden-

for Byrum med at hav af flotte krokusser i ha-

ven, besøgte Saltsydning i Rønnerne, Tanghus-

ruten med de flotte renoverede tangtage i 

Gamle Østerby, Danzigmanns strand (kaldt ef-

ter et tysk skibsforlis), Østerby havn og den 

vindblæste Stokken i Syd, spillede brætspil og 

kort, - en rigtig dejlig O-ferie på Læsø. 

 

- Fiona Becker 

 

 

 

 

 

Ultralang sæsonstart 
Lang og kold 

 

ENDELIG en rigtig O-konkurrence igen! Tak 

til Sorø for at holde skansen og ikke aflyse lø-

bet! 

 

Efter en lang vinter med ”kun” CoronaCup og 

lidt klubtræning havde jeg – og mange andre – 

glædet mig til at komme til DM Ultralang i 

Sorø. Terrænet lød måske ikke så ”vildt”, men 

det var vildt at skulle ud at møde konkurren-

terne med SI og det hele. 

 

Forårsvejret har været pænt i lang tid, og lørda-

gen var lun og solfyldt. MEN søndags-løbe-

vejrudsigten var forfærdelig! Som om den lige 

skulle understrege, at Ultralang kun er for de 

sejeste      . 

 

 
Lørdagens solskin var som blæst væk 

 

DM dagen oprandt – indtil videre uden regn 

men med lidt sne og megen blæst. Ingen tvivl 

om, at der skulle windbreaker på yderst, selv 

om den skjulte den fine Søllerødtrøje. Ca. 

samme mundering som ved de koldeste løb i 

vinter – også fordi når banen er ekstra lang, bli-

ver man nemt kold og ussel, når man er træt til 

sidst, eller hvis noget går galt undervejs. Det 

blev også nødvendigt med fornuftigt tøj og 

endda skraldepose som overtræk      , da det 

regnede godt på vej til start! Senere på løbet 

blev det faktisk tørvejr, så jeg følte mig geval-

digt heldig. Alt er relativt. 

 

Jeg skulle løbe 8,9 km med en vinder tid på 75 

min.  LANGT efter min mening, men ikke helt 

slemt at kaste sig ud i. Det trøstede mig meget, 

at der var 27 poster, for jeg er ikke glad for me-

get lange stræk – og det kunne der jo ikke være 

med det store antal poster. 

 

Banen var relativt let og flad og med gode le-

delinjer og ikke for meget skrammel i bunden. 

Ikke så megen vejvalgsproblematik som van-

ligt, kun ” vil du løbe lige på eller ud på stien”. 

Jeg tog lidt af hvert og kom i mål efter 74½ mi-

nut. Når man har slået vinder tiden, har man så 

vundet      ? – Nej desværre… 2 af konkurren-

terne var hurtigere end mig, men jeg fik da en 

bronzemedalje. Eller rettere: Den kommer vist 

med posten. 

 

Jeg mødte næsten ingen Søllerødder, men kan 

nu efterfølgende se, at folk har klaret sig flot og 

rigtig mange var med. Her vil jeg tillade mig at 

slutte med at referere Kirsten Møllers fine op-

slag fra Facebook: 
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”Sølv til to seje SUT-løbere ved DM Ultralang 

i Sorøskovene: Ingrid Due Nygaard i D14 og 

Mathilde Smedegaard Madsen i D20  

Hanna, Ella, Laura, Oscar, Nathan, Vincent og 

Emilie kom også flot rundt på deres bane  

Hos de voksne var der sølv til Troels Christian-

sen i H40 og bronze til Steen Piil H40, Iben 

Maag D55, Mogens Hagedorn H55 og Peter 

Østergaard H60  

Simon Thrane Hansen blev nr. 6 og Andreas 

Mikkelsen nr. 10 på monsterbanen H21. 

Tillykke - også til alle øvrige gennemførende 

søllerødder! ” 

 

- Iben Maag 

 

 

Molboløbet 2021 
Traditionsrigt og alligevel en meget anderledes sæson 

 

Som nytiltrådt Molbofar må jeg nok sige at 

dette års Molboløb blev noget anderledes end 

jeg havde forestillet mig da jeg sidste år sagde 

ja til at stå for Molboløbet i 2021. Tilbage i no-

vember og december var mine forhåbninger om 

overhovedet at kunne gennemføre Molboløbet 

i år meget små. Måske kunne vi gennemføre et 

enkelt eller i bedste fald nogen stykker og så 

aflyse resten. Det er jo ikke en ideel situation 

på ens ”vagt” som Molbofar. 

 

Men heldigvis fik jeg god sparring med flere 

drevne Molboløbere og vi fandt en måde at 

gennemføre løbet på som vi nok mente kunne 

holde til et par løb. Efter at have præsenteret 

planerne var der stor opbakning fra Molbofa-

milierne på trods af udvidet "åbningstid" fra 2 

til 6 timer og en mængde andre ændringer, 

blandt andet at alt skulle foregå udendørs. 

 

Vi havde faktisk 3 planer i skuffen afhængigt 

af størrelsen på forsamlingsforbuddet og andre 

restriktioner, men da alt stort set lukkede ned 

lige før Molboløbet og vi kun måtte ses med 

nærmeste familie blev det plan C: ”Gør det 

selv” løsningen som vi begyndte at kalde den. 

 

 
Plan A, B, og C 

 

Vi turde ikke gennemføre den normale rabat-

ordning med at man kan betale for 10 løb til 8 

løbs pris. For hvad nu hvis vi måtte aflyse alle 

eller nogen af løbene? Så skal folk have deres 

penge tilbage for de løb som de ikke kan del-

tage i. En kæmpe manuel opgave som vi vurde-

rede var udover vores resurser. 

 

Men det viste sig jo at "gør det selv" løsningen, 

med enkelte småjusteringer hen ad vejen, var 

løsningen under Corona-nedlukningen. Så den 

store forståelse jeg blev mødt af fra alle hjæl-

pere, har i den grad medvirket til at vi i år har 

kunne slå adskillige rekorder. Vi har aldrig før 

har så mange tilmeldte og aldrig før haft så 

mange startende. Jørgen Wisbech har regnet 

lidt på tallene som I kan se nedenfor. 

 

Totalt i modsætning til den sædvanlige tendens 

så fik vi i år flere og flere startende på de første 

løb. Og efter vinterferien igen en stigende ten-

dens. Det er en meget usædvanlig situation som 

vi normalt ikke ser. Min fornemmelse var at 

deltagerne, specielt børnefamilier, fortalte de-

res venner om det og så kom de også næste 

gang. 

 

En del af plan C var også at deltagerne selv 

skulle printe deres orienteringskort og kontrol-

kort. Efter lidt småjusteringer i pdf-filerne gik 

det faktisk meget godt med at printe hjemme-

fra. Vi oplevede dog igennem hele sæsonen no-

gen som mødte op med kort printet i sort/hvid! 

Når vi opdagede det, forbarmede vi os over 

dem og forærede dem et kort i farver. 

 

Da deltagerne selv skulle bøvle med at printe 

kort hjemmefra, valgte vi at give lidt rabat på 

voksen-prisen så den endte på kr 40 pr deltager  
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Antal deltager per løb og år 

 

 
Samlet antal deltager per år 

 

(både børn og voksne). Til gengæld kostede fa-

milier stadig kr 75,-. På trods af disse rabatter 

var indtægterne alligevel et pænt stykke over de 

ca 100.000 kr vi plejer at ende på. 

 

Indtægten i 2021 er på kr. 135.250 men herfra 

skal trækkes udgifter til materialer og andet. 

Men vi har så også kontrolkort og plastlommer 

i rigelig mængde til næste år :-) Regnskabet 

slutter med et overskud på lige over 120.000 kr. 

En vigtig post på klubbens regnskab, specielt 

nu hvor vi ikke har så mange andre indtægter.  

 

Vi har i år lært en masse ting om hvordan man 

også kunne afvikle Molboløbet. Man skal jo 

som sagt "ikke lade en god krise gå til spilde" 

og der er meget læring fra dette år som vi skal 

have kikket på. Måske vi kan bruge noget af det 

fremover.  

 

Mange har udtrykt at de savner den sociale 

sammenkomst på stævnepladsen, hvem gør 

ikke det i denne tid, og jeg tror da også at stæv-

nepladsen vender tilbage næste sæson. 

Vi har til gengæld set en tydelig tendens til at 

der er kommet endog rigtigt mange børnefami-

lier lige omkring frokost. Jeg tror det fortæller 

os at klokken 9-11 nok er lidt for tidligt for bør-

nefamilierne. Så hvis vi gerne vil se flere fami-

lier, skal vi nok overveje at udvide åbningsti-

den lidt. 

 

En kæmpestor tak til alle Molbofamilierne, 

hjælperne som trådte til i sidste øjeblik i fina-

len, Mogens J. som har styret det permanente  

2021 
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Ikke alle er lige så heldige 

 

"stævnekontor" i klubhuset, ex Molbofar Jør-

gen Wisbech for program tilpasninger under-

vejs og alle andre som har bidraget til at gen-

nemføre dette stævne til stor glæde for en 

masse løbere. Vi har haft rigtigt mange helt nye 

Molboløbere, specielt familier, og vi har mod-

taget et væld af positive tilbagemeldinger og 

garantier for at "vi kommer igen næste år". 

Efter dette usædvanlige Molboår kan jeg så 

give stafetten videre til Steen Olsen som bliver 

næste års Molbofar. 

 

- Henrik Molsen 

 

 

 
Entusiasme selv fra ridderne 

 

 

 

SUT 
 

Efter årets første SUT-træning kom en ny hård 

nedlukning. Max fem personer forsamlet har-

monerede dårligt med SUT-træningskonceptet. 

I stedet blev der tilbudt Corona-baner, klubba-

ner og molboløb. Samtidig holdt vi kontakt via 

ugentlige Zoom-møde, selv om man godt for-

nemmede, at det, løberne ville have, var skov-

træning og fællesskab… 

 

…men pludselig var det overstået, vi kunne 

være flere samlet og gik hurtigt i gang med at 

organisere skovtræninger, og siden har vi haft 

25-30 unge og knap 10 voksne til hver eneste 

skovtræning og 10-15 deltagere på Zoom. Vi 

kan dog ikke spise sammen, og det savner vi 

virkelig alle sammen, især nu hvor det nye køk-

ken venter på os! 

 

Konkurrenceløb har der heller ikke været 

mange af. Molboløbet er hyggeligt og en god 

måde at få en løbetur i skoven, men det er jo 

ikke sådan et rigtigt stævne, hvor man mødes 

med jævnaldrende fra de andre klubber. U-kur-

serne lod også vente på sig… 

 

…men nu er det så småt tilbage, alt sammen. I 

sidste weekend i marts var der testløb for de 

ældste ungdomsløbere i Hillerød og Grib Skov. 

Så kom påsken med Corona-venlige påskeløb 

på Rømø og Læsø. Så kom der endelig et DM-
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løb, og så tror jeg da nok lige, at de unge sølle-

rødder fik skoene på – i hvert fald de, der ikke 

var skadede. Fjorten tilmeldte løbere på max 20 

år var tilmeldt. Nogle måtte trække sig pga. 

skader, men Flora (D10 / Åben 1), Hanna 

(D12), Oscar (H14), Ella (D14), Laura (D14), 

Ingrid (D14), Nathan (H16), Vincent (H16), 

Erik Magnus (H16 / Åben 1), Emilie (D18), og 

Mathilde (D20) var i skoven og fik ekstra for-

nøjelse af vinterens sidste forsøg på at af-

skrække dem. Det virkede ikke, og alle skal 

have stor ros for at have gennemført under de 

vanskelige forhold! Oven i købet fik Ingrid og 

Mathilde hver sin virkelig flotte sølvmedalje 

med hjem – tillykke! 

 

Nu træner vi videre og nyder, at det er lyst un-

der hele træningen. Lige om lidt er det tid til 

DM sprint og sprintstafet på DTU – vi er selv 

arrangører og regner med, at alle SUT’er kom-

mer af huse for at vise, hvor gode vi er sammen. 

Også selv om vi engang imellem skal holde lidt 

fysisk afstand. 

 

Afslutningsvis vil jeg blot opfordre til, at så 

mange som muligt deltager i kurserne, når de 

bliver slået op. Og selvfølgelig sommerlejren! 

Kurserne og lejrene giver god mulighed for at 

lære en masse, fordi man får mulighed for at 

øve sig flere dage i træk. Man lærer jævnald-

rende fra de andre klubber at kende. Og endelig 

kan man deltage, uanset hvor ny eller erfaren 

man er i orienteringsløb. Der er altid lavet en 

bane, der passer til éns erfaringsniveau. 

 

- Kirsten 

 

 

 

 
SUT i Bistrup 12 april  
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Mini-SUT 
Nye udfordringer 

 

Her, efter Påske har Mini-SUT startet op igen 

med nye udfordringer. Corona har vi efterhån-

den vænnet os til. Vi hodler afstand, starter på 

omgang og spritter af så som man skal. Det er 

lidt anderledes socialt men børn og forældre er 

seje til at udfordre det vilde forårsvejr.  

 

Men at vi skulle klare os først uden Magnus, og 

så også uden Vibe var et hårdt slag. Mini-SUT 

er dog de sidste til at give op. Mandag efter På-

ske var det som om Mini-SUT var gået mand 

(børn) ud af huse for at trodse regn, sne, og 

hagl. 17 nye potentielle orienteringsløbere var 

også med og prøvet på at finde vej. Magnus 

havde planlagt stolpe-ind-træning i Bistrup, 

hvor fokus er at finde det sted hvor man ved at 

man nemt kan finde næste post fra. Kortene 

slap op men alle fik løbet hvad de skulle. Lidt 

solskin kom der også til sidst.  Det gik ikke ef-

ter planen men resultatet var mange glade børn 

i skoven. Misson complete! 

 

Der er mange Søllerøder som har trådt til før at 

hjælpe med at der bliver lavet baner i Condes, 

printet kort, at poster kommer ud og ind igen, 

og at der er en kiks og et glas saftevand efter 

løb. Det er selvfølgelig mange af vores normale 

hjælper men også nye. Vi glæder os også til at 

SUT kommer med baner til os i maj og juni.  

 

Tak for all hjælp 

 

-Lotta 

 

 

 

Lidt om naturzoner 
Resultat af forhandling 

 

Når vi løber o-løb, tænker vi måske ikke så me-

get over det, men på langt de fleste kort er der 

markeret forbudte områder, hvor vi ikke må 

løbe eller i øvrigt færdes. Det kan dreje sig om 

private områder, som vi ikke har tilladelse til at 

benytte, men langt de fleste forbudte områder 

er naturzoner. 

 

I en ikke så fjern fortid hed det vildtlommer, 

men i dag benævnes det altså naturzoner, som 

er aftalt med Naturstyrelsen (NST), der admi-

nistrerer stort set alle de skove vi mest benytter 

os af, når vi træner eller arrangerer en konkur-

rence. Der vil også være forbudte områder i pri-

vate skove, hvor områderne så er aftalt med 

skovejeren der. 

 

Generelt er det sådan, at naturzoner i ”vores” 

skove er reguleret i ”Aftale om Dansk Oriente-

rings-Forbunds løb/aktiviteter/arrangementer 

på Naturstyrelsens arealer med vejledning”. 

Det er altså noget, der gælder for orienterings-

løb, men ikke hvis du f.eks. vil gå en tur i sko-

ven og kigge på dyrelivet dér. 

 

Af aftalen fremgår det, at den gælder for An-

søgningsløb, der er løb med mere end 150 del-

tagere og Meddelelsesløb, der er løb med 150 

deltagere eller derunder. 

 

For begge typer løb er naturzoner beskrevet 

som ”...særlige områder, som altid skal frihol-

des for postplaceringer og gennemløb i terræ-

net…”. Store stier og veje kan dog godt benyt-

tes til transport gennem naturzonen (men ikke 

hvis det på kortet er markeret som forbudt). Na-

turzonen etableres af hensyn til ”...et særligt 

sårbart element, fx af hensyn til yngletid, min-

dre skove omkring 1 km2, særlig natur samt 

dyrs flugtmuligheder”.  

 

Særligt for Ansøgningsløb gælder, at naturzo-

nen ikke må udgøre mere end 10 % af det areal, 
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der anvendes til løbet. Når vi taler Meddelel-

sesløb er tallet 5 %. For begge løbstyper gælder 

reglen i Facilitets- og Friluftszoner. Hvis vi ta-

ler Stillezoner er der ikke fastsat et tilsvarende 

maks., men det aftales for det enkelte løb. Spe-

cielt for meddelelsesløb gælder i Stillezoner, at 

naturzonerne ”...må ikke hindre, at stillezonen 

kan bruges til meddelelsesløb”.  

 

Og hvad betyder det så for vores brug af sko-

vene. Vi har jo altid kun haft naturzoner i Rude 

Skov. 

 

Uanset hvem i klubben du spørger, vil dette ud-

sagn, nok være hvad du bliver mødt med. og 

det er da også rigtigt, at bortset fra Rude Skov, 

hvor der er faste naturzoner, er det kun Jægers-

borg Hegn og Folehave, hvor vi har aftalt na-

turzoner fra stævne til stævne. Træninger har 

aldrig været et emne her.  

 

Men i september 2019 fik vi en henvendelse fra 

NST vedr. ”Nye naturzoner i skovene omkring 

Holte”. NST fremsendte efterfølgende oplæg 

til faste naturzoner i Geel Skov, Ravneholm, 

Jægersborg Hegn, Trørød Hegn & Enrum samt 

Folehave & Rungsted Hegn. 

 

Her i klubben kiggede Bo Konring og jeg på 

disse oplæg. For så vidt angik Geel Skov, Rav-

neholm og Rude Skov inddrog vi også Lyngby 

OK og OK Øst Birkerød i overvejelserne. Re-

sultatet blev en række forslag til ændringer af 

NST’s oplæg, hvorved vi fik gjort det mere spi-

seligt for o-løb. I stedet for naturzoner midt i 

det hele og måske noget af det mere spændende 

terræn, blev naturzonerne typisk flyttet ud i 

kanterne af skoven. 

 

Med relativt få ændringer imødekom NST vo-

res ændringsforslag, således at det du nu ser på 

kortene som forbudte områder, er noget vi har 

været med til at bestemme.  

Dog var Rude Skov på ingen måde til forhand-

ling. I Rude Skov er naturzonerne udvidet lidt i 

forhold til tidligere. Vi havde ellers foreslået, at 

dele af Sækkedam, hvor man nærmest skal 

have motorsav med for at komme frem, blev 

udvalgt til naturzone i bytte for tilsvarende nu-

værende naturzone i skoven, men dette blev 

blankt afvist af NST.  

 

 
Forslag fra NST til Naturzoner i Geel skov 

 

 
Aftalte Naturzoner I Geel skov 

 

Naturzonerne du ser på kortene omkring Holte, 

er altså kommet for at blive. Og det er vel heller 

ikke så værst. Vi vil jo også gerne have noget 

fed natur at kigge på og i øvrigt være med til at 

passe på den. 

 

Eksempel på NST’s oplæg (Geel Skov) og det 

vi forhandlede os til, kan du se på viste kortud-

snit. 

 

Den fulde tekst af DO-F’s aftale med NST fin-

des på DO-F’s hjemmeside. 

 

- Henrik  
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Opdaterede kort 
 

For mig er der et før og efter 2010 når snakken 

falder på kort i Søllerød-regi. Før 2010 havde 

vi næsten ingen kort selv, og vi lånte kort over 

Geel skov af Lyngby OK og over Rude skov af 

OK Øst. Da ingen af de to klubber mente, at der 

skulle store nye fælles korttegningsprojekter på 

banen for at løfte kvaliteten, endte det efter den 

mest livlige generalforsamling jeg kan huske, 

med at vi tog sagen i egen hånd. Jeg vil stadig 

mene, at vi skylder Jørn Wigh en stor tak for at 

tage bladet fra munden på den generalforsam-

ling om vores afhængighed af andres sløje kort! 

 

Vi fik dengang hjælp af 3 ukrainske korttegnere 

med relevant erfaring og gode evner. De teg-

nede hele 22,5km2 i eet hug fra Rude i nord til 

Rådvad i øst. Drømmen fra 2003 om et ”Holte 

total” kort var fuldendt. Siden er Jægersborg 

Hegn, Trørød Hegn, Næsseslottet mm. blevet 

koblet på vores store fil. 

 

 
Rudeskov tager form… 

 

Siden 2010 er nye endnu bedre højdemodeller 

kommet til, korttegningen er blevet yderligere 

forfinet, og selv ikke Niels Raagaards kæmpe 

indsats kan holde det store kort helt up to date. 

 

Ved DM nat 2017 blev Jægersborg Hegn revi-

deret af GT-maps, og nu var turen kommet til 

Rude skov og Geel skov. GT-maps er en litau-

isk professionel korttegner ved navn Gedimi-

nas. Han har tegnet i Danmark siden 2012 (ca.), 

og jeg samarbejdede med ham første gang i 

Nørreskoven, da han tegnede til DM Mellem 

2014. Siden har han også hjulpet os i Kokkedal, 

Næsseslottet, Jægersborg og på Bornholm med 

kort til DM22. Han tegner for en række andre 

danske klubber, og også på sprintdelen af 

WMOC 2018, og på alle kort ved WOC 2022 i 

Trekantområdet. 

 

For den konkrete opgave blev Gediminas ind-

kvarteret i Høje Sandbjerglejren via Birger 

Hoff. Det var en helt perfekt hjælp Birger rakte 

ud med, da det løste alle covid-19 karantæne-

udfordringer. Forinden sin korttegning havde 

Gediminas hjemmefra justeret det gamle kort 

ind, der hvor den nye højdemodel viste en for-

skel fra den ukrainske korttegning. Det tog Ge-

diminas små 3 uger at revidere hele Rude skov, 

og en uges tid med Geel skov. Niels Raagaard 

har efterfølgende klippet den reviderede del af 

kortet ind i den store fil igen. Det kan nemt lade 

sig gøre, fordi hele kortet er georefereret. 

 

 
Nye opdateringer at glæde sig til 
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I mens reviderer Rune Østergaard og Mikkel 

Kaae-Nielsen DTU til DM sprint 2021, Niels 

Raagaard opdaterer Trørød Hegn, og sidste år 

lavede jeg et hyggeprojekt ude i Terkelskov. 

Jeg smider et par mønter i ønskebrønden og hå-

ber på flere revisioner af bl.a. Ravnholm og 

Kirkeskoven de kommende år       Tak fordi vi 

som klub prioriterer kortene så højt. Lad os en-

delig blive ved med det! 

 

- Troels Christiansen 

 

 

DM 2022 Bornholm 
10-11. september 2022 

 

Fra stævneledelsen kommer her et kort pip om 

det DM vi skal arrangere næste år i september 

på Bornholm. 

 

Hvorfor Bornholm? 

 

Fordi vi synes det kunne være så fedt at lave 

løb i de fantastiske terræner. Bornholm er en o-

perle, men skal der laves rigtig store løb der-

ovre, så skal der kræfter til fra ikke-Bornhol-

mere for at løfte det. Søllerød er Sjællands stør-

ste klub, hvis ikke vi sku’ ku’, hvem sku’ så ku’ 

ku’       Der har ikke været DM på Bornholm 

siden 2001, og med Nordisk Mesterskab (fin-

des ikke længere) i 2007, som det seneste store 

løb. 

 

Vi har aftalt med Viking Orientering, at vi laver 

løbet, men gerne må bruge deres kontakter mv. 

Vi har udvalgt de fedeste terræner: DM stafet i 

Slotslyngen, og DM lang i Paradisbakkerne. Vi 

har alle lodsejeraftaler på plads, GT-maps har 

tegnet nye kort i efteråret 2021. Banelæggerne 

er gået i gang, og vi er startet op på den indle-

dende stævneplanlægning, og har tilsagn fra 

flere klubmedlemmer allerede. 

 

Rent praktisk laver vi en Søllerød-arrangør-

klubtur derover (i lighed med DM 2013 i Klin-

teskoven), og dér håber vi naturligvis du vil 

med. Og ja, du skal naturligvis selv ud at løbe, 

på den ene eller anden måde. Det skal ingen 

snydes for. 

 

Følg med på DMs facebook-side 

https://www.facebook.com/DM-2022-

orientering-Bornholm-104593038001915/ 

 

- Anne Kaae-Nielsen og Troels Christiansen 

 

 
Kø start til breddetræning, håber vi at vi ikke ser i 2022 

https://www.facebook.com/DM-2022-orientering-Bornholm-104593038001915/
https://www.facebook.com/DM-2022-orientering-Bornholm-104593038001915/
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      Noget at glæde sig til       

DM’er og andre større løb i 2021  
(under forudsætning af fortsat genåbning efter Corona) 

 

Dato Begivenhed Kategori Skov Arrangør 

29.maj Cph Exhaust Trail Trail-løb Ravnholm / Geels 

skov 

Søllerød OK 

30.maj SM sprint  Sprint Køge vest Køge OK 

5.juni DM sprint Sprint DTU Søllerød OK 

6.juni DM sprint-stafet Sprint-stafet DTU Søllerød OK 

20.juni Divisionsmatch 1.runde Kongelunden Amager OK 

30.juli Danish Spring Sprint Farum OK Øst 

31.juli Danish Spring Mellemdistance Gribskov / Søskoven OK Øst 

1.august Danish Spring Langdistance Gribskov / Søskoven OK Øst 

2.august - ? Junior-sommerlejr Kursus ? DOF 

14.august SM stafet Stafet Tisvilde Hegn Søllerød OK 

15.august SM lang Langdistance Tisvilde Hegn Søllerød OK 

28.august DM mellem Mellemdistance Grejsdalen OK Snab 

5.september Divisionsmatch 2.runde ?  

18.september DM stafet Stafet Blåbjerg  

19.september DM lang Langdistance Stråsø  

26.september 

eller 

Divisionsmatch Op-/nedrykning ?  

3.oktober DM Hold Landsfinale Møns Klint  

5.-7.november KUM Unge ?  

13.november DM nat Nat-løb Bidstrup skovene  

14.november Jættemilen Langdistance Gribskov / Søskoven  

 

Alle, der vil hjælpe klubben med at komme i landsfinalen for ’bedste klub’, skal deltage i 

divisionsmatchen søndag 20.juni og søndag 5.september 

Og derefter søndag 3.oktober (alternativt søndag 26.september) 

Søllerød betaler startafgiften for alle klubbens deltager. 

 

Søllerød OK arrangerer flere større løb i 2021 og har behov for mange forskellige 

hjælpere. Sæt kryds i kalenderen og meld dig som hjælper, når der kommer opslag eller 

beskeder. Vi løfter i flok. 

Hjælpere søges til DM Sprint og DM Sprint stafet på DTU d. 5-6. juni, se side 3 

 

Opdateret oversigt over (og tilmelding til) alle danske orienteringsløb: www.o-service.dk 

 

For de yngre løbere er der nu SkovCup-Corona med printe-selv-kort  

Hjemmesiden er opdateret med fine kort http://wps.skovcup.dk/ eller Fa-

cebook side  

 

  

http://wps.skovcup.dk/
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Breddetræning 
Træning for alle 

 

Sæsonen 2021 startede som tidligere skrevet noget 

så trist som aflysninger af træninger. Vi måtte ty til 

erstatningsløb, hvor skærmene hang i en uges tid 

og vi kunne printe kort fra hjemmesiden og løbe in-

dividuelt, når vi nu lige fandt plads til det. D.v.s. en 

enkelt træning i Nørreskoven var kun over en en-

kelt dag, idet Naturstyrelsen ikke tillod, at vi lod 

skærmene hænge længere. 

 

Alt sammen betød, at træning nr. 688, der oprinde-

lig skulle være afholdt tilbage i 2020, nu heller ikke 

kunne afvikles som første træning i januar 2021. 

 

Stor var glæden og optimismen så også, da grænsen 

for hvor mange vi måtte forsamles til idræt uden-

dørs blev hævet betragteligt i marts 2021. Igen 

kunne vi afvikle vores breddetræninger med det nu 

velprøvede aldersinddelte startkoncept. Og bedre 

endnu efterhånden som grænsen for forsamlinger  

for udendørs idræt blev hævet yderligere og vi blot 

kunne henstille, at man ikke stimler sammen ved 

start/mål. 

 

Breddetræning 2021 

22-04-21 694 Trørød Hegn 

29-04-21 695 Rude Skov 

06-05-21 696 Folehave 

08-05-21 697 Scion DTU – Ekstra med 
SI 

20-05-21 698 Gl. Grønholt Vang 

27-05-21 699 Scion DTU 

03-06-21 700 Geel Skov 

10-06-21 701 Rude Skov 

18-06-21 702 Tisvilde Hegn 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 

 

Ni aflysninger måtte vi tåle i 2020. Ni aflysninger 

blev det også til januar og februar 2021, hvor sti-

men af aflysninger blev rundet af med en ugetræ-

ning i Terkelskov/Klevad Mose/Nyvang på nyteg-

net kort af Troels Christiansen, der også lagde ba-

nerne. Baner som også tjente som en etape i Co-

ronaCup. 

Hvor mange brugte så ugebanerne? Tja, dit bud er 

vist lige så godt som mit. 

 

Endelig 6. marts kom så træning nr. 688, hvor Tor-

ben og Kaj kunne byde velkommen til en næsten 

almindelig træning i Rude Skov. Næsten alminde-

lig da vi fortsat måtte bruge vores aldersinddelte 

startmetode. En forsigtig start med vist 58 delta-

gere. 

 

Forsigtigheden er dog aftaget, idet vi nu efter kun 

seks træninger i 2021 har nået et gennemsnitlig del-

tagerantal til breddetræninger på 79. Helt utrolig 

”alle tiders rekord” med 106 deltagere til træning i 

Geel Skov, kun overgået af Julemaveræs, der vist 

ikke hører under kategorien almindelige træninger. 

Noget tyder på, at træningerne har været savnet. 

 

Positivt foruden deltagerantallet, er det så, at alle 

synes at have forstået budskabet om at passe på hin-

anden. Rekordtræningen i Geel Skov fremviste en 

fantastisk kø med afstand frem til startbordet. 

 

Sådanne hensyn gør at vi kan fortsætte vores træ-

ninger, indtil vi igen kan te os, som vi plejer. 

Der venter endnu mange træninger inden, der er 

sommerpause. Vi afslutter som så ofte før med en 

træning i Tisvilde Hegn fredag den 18. juni 2021 

og om restriktionerne det vil også med efterføl-

gende grill i Vejby Strand. 

 

Inden da har der dog sneget sig en ekstra træning 

ind lørdag den 8. maj 2021, hvor Troels (igen) er 

ankermand for en sprint for den danske elite på 

Scion DTU. Troels tilbyder at Søllerød OK efter-

følgende (af hensyn til restriktioner) får mulighe-

den for også at løbe kvalitets sprintbaner, hvor der 

også vil blive lavet lette og mellemsvære baner. 

 

Husk altid at tjekke kalenderen for evt. ændringer i 

planen. 

 

O-hilsen 

- Henrik 

  

 

 


