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Skriv til Heidikristensen3@gmail.com IDAG og tilbyd din hjælp 
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Formanden har ordet 
 

Vi har alt for længe gået og sukket efter igen at 

komme til rigtige orienteringsstævner, men nu 

er der endelig kommet gang i dem. I april, maj 

og juni har tilbuddet af stævner næsten været 

på niveau med det, vi kender fra før. Og Sølle-

rød har selv været arrangør af tre af dem.  

 

8. maj stod der Søllerød på en sprintstafet for 

eliten på programmet. Landsholdet har brug for 

konkurrencetræning inden sommerens europa- 

og verdensmesterskaber, og Troels Christian-

sen havde tilbudt DOFs sportschef Anders 

Backhausen at arrangere en sprintstafet for eli-

ten på DTU Scion i Hørsholm, hvor også 

sprintkvalifikationen til World Masters foregik 

i 2018. På grund af forsamlingsloftet har det i 

lang tid ikke været muligt at afholde stafetter, 

men med de seneste lempelser og med tillemp-

ning af start og skiftezone, som sikrede at af-

standskrav kunne overholdes, kunne det lade 

sig gøre at holde stafet for et lille antal hold. 

Eliten fik lov at prøve kræfter med super baner 

fra Troels’ hånd på et nyrevideret kort, og me-

get vigtigt genoplevede de det stress og pres, 

der er i en konkurrencesituation. Vi andre søl-

lerødder havde mulighed for at løbe en åben 

sprintbane, da sprintstafetten var færdig. 

 

Vores ungdomsløbere har gennem en del år ar-

rangeret Nordsjællands hårdeste trailløb, siger 

de selv. Og jeg tror, at alle, der har deltaget, gi-

ver dem ret. Lørdag den 29. maj deltog om-

kring 250 løbere i Copenhagen Exhaust Trail, 

hvor de tre ruter på 6, 12 og 21 kilometer bugter 

sig rundt og især op ad stort set alle bakker og 

ned i alle slugter i Ravneholm og Geel Skov. 

Deltagerne er både individuelle løbere og lø-

bere fra firmaløbeklubber samt nogle oriente-

ringsløbere, og ruten er tæt markeret med små 

orange flag, så orienterings-uvante løbere ikke 

farer vild i skoven. Det var en dejlig dag med 

sol og lune, og skoven viste sig fra sin smukke-

ste grønne side. Endnu en gang havde de unge 

arrangeret et rigtig fint stævne, som fik megen 

ros af tilfredse deltagere. 

 

Forårets store søllerødarrangement var DM 

Sprint-weekenden på DTU Campus i Lyngby i 

weekenden 5-6 juni. For gode banelæggere, der 

forstår at udnytte det komplekse terræn, byder 

DTU på rigtig mange muligheder for at lægge 

svære og udfordrende baner. Tre af vores dyg-

tige banelæggere havde kastet sig over opga-

ven: Mikkel Kaae-Nielsen lagde baner til DM 

Sprint lørdag eftermiddag, og Rune Østergaard 

og Michael Graae lagde banerne til DM Sprint-

stafet om søndagen. Desuden havde Mikkel og 

Rune revideret kortet kraftigt, hvilket i sig selv 

har været en ekstra krævende opgave på grund 

af de omfattende anlægsarbejder med nye byg-

ninger og letbane, som har medført næsten dag-

lige ændringer af kortet. Ved et DM er der eks-

tra høje krav til kvaliteten af kort og baner, og 

processen med at frembringe dem har taget næ-

sten et år. Derfor er det også med stor glæde, at 

vi bagefter kan se tilbage på et meget velgen-

nemført DM, der fik ros af deltagerne, og som 

vi godt kan være stolte af. 

 

Omkring 500 løbere fra hele landet deltog i DM 

Sprint lørdag, og ca. 400 deltog i sprintstafetten 

og de åbne baner søndag. Kun to uger før DM-

weekenden kom der nye coronaretningslinjer 

fra sundhedsmyndighederne og DOF, der æn-

drede reglerne for, hvor mange der måtte være 

samlet på samme sted, hvor mange der måtte 

være i gang samtidigt, og hvor mange der måtte 

deltage i alt, og vi havde mange overvejelser og 

diskussioner i stævneledelsen om, hvordan vi 

kunne få det til at gå op, men det lykkedes at 

skrue en model sammen, så vi kunne gennem-

føre de to DM’er som coronasikre stævner un-

der overholdelse af alle retningslinjer. Det gik 

især ud over Sprintstafetten, der blev afholdt 

som fire tidsmæssigt helt adskilte stafetter for 

de forskellige klasser. Søndag blev derfor en 

lang dag for både deltagere og for os som ar-

rangører. 

 

Mange søllerødder har hjulpet til ved vores tre 

arrangementer som hjælpere, funktionsledere, 

banelæggere osv., og vi skylder jer alle meget 

stor tak for endnu en gang at være med til at 

skabe de spændende og gode stævner, som Søl-

lerød OK er kendt for. Det er en kæmpe glæde 
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at opleve, hvordan I går ind og tager ansvar for 

opgaverne, hvad enten de er store eller små.  

 

Når det er sagt, så ligger det også lige for at 

nævne, at vi snart får brug for jer igen. I week-

enden 14. - 15. august arrangerer vi nemlig 

sjællandsmesterskaber i stafet og lang i Tis-

vilde Hegn. Oprindeligt skulle vores arrange-

ment afholdes i 2020, men på grund af – ja I 

gætter nok hvad – blev det udskudt til i år, og 

nu falder det uheldigvis lige i halen på vores tre 

andre. Men, jeg er sikker på, at det klarer vi søl-

lerødder også. Planlægningen er langt fremme. 

Heidi og Jens Anders er stævneledere, og Hen-

rik Kleffel og Michael Graae er banelæggere. 

 

At søllerødderne ikke under nedlukningen helt 

har glemt, hvordan man orienterer, viser me-

daljestatistikken med al tydelighed. Fra de tre 

DM’er og det ene SM står der søllerødnavne på 

27 medaljer. 3 guldmedaljer er vundet i DM 

Sprint, og 4 guldmedaljer er vundet i SM 

Sprint. Tillykke til alle medaljetagerne. 

 

Om ganske kort tid begynder sommerferien for 

mange, men inden da løber 121 søllerødder di-

visionsmatch i Kongelunden. Det er en rigtig 

fin tilslutning. Vi har en artikel, som beskriver 

resultatet af de tre matcher mod Tisvilde Hegn 

OK, FIF Hillerød og Allerød OK og dermed 

vores udgangspunkt for den anden og afgø-

rende divisionsmatch mod de samme klubber 

den 5. september. I O-service kan man læse, at 

den skal holdes i Geel Skov, dvs. i vores hjem-

meskov. Vi synes ikke, det er hensigtsmæssigt 

i forhold til at sikre en fair konkurrence, og er i 

kontakt med de tre andre klubber og arrangø-

rerne for i det mindste at få deres forhåndsac-

cept af situationen. 

 

Sommerafslutningen for breddetræningerne 

blev holdt, som det efterhånden er blevet tradi-

tion, i Tisvilde Hegn med efterfølgende grill- 

og hyggeaften hos Ellen og Jens Aaris i Vejby 

Strand. Vejret var fantastisk og det blev et brag 

af en aften med den mest fantastiske solned-

gang over Kattegat kun to dage før årets læng-

ste dag. 

 

Med dette ønsker jeg jer alle og jeres familier 

en dejlig sommer, forhåbentlig med masser af 

sol, varme og dejlige oplevelser. Måske I vil 

dele nogen af jeres o-oplevelser med os i næste 

nummer af Komposten? 

 

- Niels 

 

 

700-træning 
 

 
Den 700. træning blev fejret med O-løber-kagemand. 
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Guld i Kongelunden 
 

Den 20. juni var der 1. Divisions match i Kon-

gelunden. 121 Søllerødder havde fundet vej 

godt nok til Kongelunden men måske ikke alle 

i Kongelunden. Underbevoksning i størrelse 

med en lille jungle og drilske stier og vandløb 

gjorde det vanskeligt for nogen at holde sig in-

denfor de 2 timer makstid. Men det gjorde slet 

ikke noget for resultaterne var nok til en GULD 

placering, hvor vi vandt over både Allerød, Tis-

vilde Hegn og FIF Hillerød.  

 

Specielt var der mange SUT og MiniSUT løber 

på banen denne dag og gjorde en fremragende 

indsats: 

Oscar Frydenlund Michelsen på Begynderba-

nen 

Hanna Bæk Christiansen i D12 

Carla Holm Eiberg i D12B 

Nikoline Eskildsen Larsen, Ella Reker Hadrup, 

Laura-Johanne Koue, Ingrid Due Nygaard og 

Norah Palsgaard i D14 

Frida Hagedorn, Fiona Palsgaard og Louisa 

Oscarsson i D16 

Agnes Due Nygaard og Emilie Bæk Christian-

sen i D18 

Alberte Kaae-Nielsen i D20 

Astrid Søberg Lindholm og Selma Schytte Ol-

sen i D20B 

Mathilde Smedegaard Madsen i D21 

David Lüthje, Rasmus Lüthje og Samuel Næ-

stoft Tabanera i H12 

Anton David Koue i H12B 

Oscar Bæk Christiansen i H14 

Oscar Tøstesen og Benjamin Næstoft Tabanera 

i H14B 

Erik Magnus Graae, Ditlev Melbye, Vincent 

Becker, Sebastian Holm Meyer, Sebastian 

Røysland Maltby og Nathan Philibert i H16 

Mathias Buchgreitz i H18 

Lukas Becker i H20 

Andreas Oscarsson og Christoffer Piepgrass i 

H20B   

 

Så nu skal vi huske den næste kamp i Geel skov 

5. september.  

 

- Lotta Lüthje 

 

Placering i 1 Division Østkredsen. 

pl Klubnavn 

1. runde 
1. 

runde 

Løbs 

Point 

Match 

Point 

1 Søllerød OK 654 6 

2 FIF Hillerød Orientering 539 4 

3 Tisvilde Hegn OK 525 2 

4 Allerød OK 197 0 

 

Copenhagen Exhaust trail 2021 
 

Copenhagen Exhaust trail blev i år afviklet for 

7. gang i Ravneholm og Geelskov. Deltagerne 

har mulighed for at vælge mellem ruter på ca. 

6 km, 12 km og 21 km. i det bakkede terræn i 

Ravneholm og med den indlagte Løberen bak-

kespurt fra bunden til toppen af den nedlagte 

skihopbakke i Geelskov. Ruterne er hårde med 

mange højdemeter, og løber igennem nogle af 

de smukkeste steder i de to skove. Se blot hvad 

en deltager har skrevet til os: 

 

I øvrigt vil jeg gerne give jer et kæmpe kompli-

ment for et fantastik godt arrangement. Ruten 

fås ikke meget bedre - Den er piv hård, tekniks 

udfordrende og samtidig en rigtig smuk rute. Vi 

var 8-10 løbere fra Sparta Trail og Ultra som 

deltog og de var alle meget begejstret. Vi kom-

mer igen til næste år.       

 

Trailløbet arrangeres af de ældste SUT-løbere 

og yngre SUT-løbere og forældre hjælper til 

dagen før og på stævnedagen. Formålet med 

trailløbet er at give deltagerne en fantastisk lø-

beoplevelse i ”vores” skove, men også at give 

SUT-løbere en mulighed for at være med til at 
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arrangere løb fra bunden, og på den måde ”give 

noget tilbage” til klubben, for alle de aktiviteter 

klubben stiller til rådighed for dem.  

 

I år bestod stævneledelsen af Mathias, Lukas, 

Mathilde, Nanna, Alberte og Anne. 

 

At arrangere et trailløb kræver tid, engagement 

og en stor portion arbejde. Ruterne skal gen-

nemløbes og opmåles og der skal tegnes kort 

med angivelse af vejviserposter og væskepo-

ster. Der skal skrives invitationer til løbeklub-

ber og virksomheders løbeklubber og lægges 

en strategi for kommunikation på bl.a. Face-

book. Der skal indgås samarbejde med Løberen 

og indkaldes hjælpere og lægges planer for 

hvem, der kan hjælpe med hvad – og mange an-

dre opgaver. 

 

I år skulle vi ydermere følge udmeldinger om 

tiltag i forhold til covid-19, for vi havde beslut-

tet at vi ville afvikle trailløbet, med de vilkår 

der ville gælde på dagen.  

 

Med 3000 markeringsflag, sat ud af en bred 

gruppe SUT-løbere fredag eftermiddag, erfarne 

hjælpere som Bo og Mogens i beregningen, 

Anne S på væske, Lisbeth i beredskabet, Hen-

rik på foto, Dorthe i stævnekontoret, Niels på 

parkering og vejpassage, en oplagt stævnele-

delse og en stor gruppe engagerede SUT-løbere 

og deres forældre var vi klar ved Vangebosko-

len på en solbeskinnet lørdag morgen, sidst i 

maj måned. 209 løbere gennemførte i højt hu-

mør og syre i benene og mange af dem tilken-

degav at de ville komme igen til næste år. 

 

Sebastian og Ditlev fra SUT var nogle af de rig-

tigt gode hjælpere i år. De skriver: 

 

Sebastian: Jeg var med til at hjælpe til forrige 

år til trailløbet. Jeg stod ved bunden af Holte-

kollen, sammen med min far. Jeg samlede også 

flag og skilte ind, efter løbet. 

 

Jeg synes at det er sjovt at være med, også 

selvom vi skal tidligt op lørdag morgen! Vi 

startede med at hjælpe til på stævnepladsen og 

så de første løbere starte. Så cyklede Ditlev og 

jeg til Holtekollen, hvor vi vejledte løberne i at 

stemple SI-enheden til Løberen bakkespurten. 

Det var sjovt at se dem alle komme forbi og 

kæmpe sig op ad bakken. Efter løbet tog vi til-

bage til stævnepladsen, hvor vi sluttede af med 

cookies og en cola. Det var rigtigt hyggeligt at 

være med til! 

 

Ditlev: Selvom jeg ikke har været med til trail-

løbet før, var det meget nemt at komme ind i det 

hele. Det lyder voldsomt med de mange marke-

ringsflag, der skal sættes op, men er man 

mange er det hele ikke så galt. Så jeg var glad 

for at kunne give en hjælpende hånd og gøre 

udsætterposten en smule mere overkommelig. 

Det var også sjovt at hjælpe til på stævnedagen. 

Jeg stod sammen med Sebastian ved foden af 

Holtekollen, og det var ret sjovt at se hvordan 

de forskellige løbere greb bakken an. Man fik 

et ret godt indtryk af hvordan det var at løbe – 

dog var jeg meget glad for at stå på sidelinjen. 

 

Jeg synes det virkede som om, at løberne synes 

at det er et fedt løb. Næsten alt kørte som det 

skulle, så stævnelederne var også i godt humør.  
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Sebastian: Jeg synes at det er en fornøjelse at 

bidrage til at lave en god løbeoplevelse for 250 

mennesker. Jeg vil rigtigt gerne hjælpe til igen 

til næste år. Det er sjovt at være med til og man 

får mulighed for at være sammen med alle dem 

man kender og samtidig bidrage til klubben ved 

at tjene penge til den. Og jo flere der er til at 

hjælpe, jo lettere og hurtigere går det. 

 

Ditlev: Jeg vil helt klart anbefale at hjælpe til 

ved trailløbet. Ikke bare fordi det er en fed op-

levelse, men også fordi du hjælper arrangø-

rerne enormt. Til et løb, hvor der skal laves så 

meget forberedelse er det rart jo flere man er. 

Derudover er Exhaust-trail en god indtægt for 

klubben. Så det er faktisk win-win. 

 

Tak til alle hjælpere til udsætning af flag og til 

alle hjælpere på stævnedagen. I gør en stor for-

skel i løbet! 

 

Tak til Løberen for støtte og et rigtigt godt sam-

arbejde om Copenhagen Exhaust trail. 

 

Se alle de gode billeder fra trailløbet: 

https://bit.ly/3yN8Zdy og flere gode billeder på 

Søllerød Orienteringsklubs digitale klubhus 

på Facebook. 

 

- Mathias, Lukas, Mathilde, Nanna, Al-

berte og Anne, Stævneledelsen  

 

- Anne Kaae-Nielsen

 
Ditlev og Sebastian hjælp også til i ugen efter trailløbet, hvor alle markeringsflagene blev renset, 

olieret og pakket – så de er klar til næste år. 

  

https://bit.ly/3yN8Zdy
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Søllerød Elitesprintstafet 
 

Efter aflysning på aflysning af samlinger og 

konkurrencer for det danske landshold forud 

for EOC (Europamesterskaberne i Schweiz i 

sprint), var det sejt at se midtjyske klubber og 

FIF Hillerød hjælpe med træninger. Det måtte 

vi altså også kunne gøre blev Kirsten Møller og 

jeg enige om! Af tilmeldingsmæssige årsager 

blev det en konkurrence, så vi nemmere kunne 

køre løbet i O-service. Af Covid-19 årsager 

blev det lidt en lukket fest med aldersbegræns-

ning. Med 3 covid-19-justeringer fra idé til løb 

blev det til mindre lempelser. Stævneoverskud, 

der skulle have været doneret til DOF blev spist 

af toiletleje osv. osv. 

 

Men! 

Det blev et fedt løb og jeg fik stor hjælp af Bo 

Konring med alt det tekniske, og en håndfuld 

søllerødder, der altid står klar når jeg spørger, 

så blev det et velarrangeret, simpelt, stævne på 

vanligt Søllerød-niveau. Og med mulighed for 

klubtræning på posterne umiddelbart efter 

stævnepladsen var tømt. 

 

Løbet foregik på DTU Science Park i Hørsholm 

lørdag d. 8. maj og kortet fra WMOC2018 blev 

støvet af i et mindre område. 14 hold til start, 

FIF Hillerød vandt foran OK Snab og OK Pan. 

Tak for hjælpen til de gode hjælpere. 

 

- Troels Christiansen, Stævneleder/bane-

lægger  

 

 

DM sprint på DTU 
 

For mig har DM sprint været rigtigt længe un-

dervejs.  

 

I foråret 2014 lavede jeg min første klubtræ-

ning på DTU. Dette var på Troels og Ulriks 

kort, med nogle få rettelser som jeg havde teg-

net ind, uden rigtigt at vide hvordan kortteg-

ning fungerede. Siden da har mine kortteg-

ningsevner udviklet sig sammen med DTUs 

konstante byggerier.  

 

Omkring 2016 snakkede jeg første gang med 

Rune om at du kunne være vildt at arrangerer 

DM sprint, her med Lyngby centrum i tan-

kerne. Det måtte vi dog hurtigt gå væk fra, 

grundet trafikken, og det blev i stedet DTU.  

 

Så da jeg stod på stævnepladsen den 4. juni var 

det ikke bare kulminationen på 1 års banelæg-

ningsarbejde, men også kulminationen på 7 års 

kortopdateringer og 5 års tanker omkring DM 

sprint.  

 

Med en kæmpe hjælp fra Rune, banekontrollant 

Michael Sørensen, Troels og mange flere blev 

det en fantastisk dag.  

 

- Mikkel Kaae-Nielsen 

 
Hurtigt klip og afsted. 
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En overraskende DM-titel 
 

Lørdag den 5. juni var der DM i sprint. Det blev 

afholdt på DTU og Søllerød OK var arrangør. 

Jeg var tilmeldt i klassen D14. Gennem hele 

foråret har jeg deltaget i forskellige løb, hvor 

jeg har ligget tæt med nogle andre piger i 

samme klasse. De har dog altid virket stærkere 

end mig, så jeg havde ingen forventninger om 

at løbe hurtigere end dem. 

 

Jeg startede som nummer to ud af de i alt 20 

tilmeldte. Min bane var 2,8 km og havde 19 po-

ster. Personligt synes jeg selv at det var en ud-

fordrende bane, især i forhold til andre sprint-

baner jeg tidligere har løbet. Jeg kom godt fra 

start, men synes der var mange detaljer man 

skulle være opmærksom på. Efter de første po-

ster kom jeg ind i godt flow, og fandt mange 

poster uden de helt store problemer. Dog var 

der nogle længere stræk, hvor jeg hurtigt skulle 

tage en beslutning om hvilket vejvalg, jeg ville 

tage. Jeg tog ikke altid det hurtigste vejvalg, 

men kom sikkert frem til posterne. Jeg kan også 

huske, at det næstsidste stræk var meget drilsk, 

da det åbenlyse vejvalg var spærret af. Jeg tog 

først et vejvalg, men skiftede retning undervejs. 

Selvom det vejvalg jeg endte med at tage, var 

lidt længere, gjorde det heldigvis ikke den store 

forskel. 

 

Da jeg var startet som nummer to, var der sta-

dig lang ventetid, indtil sidste løber kom ind. 

Efter jeg kom i mål, var det hen at få en flaske 

vand (det var varmt!), og så følge med på live-

resultaterne på telefonen. Efterhånden kom 

flere og flere løbere ind, men ingen var indtil 

videre hurtigere end mig. De andre piger fra 

klubben – Ella, Laura og Nikoline – var også 

kommet i mål, så vi sad sammen i skyggen og 

fulgte resultaterne. En af dem som jeg havde 

regnet med ville løbe hurtigere end mig, skulle 

starte som den sidste i klassen. Jeg fulgte hen-

des resultater og forventede, at hun hvert et øje-

blik ville løbe i mål. Det var derfor meget over-

raskende, da jeg kunne se at min tid var den 

hurtigste og ikke kunne blive slået. Samlet set, 

havde jeg et rigtig godt løb, og at det så også 

gav en førsteplads til DM var mere end jeg 

havde turde håbe på. 

 

- Ingrid Nygaard 

 

 
Sidste klip. 

 

 

De små marginaler 
 

”Det de helt små marginaler, som vi taler om”. 

Det er et citat fra sangen ’Kys bruden’ af TV2, 

men det er også en god beskrivelse af mit løb 

til DM-sprint på DTU, hvor jeg vandt sølv i 

H55. Jeg var 22 sekunder efter vinderen og 1 

sekund foran nummer 3. Min plan for løbet var 

at løbe hurtigt og sikkert      , men det er jo ikke 

altid, at sådanne gode planer kan gennemføres, 

for når først starten er gået, og det fysiske og 

psykiske stress sætter ind, så tænker man ikke 



KOMPOSTEN 31:3 juni 2021      Søllerød Orienteringsklub 

11 

helt klart. Det var en udfordrende bane på 2,8 

km med 16 poster. Halvdelen af strækkene var 

meget korte (med stræktider under 30 sekun-

der), så det gjaldt om at læse forud og holde 

flyd i orienteringen – man skulle ikke løbe for 

hurtigt, for så var der stor risiko for at fejle. Pla-

nen holdt faktisk fint indtil halvdelen af banen, 

hvorefter jeg lavede en stor fejl (et tidstab på 

ca. 25 sekunder), fordi jeg var for optaget af at 

læse frem på banen. Men resten af banen gik 

fint, og så var det pludselig sidste post og i mål. 

På stræktiderne kan jeg se, at jeg lå i føring ved 

post 9; men efter bommet var jeg røget ned som 

nr. 5. Jeg lavede heldigvis en fin afslutning på 

løbet, så på den næstsidste post et halvt minut 

inden mål var jeg nr. tre, og derfra hentede jeg 

yderligere to vigtige sekunder ind. Jeg følte 

mig egentlig ikke så presset fysisk, men jeg 

følte heller ikke, at jeg kunne have løbet hurti-

gere og stadig kunnet følge med i orienterin-

gen, hvilket mit bom vidner om. Samlet set kan 

jeg konstatere, at det på dagen var en god (nok) 

balance mellem fart og sikkerhed, så jeg har be-

sluttet at bruge den samme plan igen til næste 

løb. 

 

- Steen Schytte Olsen 

 
 

 

         

 
 

To stolte medaljører Iben Maag og Steen Schytte Olsen. 
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O-track – hvordan du kommer igang 
 

De fleste o-træninger og o-løb bliver idag lagt 

på O-track, hvilket er en hjemmeside, hvor jeg 

kan lægge registreringen fra gps-uret ’ovenpå’ 

det tilhørende o-kort. Efterfølgende kan jeg ’af-

spille’ mit løb (og lære af de gode og mindre 

gode valg i skoven) – samt sammenligne mit 

løb med de andres.   

 

I lang tid holdt jeg mig tilbage med at bruge O-

track, fordi jeg syntes at det lød besværligt og 

måske også på grund af lidt blufærdighed. (Til 

det sidste fik jeg rådet, at jeg kunne ’slette’ mit 

løb fra O-track umiddelbart efter min afspil-

ning). 

 

Jeg har et gps-ur fra Garmin (Garmin Forerun-

ner 45 - pris lidt over 1000 kr) og nedenfor be-

skriver jeg, hvordan jeg lægger mine løb fra 

Garmin-uret op på O-track. Hvis du har et gps-

ur fra en anden leverandør, så er det måske lidt 

anderledes. 

 

For at komme igang: 

• Opret en profil på www.con-

nect.garmin.com og ’connect’ gps-uret 

til profilen (der følger en vejledning 

med uret). Jeg har ’Garmin Connect’ 

som en app på min mobil-telefon 

• Opret en profil på www-o-track.dk 

 

 

Ved og efter løb: 

1. På GPS-uret 

 

Find satellitter, start, (løb), stop og gem 

2. Synkronisering 

med mobil tele-

fon 

Åbn GarminConnect app-en på mobil-telefonen.  

Vælg ’synkronisering’ på GPS-uret og læg uret ved siden af telefonen. 

Nu overfører uret det (eller de) gemte løb til ’GarminConnect’ 

 

3. Se på min track-

ing 

Jeg kan se min tracking på GarminConnect på min mobil-tlf  (app-en) 

eller på en PC 

 

4. Gemme track-

ing som gpx-fil 

Fra PC’en logger jeg på min profil på www.connect.garmin.com. 

Under ’aktiviteter’ clicker jeg på det løb, som jeg vil overføre (som re-

gel det nyeste og øverste på listen).  

Inde på det aktuelle løb, clicker jeg på ’tandhjulet’ i øverste højre 

hjørne og vælger ’eksporter til gpx’ 

 

5. Overføre track-

ing til o-track 

Dernæst logger jeg på min profil på .  

Under ’Løb og træninger’ vælger jeg det aktuelle løb (hvis det er en 

konkurrence, så kan der godt gå nogle timer før løbet bliver lagt op, så 

de sidste løbere ikke har mulighed for at smugkigge). 

Når jeg har clicket på løbet, så vælger jeg ’upload track’.  

Så kommer der et skærmbillede, hvor der står ’Vælg en fil eller træk 

den hertil’.  

Så henter jeg min gpx-fil.  

Dernæst vælger jeg den bane, som jeg har løbet (og som min gpx-fil 

skal passe til) 

 

6. Afspilning af 

løb 

Under ’Mine løb og baner’ på o-track vælger jeg det aktuelle løb og 

vælger ’vis’.  

http://www.connect.garmin.com/
http://www.connect.garmin.com/
http://www.connect.garmin.com/
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Nu starter afspilningen af mit løb og de andre deltageres uploadede løb 

(hvor vi alle er sat igang på samme tid). I første omgang kan man sam-

menligne vejvalg og hastighed.  

Hvis man har lyst til mere analyse, så er der også en række mere avan-

cerede analysemuligheder. 

 

 

- Anne Skovbæk 

 

 

 
Eksempel på ’afspilning’ af løb. 

 

 

O-teknik Øst - et åbent tilbud for alle med 
både lette og svære, tekniske træninger 

 
Da corona stoppede orienteringstræninger og -

stævner, så opstod CoronaCup, hvor en lille 

gruppe entusiastiske orienteringsløbere organi-

serede svære gør-det-selv baner i Nordsjæl-

landske skove. CoronaCup blev en succes, ud-

viklede sig og blev en endnu større succes. 

 

Ønsket om at fortsætte med det bedste fra Co-

ronaCup, har resulteret i et nyt tilbud: O-teknik 

Øst. I første omgang er det et pilotprojekt støt-

tet af Østkredsens venner: tre teknisk dygtige 

yngre løbere sørger for nye o-baner, søger 

skovtilladelser mm, hver uge og posterne er ty-

pisk i skoven i 4 uger.  

 

Udover forskellige sværhedsgrader og bane-

længder, så findes banerne i varianter med ’mo-

menter’, som er orienteringstekniske elemen-

ter, som den specifikke bane har særlig fokus 

på, og hvor sværhedsgraden er så høj som det 

nu er muligt i en nordsjællandsk skov. De del-

tagende klubber, bl.a. Søllerød OK, stiller o-

kort til rådighed og har mulighed for at bruge 

O-teknik banerne ved klub-træninger. 
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Du kan selv deltage i dette træningstilbud ved 

at gå ind på www.o-teknik.dk , printe det rele-

vante o-kort, betale et mindre beløb til Østkred-

sens venner, samt tage ud i skoven når det pas-

ser dig. Hvis du vil sammenligne dit løb med 

andre, så skal du bruge et gps-ur og bagefter 

lægge dit løb op på www.o-track.dk. 

 

Af de 25 kr., det koster pr. løb, går 15 kr. til 

”trænerne”, 5 kr. til DOF og 5 kr. til betaling 

for lån af kort i klubberne. De er vigtigt at hu-

ske at betale (gøres nemt via app), så konceptet 

kommer til at hvile i sig selv og bestå længere 

end pilotprojektet året ud. Ved brug som klub-

træning betales et engangsbeløb på 250 kr. uan-

set deltagerantal, og på længere sigt er der pla-

ner om et ”abonnement” for klubber, der ofte 

vil bruge tilbuddet til fællestræninger og klub-

medlemmers egne træninger. Søllerød OK har 

allerede med succes afprøvet konceptet til både 

bredde- og SUT-træning. 

 

- Anne Skovbæk og Iben Maag 

 

 

 

Hjælpere på dagen – en vigtig del af  
god stævneafvikling 

 

Afholdelse af stævner er en essentiel del af at 

være Søllerød OK: 

 

Alle O-klubber afholder stævner – ellers er der 

ikke nogen stævner, hvor vi selv kan løbe 

 

Stævner udgør næsten halvdelen af klubbens 

indtægter  

Mange frivillige arbejder i en lang periode før 

stævner med planlægning af o-løbs baner og 

stævne-logistik. 

 

Mange flere er ’hjælpere på dagen’ og her er 

nogle beretninger om deres opgaver: 

 

- Anne Skovbæk 

 

Opgave: fotograf 

Hele vores familie er medlem af klubben, men 

jeg har aldrig været så aktiv en løber. Så bl.a. 

for at gøre sporten til et fælles familieprojekt, 

begyndte jeg i sin tid hjælpe til ved stævner.  – 

Jeg havde ikke meget o-teknisk kendskab den 

gang, men det var ikke nogen forhindring. Jeg 

fik god hjælp til at kommer i gang fra mere er-

farne folk. 

 

Ved at hjælpe til, fik jeg desuden hurtigt lært en 

masse andre medlemmer at kende – og samvæ-

ret med dem er en væsentligt grund til, at jeg 

fortsat gerne deltager i arbejdet omkring et 

stævne.  Jeg synes det er en stor tilfredsstillende 

at løse en opgave i flok.  

 

Frivilligt arbejde for klubben er også med til at 

styrke sammenholdet og bidrage til klubbens 

indtægter. Og når vi skaber gode stævner for 

andre klubber, kan vi også håbe på at få gode 

oplevelser, når andre klubber arrangerer stæv-

ner for vores medlemmer.  

 

At hjælpe til et stævne, er også en god mulig-

hed for at bruge nogle andre sider af sig selv 

end man f.eks. bruger på sit arbejde. Jeg arbej-

der til dagligt på kontor, men til et o-løbstævne 

kan jeg lave alt muligt andet: f.eks. at tage bil-

leder til klubbens hjemmeside og lave kiosk. 

Dér hygger vi os med arbejdet, fordi vi har et 

godt kioskteam og ofte kommer i snak med 

mange af de løbere som deltager i stævnet.  

Hvad du kan få ud af at hjælpe til stævner:  

Du lærer flere medlemmer at kende på en god 

måde – nemlig ved at arbejde sammen for et 

fælles mål. 

 

Du kan sagtens hjælpe til, selv om du ikke har 

o-teknisk kendskab, der er mange forskellige 

ting man kan hjælpe med. 

 

http://www.o-teknik.dk/
http://www.o-track.dk/
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Du kan får mulighed for at bruge andre sider af 

dig selv end du gør på dit arbejde eller der-

hjemme.  

 

Du er med til at understøtte klubbens økonomi 

(klubben tjener typisk penge på at afvikle stæv-

nerne) Disse penge bliver andet brugt på ture til 

ungdomsløberne, men også til indkøb af ting til 

klubben. 

 

Du bliver en del af et fællesskab, som er med 

til at give andre løbere en god oplevelse. 

 

Når vi laver et godt stævner, får andre klub-

medlemmer også lyst til at lave gode stævner 

for os. 

 

Du holder dig ung ved frivilligt arbejde – se ci-

tat fra Bente Klarlunds bog: Yngre med alde-

ren, hvor hun bl.a. skriver: 

 

”Frivillighed er en helbredsfaktor på linje med 

sund kost og motion. Forskning viser, at frivil-

ligt arbejde påvirker både den fysiske og den 

mentale sundhed. Folk der deltager i frivilligt 

arbejde, er mere tilfredse med livet og har 

større selvtillid og følelse af lykke, færre de-

pressionssymptomer og mindre psykologisk 

stress. Men frivillighed er også koblet til bedre 

helbred og lavere dødelighed.” 

 

- Dorthe Hansen

 

Opgaver: start, postudsætning og postind-

samling 

Lørdag havde jeg flere opgaver. I start 1 skulle 

jeg give løberne løse postdefinitioner og i start 

2 var jeg trafikvagt, da denne start lå på en side-

vej tæt ved Kulsviervej. Det medførte en masse 

samtaler med både hensynsfulde bilister og an-

dre nysgerrige mennesker, som ville vide hvad 

der foregik. Bagefter samlede jeg også poster 

ind, hvilket hurtigt var overstået, da bukke og 

spyd mv. blot skulle samles i bunker ude i om-

rådet.  

 

Søndag morgen mødte jeg ind 06.30 og var 

med til at sætte poster ud. Jeg var lidt nervøs da 

jeg ikke har sat poster ud til et DM sprint før, 

men der var markeret fint med manillamærker 

og alt blev kontrolleret bagefter, så det var fak-

tisk en ret sjov oplevelse.  

 

Og så fik jeg snakket med en håndfuld klub-

kammerater henover weekenden som jeg ikke 

havde talt med før. Det er rigtig hyggeligt at 

være med og jeg kan kun anbefale alle at stille 

op. 

 

- Mette Pilemand 

 

Opgave: postvagt 

Jeg var 'outposted' som kontrol ved een af de 

kunstige afspærringer. I 2 timer kom er ikke en 

løber, men pludselig var der en løber på nippet 

til at krydse spærringen (en snitzling på køre-

vej).  

 

Et lille fløjt fik hende på andre tanker - og jeg 

fik et smil! 

 

- Jens Aaris Thisted 

 

Opgave: stævneplads 

Tegninger af stævnepladsen og materialer var 

til stede, da jeg mødte op på stævnepladsen lør-

dag formiddag. Sammen med de andre hjæl-

pere opsatte jeg telte, rød-hvide afspærringer, 

skilte og skraldestativer. Under selve stæv-

nerne var jeg ’pladshund’ og holdt især øje med 

’passager’ hvor deltagere på stævnepladsen be-

væger sig hen over løbsområder. Søndag efter-

middag pakkede vi stævnepladsen ned og jeg 

afleverede flaskepant på hjemvejen. 

 

Udover at være sammen med en masse klub-

kammerater, så talte jeg også med en masse 

glade løbere og ledere fra andre klubber. 

 

- Anne Skovbæk. 
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Opgave: flyver 

De såkaldte "flyvere" til et stævne er nok de 

eneste der ikke ved hvad de skal lave når stæv-

net starter. 2-3 flyvere står klar med cykler, 

rygsække og diverse materialer til at løse alle 

mulige (uforudsete) problemer. Jeg var selv 

flyver til DM Sprint og nogen af opgaverne var 

at hjælpe med snitzling til P, fremstille et par 

skilte til opløbet som var blevet glemt, bringe 

vand og solcreme ud til postvagter og rette et 

par afspæringer op der var væltet i vinden. Hel-

digvis ingen "udrykninger" til tilskadekomne. 

Flyverne indgår nemlig også i beredskabet, 

hvis det bliver nødvendigt, for eksempel at vise 

en ambulance vej. Men det er sjovt og man ved 

aldrig hvad man kommer til at lave. Kan varmt 

anbefales til både unge og ældre, som har en 

terrængående cykel og lidt gåpåmod og op-

findsomhed. Kræver man kan læse et oriente-

ringskort. 

 

- Henrik Molsen. 

 

Opgave: start 

 

Vi løber ved femte bip 

 

Vi har alle spillet større eller mindre roller for 

at få DM sprint og sprintstafet til at blive en 

succes. Her er nogle oplevelser fra start 1,  4. 

startboks om lørdagen vd DM Sprint. 

 

Vi er koncentrerede og klar 

Ulrik Illum coacher os som en far 

Ved startpunktet er ingen klip 

Det er ud af boksen ved femte bip 

 

En Farum-løber træder ind i boksen 

Han er nervøs og knap nok voksen 

Du skal bare give slip -  

fuld gas ved femte bip 

 

Tag et kort og tjek det 

Er det rigtigt? - ellers læg det 

Der er ro og ingen flip 

Vi løber først ved femte bip 

 

Stemningen sitrer af ambitioner 

I HD 21 kommer det i store portioner 

Fødderne laver små trip 

Mens de venter på det femte bip 

 

Efter 62 minutter er luften lummer 

En løber drøner lige ud og bommer 

Og jeg har fået en smule pip 

Efter 310 intense bip 

 

- Claus Kaae-Nielsen. 

 

Wild West – endelig debut og næsten en sejr 
 

31 år med orientering, det er en del. Alligevel 

er der eet dansk løb jeg har spejdet efter mindst 

halvdelen af årene: Wild West. 

 

Har du ikke hørt om løbet før, så sæt et par ti-

mer af til at nørde på www.wildwest.dk og se 

kort og resultater tilbage fra løbets oprindelse i 

1946. Konceptet er stort set ikke ændret siden. 

Kort fra i år finder du på https://live.tract-

rac.com/viewer/index.html?target=https://o-

track.dk/api/v1/courses/37581/pa-

rams_file.json  

 

Løbet er – mellem os sagt – lidt af en mundfuld: 

samlet start kl. 01:30 om natten, typisk 25-

27km, altid på ældre kort (målebordblade). Det 

til trods lokker det ca. 100 barske o-løbere til 

start hvert år og lidt færre til de lidt kortere ud-

gaver, som også findes. De yngste deltagere er 

juniorer, de ældste H/D75…! 

 

I gode snakke med Steen Piil på en af vores 

længere træningsture faldt snakken på netop 

Wild West, og den samme fælles drøm, at 

komme afsted til det legendariske løb. I 2021 

udgaven så langt mod nordvest som Stenbjerg 

og Hvidbjerg Klitplantager. Med overnatning 

booket og fornødne indkøb gjort begyndte den 

lange rejse. 

 

Vel fremme inspicerede vi det store Vesterhav, 

inden en time på langs og pakning af madpost-

http://www.wildwest.dk/
https://live.tractrac.com/viewer/index.html?target=https://o-track.dk/api/v1/courses/37581/params_file.json
https://live.tractrac.com/viewer/index.html?target=https://o-track.dk/api/v1/courses/37581/params_file.json
https://live.tractrac.com/viewer/index.html?target=https://o-track.dk/api/v1/courses/37581/params_file.json
https://live.tractrac.com/viewer/index.html?target=https://o-track.dk/api/v1/courses/37581/params_file.json


KOMPOSTEN 31:3 juni 2021      Søllerød Orienteringsklub 

17 

pose. Derpå fulgte aftensmad på den lokale kro 

med noget meget udkogt pasta og en del kød-

sovs. Jeg var oprigtig spændt på om den skulle 

blive til gene under løbet. Aflevere madposen, 

hilse på et par koryfæer og så ned og sove i en 

fart. Det blev 2 timer med åbne øjne og 2 med 

lukkede. Op på 00:30, en halv banan, en kvart 

kop kaffe, 2-3 toiletbesøg og tjek af grej. Havde 

det ikke været for Steens gode selskab havde 

jeg nok lagt mig igen... Yes. Stjerneklart og flot 

vejr. 

 

 

 

 
Et ikke helt nyt kort.. 
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Til navneopråb midt på vejen foran kroen, lige 

spotte et par af dem jeg gerne vil holde et øje 

på derude. Samlet – lidt munter – afgang til 

startområde. Tisse, udlevering af kort. Starten 

går. Heldigvis langt til startpunkt, tempoet højt, 

men rimeligt – bare ind på gled og lade de an-

dre tage teten lige foran. Post 1 går fredeligt, 

lidt tæt mod post 2 til vi kommer ud på en skov-

vej og der bliver opsamling, usikkerhed ind i 

post 2, den store gruppe søger for meget til ven-

stre, Tue Lassen og Steen opdager det lidt før 

mig, og jeg går med dem tilbage og finder po-

sten. Et lille hul mod post 3, Tue søger ud i no-

get fladt. Et tog med Søren Bobach kommer op, 

der er styr på det. Post 3 bingo. Videre mod 4 

og 5, her er skoven fældet, Søren har mest tjek 

på det og jeg bliver på siden af ham og tjekker 

mit eget kort og kurs. Har en god ro og kan se 

jeg kan være med. Ude i den åbne lyng mod 

post 6 tager bl.a. Rico Mogensen, Tobias Sva-

rer og Jonas Munthe initiativet. På vej mod post 

7, som viser sig afgørende, bliver Søren, Simon 

Thrane Hansen og jeg på en lidt større venstre 

bue, løber op i en lang markant slugt, hvor er 

ligger sommerhuse og går en skovvej. Vi er helt 

sikre på, hvor vi er da vi møder de andre, og 

med Sørens blik får vi 3 post 7 før alle andre og 

får skabt et hul, som post på 10 var hele 11 mi-

nutter! Det er så vildt flot derude. Vi løber mod 

månen, som er en orange appelsin og det er 

stjerneklart og stille. De næste poster går nemt, 

vi løber sikkert og udenom. Post 15 driller dog. 

Vi får nok gået ind en smule for tidligt og er på 

vej ud til stien, da vi får læst os ind. Vi taber 4 

min her til bedste tid.  

 

Alene på madposten (post 16), jeg drikker min 

ene dunk med saft, tager en dunk med, med 

energidrik, mere spiseligt, og vi er afsted igen. 

Det lysner i skoven og fuglene er begyndt at 

pippe løs. Post 17, suk.. Vi kommer godt over 

bakken, fornemmer udløberen, fornemmer 

højen, finder ikke posten. Ud og læse på mar-

ken, ind igen. Får den ikke. Rico kommer op. 

Ned til vejen og læse os ind igen. Lunter på en 

kurs, kommer samme sted som før, men yeah 

lige bag en stor gran står den jo.. holdnukæft. 

Stefan Petersen kommer op – Rico må være 

foran. Sikkert til de næsten, men de er ikke star-

tet, ergo er Rico ikke foran. Tobias og Mads 

Juel kommer efter post 20, de trækker Simon 

lidt med, Stefan går egne veje, Søren er færdig 

– jeg skal bare køre på siger han. Pokkers der 

røg den bedste makker jeg kunne få i de svære 

klitter. Jeg ligger nr. 3 på post 21, med øjen-

kontakt til Tobias og Mads. Rico og Simon 

kommer op på 22, er jeg flad eller løber de bare 

stærkt?... Alle de forreste bommer post 23 og 

står på kæmpeklitten lige syd for. Jeg opdager 

det lidt før de andre. Igen 3’er på post 23. Jeg 

slukker lampen heromkring. Det er helt lyst, 

men letskyet. 

 

Ud på skovvejen og nordpå, kan rimeligvis 

følge tempoet, selv om Mads moser på og får 

hul. Rico vil skrå indover og det vil jeg egentlig 

også (på højde med post 7), Rico gennemfører 

det ikke rigtig, men jeg kører solo. Kan huske 

området og sommerhusene fra i morges og skal 

bare op til en sti, der ikke er på kortet. Alene 

med Rico og de andre er væk, men hvor er den 

post. Øv, længere mod øst og der er de andre 

igen. Hmf.. 

 

25-26-27 går med Tobias og Mads forrest, Rico 

og Stefan med og Simon og jeg, der hænger en 

lille smule, men er med i ”elastikken”. Får lidt 

ny energi ved post 27, hvor rutinerede Per Eg 

er med i finorienteringen, og er nr. 3 med Mads 

og Tobias foran. Hvad hulan er det for en 

mose/sø? Intet passer. Jeg stopper og læser og 

læser. Nogen er gået venstre om søen andre 

højre om, men alle står og læser kort… Jeg lu-

sker højre om, men hele tiden et øje på Per Eg, 

der kommer luskende bagfra (på den kortere 

bane), hmm han køre meget hårdt venstre op i 

klitterne. Opdager, at vi er alt for langt venstre, 

og moser på med Tobias og når næsten op til de 

andre. Simon kommer ikke rigtig med. 

 

Til 29 passerer vi Rico, der har det skidt. Nu 

kun Mads og Stefan foran, jeg ligger med To-

bias. Mange kræfter. Overhaler Stefan på vej 

mod 29, da han ikke helt kommer med op mod 

posten, helt oppe ved de to andre. Vi søger mod 

syd og løber på en sti, ned langs det hvide og 

mod øst. Jeg kan ikke helt få noget til at passe. 

Kommer på den østlige side af det hvide og ser 

skovvejen og emblemer for ”Redningsstien”. 

Så er jeg med igen og prøver at følge med To-

bias mod syd, jeg gætter på jeg skal dreje ved 

det skraverede område (fældet skov), drejer og 
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pludselig er Tobias væk? Han havde måske al-

ligevel ikke styr på det. Jeg løber ind af en 

skovvej og finder nemt posten med Mads lige 

bagved. Legendarisk nok samtidig med Mr. 

Wild West, Flemming Nørgaard, der er smås-

kadet og går et par poster. Forest ud og til den 

nemme 32.  

 

Efter 32 går Mads lidt foran. Løber mod nord 

af skovvejen og til højre og går så ind af en hug-

ning mod nord, lige efter åen. Jeg drejer (igen) 

kompashuset (russerkompas) og knokler lige 

på da hugningen stopper efter et par hundrede 

meter. Mads er gået længere vest. Kommer 

godt der op ad og ser bakken, kommer op på 

den, er først. Men hvor hulen er posten. alt pas-

ser (synes jeg), kan se en ryg, der går ud mod 

øst. Mads kommer op, jeg synger en sang om, 

hvad pokker der kan være galt. Men så er han 

væk, jeg vender mig om og skimter en høj mere 

mod nord…….. nej for filan. Afsted. Op på den 

– posten – og ned på den øst-vest sti jeg har haft 

nørdet på forhånd. Ser Mads 100 meter foran. 

AFSTED. Han er nok gået mod nord i stikryd-

set, jeg moser lige på for får ham. Det er min 

eneste chance. Argh tæthed 2 over det hele og 

det ender med jeg kommer ud alt for langt mod 

vest og må luske hen til sidste posten og i mål. 

 

Pokkers, men også respekt til at finde den sidste 

post hurtigt og komme væk       til Mads. Og 

fedt at have løbet SÅ langt, så stabilt og slå en 

del gode navne. Det var nok mit bedste lang-

distanceløb nogensinde og det fedeste. 

 

Simon og Steen kom naturligvis også gennem 

løbet som de seje drenge de er! 

 

Undskyldninger er der nok af, men måske er du 

så sej, at du tør stille til start om 2 år når der er 

Wild West igen? (nogen løber i grupper, og no-

gen bruger 10 timer) 

 

- Troels Christiansen 

 

 

  
Solopgangs klip.   Endnu går det godt. 
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Sommer afslutninger 
 

Så kom sommeren og Corona lettelser og der-

for også sommerafslutninger. Der var sidste 

bræddetræning i Tisvilde med grillfest og bad. 

SUT valgte også Tisvilde mens MiniSUT holdt 

traditionen ved lige i Kirkeskoven og tilhø-

rende grillfest ved Bæk Christiansens pool.  

 

Der er mange af MiniSUT som havde sin sidste 

træning som kommer at gå over i SUT efter 

sommeren. Det kommer at blive stor forandring 

for både SUT og MiniSUT i august.  

 

I tillæg har SkovCUP holdt sidste sæson. 2021 

er faktisk SkovCups 25-års fødselsdag. Initiati-

vet opstod i en tid, hvor O-klubberne ikke 

havde mange tilbud til børn men børnetræning 

i klubberne har taget fart og der er kommet 

mange nye, gode initiativer for børn. SkovCup 

har gjort gavn i sin tid, tiden nu er inde til at 

sige tak og farvel til SkovCUP som helt klart 

har været med at skabe fokus for træning for 

børn.  

 

- Lotta Lüthje 

 

 
Medaljeuddeling til MiniSUT. 

 

Komposten – findes både i elektronisk  
og papirudgave 

 

Vi vil gerne lave et godt klubblad ‘Kompo-

sten’ i et format, som bliver læst. Nogle fore-

trækker papir-udgaven, andre den elektroniske 

udgave og nogle foretrækker begge. Og nogle 

skifter mening efter et stykke tid. 

Du kan til-/fravælge papir-udgaven i O-ser-

vice:  

• Log in på O-service 

• Vælg 'Løbere' 

• Vælg 'Ret løber' 

• Vælg 'Nyhedsformidling' 

• Ved 'Modtag blade' kan du tilmelde/fra-

melde 'Klubblad fra Søllerød OK' 

• Du kan også vælge at modtage infor-

mation fra DOF 
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• Når du nu er inde så ret lige op på 

adresse og mobilnummer 

• Husk at trykke ’Gem’ 

Husk også at checke om I er flere familie-

medlemmer som er tilmeldt 'Klubblad fra Søl-

lerød OK' - og om i kan nøjes med ét. 

 

Fremover sørger vi for at printe nogle ekstra 

eksemplarer af Komposten, så du har mulig-

hed for at få papirudgave ’uden adresse-mær-

kat’. 

- Anne Skovbæk 

 
 

 
 

Indlog og guide til O-service. 

 

Søllerøds O-Turs Team SOTT 
 

Efter en drøj tid med O-mæssige afsavn pga. 

nedlukning trænger vi vist alle rigtig meget til 

at komme i skoven i ind- og udland. Så er det 

heldigt at vi har "Søllerød O-Turs Team"!  (I 

dagligt tale SOTT).  

 

Teamet, som består af Kirsten Møller og Ulrik 

Illum, har planlagt to sommerklubture til hhv. 

Sprint-VM i Trekantsområdet i Danmark og 

Italy 5 Days i syd-Tirol. 

 

Sprint-VM er det første VM, som er dedikeret 

til sprintorientering. Det afholdes den 25.-30.6 

i Trekantsområdet (Vejle, Fredericia og Kol-

ding). Søllerød OK har bl.a. Troels Christian-

sen, Ulrik Nielsen, Rasmus Thrane Hansen og 

Erling Thisted med i arrangørgruppen. Der er 

garanti for udslagsgivende konkurrencer med 

høj intensitet, nerve og forhåbentlig gode præ-

stationer fra det danske landshold, som traditi-

onelt har klaret sig stærkt i sprint. Parallelt med 

(og tidsmæssigt forskudt fra) elitekonkurren-

cerne (tre sprintdiscipliner) afholdes seks pub-

likumsløb (tre sprint- og tre skovløb) hvor alle 

kan deltage uanset alder og O-tekniske eller fy-

siske kompetencer. Vi bor på Danhostel Kol-

ding med helpension (inkl. smør-selv frokost-

pakke), ser og hepper under konkurrencerne, 

løber publikumsløbene, hygger os, nørder 

kort, hører måske oplæg fra søllerødderne 

blandt arrangørerne og får også tid til at nyde 

omgivelserne og evt. turiste. 

 



Søllerød Orienteringsklub                                                          KOMPOSTEN 31:3 juni 2021 

22 

 
De Jydske klitter. 

 

Italy 5 Days sommer fornøjelse i Syd Tyrol, fa-

milievenlig sommerferie med o-løb med både 

sprint- og skovløb (tror vi) afholdes 2.-9.7 2022 

Søllerød har tidligere afholdt klubtur til Italien 

med stor succes. Mulighed for at spise god 

mad, lære dine klubkammerater endnu bedre at 

kende og udfordre dig selv i ikke-dansk terræn. 

Gode muligheder for at vandre og bade i søer. 

Samvær med de andre sølle rødde. 

Sten og højdekurver i Syd Tyrol. 

 

Der er udsendt en doodle mhp. interessetilken-

degivelse til de to ture, som kan kombineres el-

ler afholdes separat efter eget ønske. Se mail fra 

Søllerød OK den 23. juni. 

 

-  Kirsten 

 

 

DM’er og andre spændende o-løbs  
arrangementer i 2021 

(under forudsætning af fortsat genåbning efter Corona) 
 

Dato Begivenhed Kategori Skov Arrangør 

25.-30.juni U1 (11-13 årige) Sommerlejr Blåvand Øst kredsen 

26.juni-1.juli U2 (14-16 årige) Sommerlejr Vejle Øst kredsen 

30.juli Danish Spring Sprint Farum OK Øst 

31.juli-1.au-

gust 

Danish Spring Mellem/lang Gribskov/Søskoven OK Øst 

2.-8.august Junior (17-20 år) Sommerlejr Thorup (Nord-vest) 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 OK West 

19.september DM lang Langdistance Stråsø Herning 

26.september 

eller 

Divisionsmatch Op-/nedrykning   

3.oktober DM Hold Landsfinale Møns Klint  

29.-31.oktober HöstOpen Sprint/lang Bornholm  

5.-7.november KUM Unge  Horsens 

13.november DM nat Nat-løb Bidstrup skovene OK Roskilde 

14.november Jættemilen Langdistance Tisvilde Hegn  

10.-

11.sep.2022 

DM stafet/lang Stafet / lang Bornholm Søllerød OK 
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Alle, der vil hjælpe klubben med at komme i landsfinalen for ’bedste klub’, skal deltage i divisionsmat-

chen søndag 5.september  

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

Søllerød OK betaler startafgiften for alle klubbens deltagere. 

 

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

 

Tak til Henrik Molsen 
 

Jeg var så heldig, at Henrik Molsen befandt sig 

ved mål, da jeg kom hjem med en skadet finger 

ved træningen den 10. maj. Meget hurtigt var 

han klar med forbinding og mobiltelefon. Fin-

geren var gået af led og flængen var dyb og 

skulle sys. Derfor ringede han også lige til 

1813, så da Gert kom i mål, kunne vi køre til 

Gentofte. 

 

Tak skal du have, Henrik.  

 

- Vibe 

 

Breddetræning = Træning for alle 
 

Udfordringer for afholdelse af træninger har 

der været rigelige af. Nogle store, andre kun 

små bump på vejen. Men nu lysner det. Antallet 

af smittede med Covid-19 er for nedadgående. 

Forsamlingsrestriktionerne er næsten væk og 

rigtig mange har efterhånden fået de to små stik 

med vaccine, der er med til at bringe hverdagen 

tilbage. Dog holder vi fortsat fast i ”at holde af-

stand”,  ”håndsprit” og at ”vise hensyn”. 

Og hvad har det så betydet for breddetrænin-

gen? Fristende er det at sige – Ingen ting – men 

er det nu også rigtigt. Efter genoptagelsen af de 

fælles træninger lørdag/torsdag viste der sig en 

stor træningsiver, og trods et svagt fald i delta-

gelse i træninger, synes alle tegn dog at være, 

at vi har savnet træningerne og fællesskabet i 

skoven. Vi er fortsat rigtig mange til trænin-

gerne, og det er rigtig dejligt. 

Fantastisk er det også at se, at det ikke blot er 

en enkelt aldersgruppe, der benytter sig af bred-

detræningerne. Selvom nogle alderssegmenter 

er mere repræsenteret end andre, så er der del-

tagelse af løbere fra MiniSUT og SUT til de al-

ler ældste medlemmer i klubben. Sådan som 

breddetræning skal være. 

Og hvad er træningerne så gået med siden sidst. 

Ja siden sidst er faktisk ikke så længe siden, 

hvorfor der da heller ikke har været så mange 

træninger at skrive om, men ud over vore lokale 

skove, har vi været en tur i Brødeskov og Gl. 

Grønholt Vang. For sidstnævnte havde Bo Ras-

mussen været kreativ og valgt helt nyt (i min 

tid i klubben) startsted. Hvad Bo ikke havde 

haft mulighed for at forudse, var at der samme 

sted var planlagt oprydning med store skov-

ningsmaskiner og tung lastvognstrafik. Men 

med lidt gensidig forståelse lykkedes det alli-

gevel på fin vis.  

En træning planlagt til Nørreskoven blev i ste-

det konverteret til træning i St. Dyrehave. Ba-

nerne her var den del af projektet ”Oriente-

ringsTeknik Øst”, hvorfor jeg som dagens tov-

holder kunne nøjes med at printe kort og så 

sætte ti skærme ud til den lette bane. Oriente-

ringsTeknik Øst er et pilotprojekt, der tænkes 

at skulle være et permanent tilbud til klubberne 

i Østkredsen, hvor man individuelt kan benytte 

sig af banerne, eller klubberne som her kan 

bruge det til en klubtræning. Træningen i St. 

Dyrehave var for breddetræningen et forsøg. 

Når jeg lytter til snakken, tror jeg det er noget 

vi skal benytte os af fremover med enkelte træ-

ninger spredt hen over sæsonen. Desværre er 

der p.t. ikke en langtidskalender for Oriente-

ringsTeknik Øst, hvorfor du heller ikke vil 

kunne se det afspejlet i vores træningskalender, 

men skal i stedet læses under ”ændringer kan 

forekomme”. 

Træning nr. 700 er rundet og markeret med en 

træning i Geel Skov. Glæder mig til den næste 

http://www.o-service.dk/
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100 træninger og en af dem bliver en træning 

på DTU, hvor også søllerødderne får lov at te-

ste nytegnet kort fra DM Sprint/Sprintstafet. 

 

Og så endelig en lille servicemeddelelse. 

Breddetræningens mail: 

traeningsbanden@gmail.com 

bruges primært til udsendelse af informationer 

om breddetræningerne. Mailen tjekkes ikke 

dagligt, men derimod med meget uregelmæs-

sige mellemrum. Derfor... Har du vigtige mail, 

så send dem i stedet direkte til personen du øn-

sker at nå. Har du ikke mailadressen, kan den 

sikkert findes via o-service.dk. 

 

O-hilsen 

Henrik 
 

Breddetræning 2021 

18-06-21 702 Tisvilde Hegn 

12-08-21 703 Rude Skov 

19-08-21 704 Ravneholm 

26-08-21 705 Tokkekøb Hegn 

02-09-21 706 DTU Lundtofte 

09-09-21 707 Rude Skov 

16-09-21 708 Trørød Hegn/Enrum 

23-09-21 709 Nørreskoven 

30-09-21 710 Rude Skov 

07-10-21 711 Søllerød Kirkeskov 

14-10-21 712 Geel Skov 

21-10-21 713 Terkelskov/Nyvang/Faru
m Lillevang 

28-10-21 714 NAT i Rude Skov 

04-11-21 715 NAT i Geel Skov 

11-11-21 716 NAT i Ravneholm 

20-11-21 717 Ravnsholt 

27-11-21 718 Folehave/Rungsted 
Hegn 

04-12-21 719 Trørød Hegn/Enrum 

11-12-21 720 Jægersborg Hegn 

18-12-21 721 Ravneholm 

26-12-21 722 Julemaveræs i Rude 
Skov 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 

 

 

 

 
Afsted til næste post. 

 

 

 

 

Velkommen til vores nye løbere  

 

Anne Fischer Harloff-Helleberg 1979 

Carl Sofus Hjort-Ejlertsen  2012 

Christian Hegelund Lyhne-Knudsen 2012 

Hanne Frost   1957 

Jens Werner Løhndorf  2007 

Lasse Harloff-Helleberg  1981 

Laura Fischer Harloff-Helleberg 2015 

Luca Merlung Bottino  2013 

Ludvig Sandbjerg  2012 

Noah Hjorth Winkel Jørgensen 2012 

Sophia Fischer Harloff-Helleberg 2012 

Steen Marcus  1965 
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