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Glædelig Jul
Så blev det Juletid med Julehygge og pebernødder. Snart skriver vi 2022 i
kalenderen og vi tænker på hvad der sket og hvad som venter os. I år
startede vi i gen i Corona nedlukning og det så magert ud for at komme ud
til stævne. Det viste sig at være forkert. Som redaktører har vi haft
vanskeligheder at få med alle de beretninger der er kommet ind. Der er
blevet løbet både hjemme og i udlandet. Der er løbet stafet, sprint og
mange træningsbaner. Vi har sagt velkommen til mange nye løbere, og her
senest, til vores yngste Emil Norman Dandanell 1 år.
Vi håber at vi kan fortsætte den gode trend i 2022 og ser frem til mange
løb og stævner.
God Jul og Godt Nytår
Lotta & Anne
Hvor mange Jule hjerter er der i Komposten? Send dit svar til komposten@sollerod-ok.dk
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Hvis du har nydt det nye magasinet
Orientering så ligger der nu 2 nye
numre, hvor man kan læse om
Søllerød og korttegning blandt
2
andet https://orienteringonline.dk/
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DM’er og andre spændende o-løbs arrangementer i 2022
Opdateret oversigt og tilmelding til alle danske orienteringsløb via www.o-service.dk
Dato
Begivenhed
Kategori
Skov
Arrangør
23.februar
16.marts
19.marts
24.april
22.maj
26-30.juni

NatCup 7.afd.
SM nat
DM nat
Divisionsmatch
SM sprint
WOC+publ.løb

Nat
Nat
Nat
1.runde
Sprint
Sprint

2-7.juli

Italiensk 5-dages

27.august
10-11.september
5.november

DM mellem
DM stafet/lang
DM ultralang

Sprint / mellem
/lang
Mellem
Stafet / lang
Lang

Rude skov
?
Lindet skov (Jylland)
St. Hareskov
?
Kolding, Frederia,
Vejle
Sydtyrol (Italien)

Søllerød OK
?
OK Haderslev
?
?
Flere klubber

Thorsø (Jylland)
Bornholm
Tranedal/Kærgaard

Silkeborg OK
Søllerød OK
West/Esbjerg

Klubtur

Indkaldelse til generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag den 3. marts 2022
kl. 19:30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen bliver holdt i
Foreningslokalet på Rudegård Stadion (ved den lille parkeringsplads i sydenden af stadion).
Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i
hænde senest 14 dage inden, dvs. torsdag den 17. februar. Grib chancen for at gøre din
indflydelse gældende i klubben og hør om året, der gik, og om planerne for det nye år.
-Niels
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Formanden har ordet
Komposten nr. 5, 2021
Da forrige nummer af Komposten udkom, stod
vi lige foran at skulle løbe anden runde i divisionsturneringen. Vi var kommet ud af første
runde i Kongejunglen før sommerferien med
maksimumpoints, fordi vi havde slået vores tre
konkurrenter FIF Hillerød, Tisvilde Hegn OK
og Allerød, og anden runde mod de samme tre
klubber skulle løbes i Geel Skov den 5. september. Det er jo hjemmeskov, så forventningerne
om et godt resultat var tårnhøje. Det gik heldigvis som håbet, og selvom der var spænding til
det sidste, om FIF eller Søllerød ville få flest
points, trak vi det længste strå og kom endnu en
gang ud med maksimumpoints. Hermed var det
afgjort. Søllerød OK ligger nr. 1 i Østkredsens
1. division og FIF Hillerød nr. 2. Det kan vi
takke flere end 120 søllerødder for, som troppede op til de to runder. For som bekendt, er det
de klubber, der stiller med mange løbere, som
vinder divisionsmatcherne.
Hermed gik vores drøm om endnu en gang at
deltage i landsfinalen i divisionsturneringen,
DM Hold, i opfyldelse. Det er de to bedst placerede klubber i hver af de tre kredse, der løser
billet til finalerunden. For to år siden havde vi
en forrygende klubtur til Als Nørreskov, hvor
klubben fik en bronzemedalje. I år var scenen
lidt tættere på; Herluftsholm OK var værter for
finalerunden i Klinteskoven på Møn. Jørgen
Wisbech påtog sig rollen som turleder, og søndag morgen den 3. oktober drog ca. 130 søllerødder af sted mod Klinteskoven i to busser fra
Holte Station. Klinteskoven scorer højt på listen over spændende o-terræner; nogen hælder

til, at det er noget af det bedste i Danmark, og
skoven har også været scene for flere danmarksmesterskaber, blandt andet DM Stafet og
Lang, som Søllerød og O63 arrangerede i 2013.
Ud over at terrænet er storkuperet og fysisk
krævende, byder det på stor variation, som udfordrer o-løberen på teknikken. Men derudover
er det en stor oplevelse at løbe i den smukke og
spektakulære natur nær klinten.
Søllerød OK endte med at vinde en sølvmedalje
foran alle de jyske klubber. Pudsigt nok blev vi
denne gang slået af FIF, som vi havde vundet
over ved de to indledende matcher. En sølvmedalje ved et danmarksmesterskab er det bedste
resultat, Søllerød Orienteringsklub nogensinde
har opnået, og vi kan med rette være stolte!
Men resultatet er en ting, vigtigere er det, at turen til DM Hold blev endnu en fantastisk klubtur. Der var stemning i busserne. På vej ned
store forventninger og masser af snak over kaffen og på vej hjem feststemning og bobler. Men
kan ikke undgå at blive glad og i godt humør,
når man er på tur med søllerødderne. Tillykke
med det flotte resultat og tak til vores turleder.
Efterårssæsonen har budt på ikke færre end 4
DM’er. Først var der DM Mellem i Grejsdalen
i slutningen af august. De, der har været der, vil
vide, at Grejsdalen ikke står tilbage for Klinteskoven med hensyn til bakker. Ingen søllerødder vandt guld denne gang, men kun 13 sekunder skilte Mathias fra guldet. Til gengæld kom
søllerødderne hjem med 6 sølvmedaljer og 1
bronze.

Tillykke til alle I mange søllerødder med jeres fine præstationer og medaljer
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DM stafet foregik i Blåbjerg Plantage lige syd
for Ringkøbing Fjord en lørdag midt i september med 21 opstillede søllerødhold. Terrænet
var typisk vestjysk klitplantage, som ikke just
ligner Nordsjælland. Der blev gået til stålet, og
11 - altså næsten halvdelen af holdene vandt
medaljer. I tre klasser, D55, H55 og D70 var
der to søllerødhold på præmiepodiet. Der blev
virkelig flashet medaljer ved middagen om aftenen på Vedersø Strandhotel. Dagen efter rykkede vi til DM Lang i Stråsøn Plantage, som er
karakteriseret af indlandsklitter og store åbne
lyngområder. 57 søllerødder var tilmeldt og
mange af os brugte en del tid på begyndelsen af
banen på postjagt mellem fyrretræerne i et labyrintisk område. 2 søllerødder drog hjem med
guldmedaljer og 2 med bronzemedaljer.
Efterårets sidste mesterskab, DM Nat, foregik i
Bidstrupskovene på Midtsjælland i november.
Mathias fik revanche fra DM Mellem og vandt
guld. Og minsandten om ikke Mathias dagen
efter vandt sin klasse i Jættemilen på den 21 km
lange H20-bane! Det kalder på respekt.
Mathilde Smedegaard Madsen og Alberte
Kaae-Nielsen deltog på det danske juniorlandshold
ved
juniorverdensmesterskaberne
(JWOC) i Tyrkiet i begyndelsen at september.
Desværre var stævnet uden tilskuere, men hele
det sportslige setup var som det plejer ved verdensmesterskaber, inklusive TV-dækning, så vi
andre kunne følge med fra sofaen. Mathilde og
Alberte deltog i tre af de fire discipliner: sprint,
mellem og lang og klarede sig godt i det stærke
felt. Og så har de haft en kæmpe oplevelse i
landsholdsdragten, både sportsligt og socialt
sammen med verdens bedste juniorer. Søllerød
OK havde i øvrigt endnu medlem med til
JWOC, da Mikkel Kaae-Nielsen deltog i stævnet som assisterende juniorlandsholdstræner.
I forrige nummer af Komposten fortalte jeg, at
Magnus Oscarsson, som i mange år har været
cheftræner for mini-SUT og sammen med gode
assistenttrænere hver mandag har arrangeret og
afviklet træningerne, har valgt at stoppe for at
følge dette års oprykkere fra mini-SUT op i
SUT, og Magnus er nu en del af SUT trænerteamet. Det var i første omgang ikke muligt at
finde en permanent afløser for ham. Lotta tog
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opgaven før sommerferien, og Simon Stoumann har varetaget mini-SUT-træningen i august og september. Heldigvis er der er nu fundet en løsning, idet Kirsten Møller er trådt ind i
mini-SUT trænerrollen for en periode på et år.
Det er vi, klubben og mini-SUT, meget taknemmelige for, og vi siger rigtig mange tak og
held og lykke til Kirsten; stor tak til Lotta og
Simon, som trådte til som vikarer, og til de trofaste assistenttrænere. Og naturligvis også stor
tak til Magnus for de mange år som cheftræner.
En stor håndfuld søllerødder deltog i det traditionsrige Höst Open på Bornholm i weekenden
efter efterårsferien. Ud over danske løbere tiltrækker Höst Open mange svenske løbere, og i
år havde flere end 1.000 løbere rejst til solskinsøen i Østersøen. At sprinten foregik på Christiansø og i Gudhjem, og at 1. etape foregik på
Hammerknuden har nok lokket ekstra mange
deltagere til. Faktisk var Höst Open det o-arrangement i Danmark med flest deltagere i
2021. Bornholm levede i øvrigt helt op til sit
alias: både fredag og lørdag skinnede solen fra
en skyfri himmel, og på Hammerknuden løb vi
rundt i den kortærmede løbetrøje.
I december skal vi kåre en klubmester og finde
en skildpadde. Invitationer til klubmesterskaber og efterfølgende fest med lagkagekonkurrence og BOM-kanon er sendt pr. mail til alle
klubbens medlemmer.
Den 26. december, 2. Juledag, har vi tradition
for at holde julemaveløb om formiddagen, så vi
kan opspare lidt sult, inden vi sætter os til julebordet igen.
Allerede søndag den 2. januar begynder molbosæsonen. Invitationer er sendt til sidste års deltagere, og der åbent for forhåndsregistrering på
hjemmesiden molboloeb.dk. Steen Olsen afløser Henrik Molsen som ”molbofar.”
NatCup-sæsonen er begyndt. De 8 nat-o-løb på
onsdagsaftener plejer at være populære hos søllerødderne, og den seneste måneds tid har der
været god mulighed for at træne nat-o-løb ved
vores træninger. Jeg kan kun opfordre jer til at
prøve. Det er en helt særlig oplevelse at løbe oløb i en mørk skov, der kun oplyses af din og
5
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andres pandelamper. Det er ikke så skrækindjagende, som det måske kunne lyde, og hidtil er
alle kommet hjem! Onsdag den 23. februar er
det Søllerøds tur til at arrangere NatCup. Det
bliver i Rude Skov med Anne Skovbæk som
stævneleder og Ulrik Illum som banelægger.
Tilbage har jeg kun at ønske alle en god vintersæson. Vi må vente med større stævner i Danmark indtil foråret, men vores træninger kører
naturligvis fortsat ufortrødent videre. Men der
er faktisk vinterstævner i kalenderen i O-service. Ud over NatCup, som jeg lige har omtalt,
er der VinterCup, som foregår efter samme
koncept som NatCup 5 lørdage i dagslys. Og
man kan sagtens nå både at deltage i vores lørdagstræning og i VinterCup.

I slutningen, måtte vi desværre sige farvel til Ib
Glud Konradsen, som var klubbens ældste
medlem. Ib blev 95 år og sov stille ind. Ib var
medlem af Søllerød Orienteringsklub fra klubbens oprettelse i 1990 og havde et stort hjerte
for klubben og ikke mindst for de unge medlemmer, der har nydt godt af hans interesse og
hjælpsomhed. På det seneste kneb det med fysikken, men alligevel så vi ham ikke sjældent
til træningerne godt hjulpet på vej af Inger.
Æret være Ibs minde!
Der er stadigvæk god tid til Jul, og vi ses forhåbentligt mange gange inden, hvor tiden flyver med raketfart, så selvom det er tidligt, ønsker jeg jer en glædelig jul.
- Niels

Klubmesterskab og klubfest
Lørdag den 11. december 2021
Her der skal der dystes om hvilken o-løber, der
Klubfest (Søholmsskolen i Birkerød)
er bedst til at gætte sin egen tid. Vinderen bliver
hædret ved den efterfølgende klubfest.

Klubmesterskabet (Jægersborg Hegn).
Parkering vest for Skodsborg Station. Afstand
til stævneplads er 300-450 m.
• Bane 1 Svær:
6,8 km/17 poster
• Bane 2 Svær:
4,8 km/11 poster
• Bane 3 Svær:
3,4 km/ 8 poster
• Mellemsvær:
3,3 km/9 poster
• Lettere:
2,5 km/10 poster
Der er tidtagning - SI-brikkerne skal bruges Gert har ekstra lånebrikker med til startstedet.
Der løbes uden ur - se på banen i max 1 minut
og giv så et bud på egen løbstid. For mange et
velkendt system. Fri start mellem kl. 9.30 og
10.30. Kom i god tid

Her afsløres klubmesteren og årets skildpadde.
Der er kagekonkurrence og der vil være en lækker præmie til den bedste/mest kreative kage.
Desuden kåres årets bedste bom. Tør du at dele
dit unikke bom med andre, så send din bomhistorie til Jørgen Wisbech: jw@wisbech.
Festen starter kl. 14.00. Adressen er Festsalen,
Søholmsskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460
Birkerød.
Tilmelding på Doodle:
https://doodle.com/poll/tszipkyyv55yvhkt?utm_source=poll&utm_medium=link
(Doodle findes også i mail fra formanden Niels
la Cour Bentzon 14. november)
- Jette og festkomiteen

JULEMAVERÆS
Julemaveræs søndag 26.december kl 10:00 –11:30
Mødested Rudegaard stadion. Kom og løb julemad og julegodter væk.
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Søllerødernes sommerklubtur 2022
Dolomitterne 2-7 juli
71 søllerødder, i alderen 7 - 81 år, er allerede
tilmeldt til sommeren klubtur til O-løb i Madonna di Campiglio i Dolomitterne i Italien,
hvor der skal løbes Italiensk 5-dags i flot terræn. Ophold er på et godt hotel, hvor morgenog aftensmad er med i prisen.
O-løbsferie er en fantastisk måde at opleve nye
skove, byer og bjerge i godt selskab med andre
Søllerødder. Hvis du gerne vil med, men endnu
ikke har fået tilmeldt dig og din familie, så er
du heldig for der er plads til flere.
Første løbsdag er søndag 3. juli. - normal ankomst er lørdag 2. juli til hotellet
Sidste løbsdag er torsdag 7. juli. - normal afrejse er fredag 8. juli

Der vil være fortræning lørdag 4. juli formiddag og eftermiddag for dem der har lyst.
Enkelte har spurgt om man kan ankomme tidligere, afrejse tidligere eller senere - svaret hertil
er ja - såfremt du tilhører denne gruppe bedes
du sende Ulrik en besked med dine alternative
ankomst / afrejse datoer.
Link til stævne: https://www.5daysitaly.it
Link til hotel: https://sporthotel.it/en/
Har spørgsmål eller vil tilmelde dig, så send en
mail til ulrik @ illum.info
Vi glæder os til en hyggelig tur.
- Ulrik

Søllerød arrangerer DM stafet og lang
på Bornholm 2022
… og du skal selvfølgelig med!
D. 10. og 11. september 2022 er Søllerød OK
arrangør af danmarksmesterskaber i stafet og
langdistance i Slotslyngen og Paradisbakkerne
på Bornholm. Der har ikke været store mesterskabsløb på Bornholm siden Nordisk Mesterskab i 2007, og ikke DM siden 2001. Derfor
forventer vi at vores DM bliver rigtig populært
og noget o-Danmark vil glæde sig særligt til.
Der er tegnet nye kort og banelæggerne og deres kontrollanter er i fuld gang, Vi forventer at
700-900 løbere deltager pr. dag.

Vi vil rigtigt gerne også have mange af de nyere
medlemmer i klubben med, så I oplever et DM
fra arrangørsiden, og lærer mange af de andre
seje Søllerødder at kende. Bemandingsplanen
tager udgangspunkt i, at vi er rigtigt mange der
skal afsted. Alle skal have mulighed for selv at
komme i skoven (enten konkurrence den ene
dag, via åbne baner eller poster ind/ud). Vi må
se, hvordan det kan gå op med jeres ønsker, så
det kan blive en god weekend for alle på Bornholm!

Det er tanken at lave et fedt stævne, hvor vi
ikke nødvendigvis forventer det vilde overskud, men viser Bornholm fra sin bedste side
og samtidig hygger os med at lave løb. Derfor
inviterer vi også på fællesarrangørweekend
med overnatning på Paradisbakkeskolen, fællesspisning mv. Måske du tager familien med?

Tænk allerede nu over hvad du gerne vil hjælpe
til med og hvilke ønsker du har til at løbe, så
vender vi snart tilbage med mere information.
Det bliver selvfølgelig rigtig sjovt, og vi håber
meget du vil være med. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen
- Anne Kaae-Nielsen og Troels Christiansen,
Stævneledere
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Vil du være Molbo-arrangør?
Molboløbet fylder næste år 62 år. Man kan derfor godt regne ud, at der har været mange forskellige arrangører involveret over årene. Men
nogen har holdt længere end andre: Erik Brüel
har således deltaget og eller arrangeret Molboløb i ALLE 62 år. Også i 2022 står Erik i
spidsen for ”Orkan holdet” når de afvikler løbet
d. 9. januar.
Der er over årene sket en løbende udskiftning
af de ”familier” som står for de enkelte løb – og
det vil også ske fremover. Derfor har vi brug
for nye medlemmer i den store Molbo familie.
Med udtrykket ” familier” menes ikke en rigtige familie – selvom det også er set – men snarere en gruppe medlemmer som finder sammen
omkring den rigtig hyggelige opgave det er at
arrangere et Molboløb.
Hvis du siger Ja tak vil du typisk opleve dette:
Du bliver tilknyttet et af de eksisterende hold
hvor du ”kommer i lære”. Vi taler med andre
ord om at du skal være med til at afvikle ÉT
løb. Som lærling vil du have mulighed for at
bidrage med:
• Finde et godt emne til dagens spørgsmålstema.
• Hitte på nogen sjove og kreative spørgsmål.

• Sætte poster ud dagen før løbet – og være
med til at samle dem igen efter løbet.
• Bemande ”kontoret” hvor vi sælger baner
og vejleder startende deltagere.
• Kontrollere løbernes kontrolkort og optælle antal rigtige svar.
• Registrere antal rigtige svar, bane og tid i
IT-systemet.
På sigt kan du også bidrage med banelægning,
registrering af spørgsmål/svar i vores spørgsmåls skabelon (Excel), anvende IT-systemet til
pointberegning osv.
Endelig må ikke glemme at vi hvert år efter finalen har tradition for at afholde en Molbo fest.
Denne afholdes søndag aften – samme dag som
finalen.
Har du lyst til at prøve?
Så tag fat i dette års ”overvismolbo” Steen
Schytte Olsen. Brug mailadresse: kontakt@molboloeb.dk
Du er også velkommen til at kontakte en af de
nuværende arrangører som du måske kender.
Vi glæder os til at se dig.
- Jørgen Wisbech

O-service kan bruges til meget
Opdateret oversigt over alle danske orienteringsløb findes på www.o-service.dk, hvor
også tilmelding sker. Her er nogen andre ting
som også kan gøres på O-service.

Ret løber i O-service – så Søllerød OK kan
kontakte dig
www.o-service.dk er både vores medlemskartotek
og stedet hvor vi tilmelder os danske orienteringsløb. Husk derfor at checke dine (og din families)
oplysninger i o-service fx.
•
•
•
•
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Tlf nr
E-mail
Adresse
SI-brik nr (hvis du har en)

•

Til-/fra-melding af papirudgaven af Komposten (Familier – husk kun én tilmelding)

Du går ind på www.o-service.dk og vælger ’Løbere’ (foroven) og derefter ’Ret løber’. Hvis du
ikke kan huske dit brugernavn og password til oservice, så kontakt claus.kn@webspeed.dk
Det er også en god idé at gå ind på ’Ret løber’ og
checke om der er kommet nye funktioner.

”Skylder jeg noget for mine løb? – Stol ikke
altid på O-service
Under fanen ”løbere” kan du se dine tilmeldinger, indbetalinger og økonomibalance. Det første skulle gerne være rigtigt, men du kan ikke
stole på de to sidste. Klubben har nemlig sit
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eget regnskabssystem – som ikke er synkroniseret med O-service. Uanset hvad O-service siger, er det ikke en hjælp hvis du registrerer dine
indbetalinger og fordeling på familiemedlemmer i O-service. Så lad bare være med det.

der gælder. Det er nemmest for kassereren hvis
der indbetales for hvert familiemedlem for sig.
Men ellers siger kassereren at du er velkommen
til at sende en mail til ham med yderligere oplysninger, f.eks. hvis der skal overføres beløb
fra et familiemedlem til et andet.”

Et par gange om året sender kassereren en opgørelse ud til alle medlemmer – og det er den

Søllerød SoMe
Under COVID-nedlukningen blev der taget
initiativ til at oprette et digitalt klubhus som
erstatning for det fysiske rum, som vi ikke
kunne komme så meget i. Her er en oversigt
over Søllerøds digitale Sociale mediakanaler.
Du kan besøge Det digitale klubhus, hvis du
har en Facebook-profil. Linket er Søllerød
OKs digitale klubhus | Facebook
Hér kan du anmode om at få adgang – Det digitale klubhus er nemlig ligesom de fysiske
klublokaler kun åbent for klubbens egne medlemmer.
Sådan! – så har du adgang til Det digitale
klubhus og kan poste alt mellem himmel og
jord – efterlyse kørelejlighed til træning, løb,
stævner – prale af gode resultater – uploade
interessante fotos – og kommentere af hjertens
lyst. Hvis du ikke har en FB-profil – ja, så virker det ikke
Måske er der en anden i husstanden med en profil (og et medlemskab i
klubben), der kan hjælpe?

Klubben har andre FB-sider. Hér finder du
Søllerød Stafetgruppe - Søllerød Stafetgruppe
| Facebook (anmod om medlemskab)
Søllerød OK Løbeteknisk Træning - Søllerød
OK Løbeteknisk Træning | Facebook (anmod
om medlemskab)
Søllerød OK Officielle hjemmeside - Søllerød
OK | Facebook
Vi har andre hjemmesider også. Du kender
selvfølgelig sollerod-ok.dk – men ved du
også, at der er en del af denne hjemmeside,
som kun er åben for medlemmer? Tryk på login-ikonet (pil ind i kasse) i øverste højre
hjørne. Første gang du logger ind (eller hvis
du har glemt dit kodeord), skal du taste din emailadresse og lade kodeordet stå tomt, hvorefter der kommer en tekst med mulighed for at
få tilsendt et link til oprettelse af nyt kodeord.
Når du er logget ind, kommer der et nyt menupunkt på forsiden af hjemmesiden ”For klubmedlemmer”, hvor du kan se det ”aflåste materiale”
9
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Og hvis du ikke ved, at vi har et Fotoalbum, så
prøv at trykke på dette link - Søllerød OK’s albums | Flickr

Velkommen i Det digitale klubhus – og på alle
andre sider
- Kirsten

Nyt om klubbens printer
Vi tilbyder desværre ikke længere andre at bruge vores printer
Heldigvis bliver vores printer brugt rigtigt meget, hvilket jo afspejler en stor trænings- og
løbsaktivitet. Af den grund har bestyrelsen besluttet at vi desværre ikke længere kan tilbyde
at stille printer til rådighed for andre end Søllerød OKs træninger og arrangementer. Den
tidligere betalingsaftale, hvor man kunne betale pr tryk, indstilles. Firmaer, klubber og alle
andre der skal bruge Søllerød OKs kort henvises til klubbens kortsalg på kortsalg.sollerodok.dk/.
Skal du bruge en kortfil til en Søllerød træning
kan du også få den i kortbutikken. Skriv i
kommentaren hvad det skal bruges til så er det
gratis for Søllerød OKs medlemmer til SOK

træninger. Vi har også en ældre Konica Minolta printer som backup. Der gælder de
samme regler for denne printer.
- Bestyrelsen

Faktaboks
•
•
•
•
•

Vi printer årligt omkring 10-15.000 kort.
Vi kan printe både A4 og A3.
Vi kan printe både på almindeligt papir og
rivefast (Pretex).
Vi har service aftale på printeren så den
kan blive repareret hurtigt.
Vi får automatisk leveret toner

Farlig mose
Jesper Kirkeskov har løbet en NAT-tur på november-banen og oplevede undervejs, at en af
Rude Skovs små moser havde ændret karakter
fra passabel >>>>> impassabel.
Vi har mange gange oplevet, at naturens luner
griber ind i vores O-liv med nye overraskelser.
De lumske moser, som vi har mange af i Rude
Skov, ændrer uden varsel vanddybde, hvilket
kan give ret ubehagelige oplevelser på delstrækkene.
Ved de større indgange til Rude Skov advarer
skovens folk gæsterne mod netop disse forhold; men som O-løber kaster vi os ofte uden
betænkning ud i alle naturens udfordringer.
Dog må det frarådes at forsøge sig med ”gåpå-vandet-udfordringer” – og især om natten –
i dette efterår, hvor regnmængderne har været
ganske store.
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Jeg vil fortsat ønske jer alle ”GOD TUR” på
måneds-banen – blot I husker at være skarpe
og opmærksomme på skovens finurligheder.
Tak til Jesper Kirkeskov som gav mig mulighed for at sende denne advarsel.
- Gert Bøgevig

En af de farlige moser mellem post 14 og 15
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DM HOLD SØLV!
Hvor svært kan det være?
Jo men det er ikke så nemt men vi gjorde det. Ikke
nok med at vi kom med til DM hold, igen, med
marginal, og ikke nok med at vi klaret at holde vores bronze plads fra 2019. Vi gjorde det. Vi tog
sølv med os hjem. To busslast med glæde Søllerøder tog turen til Møen for at løbe DM Hold. Der
var lagt op med forberedelser og gennemgang af
kort med insider-information om faldgruber. Intet
blev efterladt til slumpen. 2017 fik vi bronze første gang, 2019 bronze igen, 2020 var indstillet og
så 2021 SØLV.

Der blev løbet, bommet, fundet, og diskuteret om
det nu var rigtigt hvor posten låg, og var ikke kortet lidt fejltegnet og og og. Men alle utilfredsheder
er glemt nu som medaljen er på sin plads i klubhuset og det vi husker er en fantastisk dag med en
god tur, et godt løb, i godt selskab og en sjov bustur.
- Lotta

O-løb på grønlandsk
Som nogle måske har bemærket gennem mine
opslag på Søllerød OKs Digitale klubhus på
Facebook, så har jeg i flere perioder i år været
i Grønland og arbejde. Det meste af tiden var
jeg i Ilulissat, som er Grønlands tredjestørste
by. Den ligger på vestkysten oppe nord for polarcirklen og har 4.600 indbyggere.
Det mest slående når man kommer til Grønland, er, hvor uendelig stor og mægtig naturen
er, og hvor seje og venlige indbyggerne er.
Området omkring Ilulissat er guddommeligt
smukt, fordi byen ligger ved udmundingen af
Ilulissat Isfjord, hvor isbjerge i alle størrelser
flyder fra indlandsisen og ud i Davis Strædet,
så der er hele året fyldt med flydende isbjerge
i alle størrelser - de kan være helt op til 1.000
m i højden, så det er virkelig et imponerende
syn, når de store majestætiske kæmper flyder
forbi.
Hundeslædekørsel, fiskeri og jagt er store fritidsinteresser, men der er også en o-klub. De
har tidligere flere gange arrangeret det internationale løb Arctic Midnight Orienteering og
har kort af høj kvalitet over de nære fjelde.
Bl.a. har både Steen Frandsen og Flemming
Nørgaard været med til at tegne kortene, og
desuden er der ikke de store ændringer i terrænet fra år til år - der er jo absolut ingen træer
eller anden bevoksning på de nøgne fjelde, så
kortene er langtidsholdbare.

Jeg deltog i foråret i en af klubbens sprintræninger i byen. Det var sjovt, men det er selvfølgelig på fjeldet at den rigtige orientering foregår - men dengang omkring 1. maj var der
stadig fyldt med sne og smeltevand på fjeldet,
så det var ikke muligt der. Men da jeg var deroppe igen i slutningen af august, fik jeg endelig muligheden.
Ilulissat Orientering har træningsløb hver
mandag kl. 17.30, og med lidt behændighed
lykkedes det mig at slippe ud af dagens sidste
møde, tids nok til, at jeg let forpustet kunne nå
at ankomme stakåndet til mødestedet i udkanten af byen kl. 17.33. Jeg vidste ikke helt,
hvad der ventede mig, for klubben kommunikerer mest på grønlandsk på Facebook, og
sproget er så anderledes i sin opbygning, at
Google ikke giver mulighed for automatisk
oversættelse. Men jeg havde dog forstået, hvor
og hvad tid træningen var.
Da jeg kom til mødestedet, kunne jeg i første
omgang slet ikke se nogle o-løbere, kun en
gammel fabrikshal. Men rundt om hjørnet var
der bid - ved en bils åbne bagagerum stod der
7-8 løbere forsamlet. Jeg fik meldt min ankomst og blev noteret på en liste og fik stukket
en SI-brik i hånden. I Ilulissat bruger de SIbrik til alle træninger, fik jeg at vide. Og jeg
kunne starte om 9 min., for de sender løberne
afsted med 3 min.s mellemrum, og der var to i
kø før mig. Jeg spurgte, om der var noget, jeg
skulle vide som udefra kommende, men det
11
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var der ikke. Udover at skraverede områder
altså nok skal undgås - de er ikke forbudt, men
signaturen viser, at der står slædehunde tøjret,
og slædehunde er ikke ligefrem kæledyr, og
set fra et syddansk perspektiv er de mere en
blanding mellem en ulv og en hund.
Mens jeg ventede ved startposten, kunne jeg
se i retning mod post 1. Eller det vil sige op
mod post 1. For som man kan se på kortet, så
var det en virkelig stejl fjeldskråning, der
skulle forceres (det var selvfølgelig 5m kurver). Nogle steder så den så stejl ud, at jeg
faktisk var i tvivl om, det var sikkert at forcere
den lige op. Men ham der løb før mig, løb lige
op, så det ville jeg også prøve.

Og så blev det min tur - jeg startede med at
holde lidt mod højre i god afstand af et par tøjrede slædehunde, men derefter gik det opad.
Og puha, det var stejlt. Det var ren flashback
til DM-mellem i Grejsdal, bare på fedtede
fjeldsider, så det gjaldt om at sætte fødderne
rigtigt og ikke kigge for meget ned. Men op
kom jeg - og så var der dømt rigtig fjeld-orientering. Jeg har ikke så meget erfaring i den
slags terræn, men har dog prøvet noget, der
minder om det i Sälen og på klubturen til
Schweiz for et par år siden. Der var heldigvis
mange detaljer at læse på, og især var små
toppe, moser, søer og stub gode at bruge. Så
det gik fint, men ikke særlig hurtigt, da der var

Kort fra breddetræning Grønland, højdekurver og sten

virkelig stenet overalt, så udover at finde vej,
skulle man koncentrere sig meget om at se ned
og finde de rigtige steder at træde. Ved post 3
mødte jeg ham, der var startet 3 min. før mig.
Han kom fra en forkert retning, så selv de lokale kan åbenbart bomme. Vi fulgtes til post 4
- og for pokker hvor han bare dansede henover
12

sten og stub, så jeg kunne ikke løbe fra ham,
selvom jeg prøvede. Mod post 5 var jeg lidt i
tvivl om, hvorvidt jeg skulle gå venstre eller
højre om søen. Jeg besluttede mig for venstre
for at spare nogle kurver og få et lidt bedre
indløb. Den lokale løber valgte det samme, så
det kunne ikke være helt tosset. Da vi kom op
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på højdedraget, blev vi mødt at den mest fantastiske udsigt udover isfjorden, hvor alle isbjergene lå og glimtede helt vanvittigt i modlys fra den lavtstående sol. Det er ubetinget
den smukkeste udsigt, jeg nogensinde har haft
til et o-løb. Jeg havde selvfølgelig set bjergene
mange gange før under mit ophold i byen,
men når man så dem heroppe fra ude midt i
den vilde natur i det smukkeste lys, blev udsigten bare endnu mere magisk.
Jeg holdt stadig nogenlunde samme tempo
som den lokale løber. Han virkede som en,
som jeg godt ville kunne løbe fra på en skovvej i Rude Skov, men her var han bare på
hjemmebane. Han kravlede gentagne gange
ned ad flere 5-10 m høje stub, som jeg overhovedet ikke turde forcere, og det var bare tydeligt i alle hans bevægelser, at han var på hjemmebane i det her terræn.
Vi tog lidt forskellige vejvalg, og i al venskabelighed kunne man mærke, at vi begge prøvede at sætte den anden af. Men vi var nogenlunde samtidige helt indtil post 10. Herfra var
det ned ad bakke, og jeg var nu blevet lidt
mere fortrolig med terrænet, og man kunne
langt ned ad fjeldet se husrækken, som den
sidste post skulle ligge ud for, så jeg sætter
tempoet op i retning mod det yderste hus, og
fik et lille hul.

Herfra fik den alt hvad den kunne trække på
halvstive danskerben nedover, for jeg lider af
det uhelbredelige syndrom, at jeg altid tror, at
jeg er 17 år og løber udtagelse til et stort løb,
når jeg får et o-kort i hånden, og det lykkedes
mig at komme i mål nogle sekunder før ham.
Vi hev begge voldsomt efter vejret, og da vi
var kommet til os selv, gav vi hinanden en ordentlig highfive med et efterfølgende kæmpesmil som tak for kampen. Vi havde klart vundet hinandens respekt.
Jeg blev hængende lidt og snakkede med Nukannguaq, som min medløber hed. Han snakkede som de fleste grønlændere glimrende
dansk. Både han og de øvrige medlemmer var
utroligt venlige og gæstfrie. De fortalte, at de
er ca. 40 aktive medlemmer i klubben, hvilket
må siges at være ok, når man tænker på byens
begrænsede størrelse.
Jeg fik også fortalt om Søllerød OK og lovede,
at de ville være meget velkomne til at deltage
som gæst i en af vores breddetræninger. Så
hvis der en dag kommer en o-løber fra Ilulissat forbi og ser lidt usikker ud, så tag godt
imod ham eller hende, for det har de virkelig
fortjent!
- Mogens

Verdens smukkeste post placering?
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Mini-SUT
Sidste træning uden pandelamper.
Træningen foregik på Femsølyng blandt store
brune køer og en enkelt tyr. Kirsten O og jeg
satte posterne ud, og for mig var det en
udfordring, da jeg skulle sætte poster op, hvor
der var mange køer. Jeg var ikke helt stolt af at
gå tæt på flokken, men det lykkedes. Men en
post gemte jeg til sidst !! Tyren stod nemlig lige
der, hvor stativet skulle i jorden og den gloede
ret intenst på mig.

Kirsten har nu overtaget ansvaret for
MiniSUT-træningerne efter Magnus, der har
været meget hjælpsom i en svær
overgangsperiode.
Kirsten er dog stadigvæk med hos SUT´erne,
men kun til ”eftersnakken” og den teoretiske
del.
- Vibe Bøgevig

Den havde heldigvis flyttet sig, da jeg kom
tilbage og stod nu i skovkanten cirka 20 meter
væk, og jeg vovede mig hen til det træ, posten
skulle sidde ved. Heldigvis blev den stående og
jeg kunne gå tilbage til shelterpladsen.
Her strømmede børnene efter kort tid tilbage
fra de forskellige sløjfer, og de havde klaret sig
fint blandt køerne, der var drevet længere nord
på, men Elin, der havde far med, valgte kun at
kigge til posten, hvor tyren stadigvæk/igen var
tæt på.
På denne sidste træningsdag uden
pandelamper mødte Kirsten Møller op.

Luca, Ludvig og Noah nyder pølser. Kaj og Torben
havde sørget for bål, pølser, brød og
grønsager til glæde for børn og voksne

SUT træning virker – også for H/D55
Søllerød OK dominerede på sejrskamlen i klasserne H/D 55 ved DM stafet i Blåbjerg (Vestjylland). H55 fik sølv (Michael Graae, Mogens Hagedorn og Steen Olsen) og bronze (Ulrik Illum,
Gunner Sie og Magnus Oscarsson) mens D55 fik
guld (Eva Smedegaard Eland, Anne Kaae-Nielsen
og Iben Maag) og bronze (Marianne Illum, Anne
Skovbæk og Susanne Thrane).
Søllerød OK kunne dominere fordi vi er mange løbere i denne aldersklasse og derfor kunne stille
med flere hold.
Mere interessant er det, at halvdelen (Ulrik, Anne
K, Iben, Marianne, Anne S og Susanne) alle er
startet som SUT forældre. Vi er taget i skoven
med vores børn, hjulpet dem med at nordvende
kortet, skygget dem på stier og når de løb ind i terrænet, lavet mad til SUT-tørtræning og lyttet med
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på Bo’s guldkorn – og oplevet at vores unge blev
så dygtige, at forælderen blev ’sat af’.
Hvad gør man så, når de unge fortsat har behov
for chauffører for at komme ud og hjem fra skoven? Man får et o-kort for at holde varmen og begiver sig ud i skoven ALENE, bommer og får
hjælp af andre løbere i skoven. De unge flytter
hjemmefra og forælderne fortsætter med o-løb
fordi det er sjovt og der er masser af gode klubkammerater. Og en september-dag står vi på sejrskamlen – for nogle af os for første gang.
Derfor, SUT træning virker – også når man er
H/D55.
- Anne Skovbæk
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Tosset med stafet!
Blåbjerg Plantage, September 2021. Pludselig
siger en, at Magnus er kommet i mål og vi får
bronze! Først tror jeg ikke på det jeg hører,
men den er god nok: Sølv i H55 til Michael,
Steen og Mogens – og bronze til Ulrik, Magnus og jeg. Hvilken start på min ”løbskarriere”
i SOK! Næsten 30 år er det siden jeg sidst fik
en DM-medalje i orientering og helt ærligt
havde jeg aldrig regnet med at få en igen. At
jeg så overhovedet stod i skifteboksen i Blåbjerg er en historie om fascination af stafetorientering.
Historien starter på den flotte stævneplads ved
Moesgaard Strand i Marselisborgskovene,
hvor Midgårdsormen blev ”født” Pinsenat
1976. Her løber jeg som 14-årig, relativt ny
orienteringsløber, ud i den gryende morgen og
bliver bidt af stafet-bacillen. Året efter i Tisvilde Hegn var lige så flot og stemningsfuld,
med stævneplads på den, den gang nye eng
omkring Asserbo Slotsruin. Midgårdsormen
var de første år en 10-turs-stafet med kun en
klasse for alle og med op mod 100 hold, så
havde jeg virkelig oplevelsen af at være med i
noget stort.
Født og opvokset i Birkerød, hvor vi var en
flok gode ungdomsløbere de år, blev det også
til mange andre stafetter, både mesterskaber
og mindre stævner. Bedst var ”Pølsestafetten”,
som egentlig hed Bededagsstafetten, men
havde lækre slagter-spegepølser i præmier. I

alle stafetter løb jeg gerne førsteturene, fordi
jeg kunne lide fighten i feltet og oftest kunne
holde hovedet koldt. Medaljemæssigt var kulminationen to sølvmedaljer i H17-20 til DMstafet i 1981 og 82. Men det væsentligste ved
stafet var og er den mere intense stemning,
med fælles start, de korte og (mest!) lange gaflinger, stævnepladspassagerne, speakningen,
opløbet løber-mod-løber, efterstarten (fællesstart igen), eftersnakken og livet på stævnepladsen.
Desværre rykkede jeg som senior ret hurtigt
hen mod den anden ende af resultattavlen,
men alt det andet kunne heldigvis bibeholdes.
Har løbet 10Mila nogle gange – en gang
endda to ture – både med min gamle klub og
en gang med Springcup OK på fjerdeturen efter Anders Jonsson långa natten. Senere kom
en periode, hvor jeg heppede på mine børn til
stafet og så 9 år i træk som chauffør og løber
på nogle skønne ture til Smålandskavlen med
TKC og CopenhagenO.
Disse ture eksisterer ikke mere og snart meldte
lysten sig til at prøve 10Mila igen. Det blev
kimen til at starte til Søllerød stafettræning
forrige vinter og at jeg blev aktiv løber her i
Søllerød OK. Efter ”noget med en virus”
kunne vi så løbe DM stafet igen, men september måned var proppet med flyttede aftaler og
var jeg overhovedet i form til en hel DMweekend?

Gunners vejvalg
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Heldigvis vandt lysten til at komme på klubtur
med jer og til at løbe stafet i spændende terræn, samt at hvis jeg mente det alvorligt med
det 10Mila, måtte jeg hellere se at komme ud
af starthullerne. Ambitionen var at gennemføre et sikkert løb i de udfordrende indlandsklitter og det viste sig at give pote. Ulrik var
godt med ved publikumspassagen og jeg
gjorde alt for at være klar. Alligevel bommede
jeg allerede i skiftebåsen(!), men fik heldigvis
rettet op mod post 1 og 2 (kontrol 178). Mod
post 3 (177) valgte jeg det sikre højrevejvalg, i
stedet for at blive væk i fyrrekrattet. Og
selvom jeg har svært ved at læse kurvedetaljerne, har jeg god kortkontakt hele vejen til
publikumspassagen. Efter denne vælger jeg
højrevejvalget langs hugningen; det var modsat alle andre og ikke ”smart”. På vores ene
stræk ude i de åbne klitter (184 – 185) valgte
jeg også det sikre vejvalg ad stien, men havde
undervurderet stigningen op til 185; lige på
havde nok været hurtigere og i al fald sjovere.
Resten af banen er teknisk let, på nær finorientering. Som et sidste krydderi ”bommede” jeg
også skiftet til Magnus på tredieturen, men
heldigvis er han cool og løb et supergodt løb,
der bragte os fra 5.-pladsen og op på podiet!
Tak for en fed oplevelse, Ulrik og Magnus og
alle i andre. Nu er kikkerten rettet mod 10Mila
ved Örebro 7-8. maj 2022 og inden da vores
fortræningstur til Halmstad 1-3. april – vi ses!
- Gunner Sie

Medalje kamp

Søllerøds D12 til DM-stafet i Blåbjerg
Efter sølv i D12 til SM, havde Norah, Carla og
Hanna haft det så sjovt at de gerne ville med
til DM stafet i Vest Jylland, selvom de fleste
af deres forældre ikke kunne tage med og
hjælpe dem. Godt nok var sølvet til SM lidt på
en billig baggrund med kun 2 tilmeldte hold,
men humøret og tro på egen evner var stadig i
top. Ulrik og Magnus havde tilbudt at tage sig
af transport og praktik for Carla og Hanna, så
de og deres forældre kunne føle sig trygge –
kæmpe tak!
Det krævede en meget tidlig afgang fra Søllerød og direkte kørsel til stævnepladsen, for at
16

kunne være klar til start lørdag formiddag. Efter et nervepirrende løb, hvor Søllerød lå tæt
med FIF Hillerød hele vejen og de fik Hanna
kroget til en forkert post, lykkedes det alligevel at slå dem. Silkeborg kunne ikke slås, men
det kunne OK Pan og Horsens, så det blev til
en velfortjent sølvmedalje. Norah skulle videre, men Carla og Hanna blev og løb DM
lang søndag.
Det gav også mulighed for at overnatte med
klubben på det lokale vandrehjem. Pigerne fik
lov til at spise alt det slik de havde lyst til og
det faldt i god smag. Det var super sjovt at
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drille alle drengene på vandrehjemmet, og så
var det lidt uhyggeligt at Magnus kom hjem
med blod i ansigtet. Vandrehjemmet havde en
sej kælder med et keglebillard og sofaer, hvor
man kunne sidde og hygge sig med alle de andre. Der blev dagens baner flittigt diskuteret af
de ældre, så pigerne gik da de kedede sig. Alt i

alt var det en god og sjov tur hvor pigerne fik
hygget sig meget og de vil meget gerne med
til DM igen.
- Hanna Bæk Christiansen (med hjælp fra hendes far)

Det KUM’merlige liv
omkring Horsens statsfængsel
Efter KUM 2019 i Øst-kredsen afholdt af Søllerød OK, blev KUM 2020 i Nord-kredsen corona udskudt til 2021 med Horsens som arrangør. Vi skulle mødes ved Allerød station kl.
14:00, så jeg slap for den sidste kedelige time
i skole
.
Vi ankom til en rigtig stor skole lige ved siden
af Horsens statsfængsel og jeg faldt hurtigt til
rette med resten af H14 deltagerne i vores
klasse lokale. Næste dag stod vi allerede op kl.
7 - tidligere end hvis jeg skal i skole, ulækkert.
Vi kørte i bus sammen over til en god skov
med masser af højdekurve. Efter løbet var der
dejlige frisklavede burgere, og derefter gik turen hjemad. Efter en lækker aftensmad og en
helt masse kreds dyste som ”hvem kan spidse
to ruller tudekiks først” og den traditionelle
”hvem kan løbe i byen med et æg og komme
hjem med et spejlæg hurtigst”. Så blev det tid

til fest med DJ, høj musik, diskolys og masser
KUM humør.
Næste dag skulle vi løbe stafet ved Horsens
statsfængsel. Første turs løberende lavede efter tradition et skuespil i løbet af turen. Dette
års skuespil handlede om KUM som blev begravet fordi DOF ikke har afsat penge til næste års KUM
. Det var et fint og sjovt skuespil. Mit hold endte på en god 2. plads efter et
andet øst hold som fik 1. pladsen. Efter stafetten gik turen hjem til Allerød station. Øst
vandt ikke det individuelle løb, mega skuffende, men vi vandt stafetten
. Så må nok
også give Nord sejren for bedste kamp og fest
sange.
- Oscar Bæk Christiansen (med hjælp af hans
far)

Sprint på Christiansø
Christiansø: en fæstning på et klippeskær midt
ude i Østersøen 20 km fra Bornholm grundlagt
af Christian V i 1684. Danmarks østligste
punkt. Forbundet til naboøen Frederiksø med
en lille, smal gangbro. Smalle brolagte stræder, gamle huse, der alle er fredede, små haver
med stengærder omkring, to fæstningstårne og
meget idyllisk.
Da vi til Höst Open på Bornholm i 2020 hørte,
at prologen til dette års Höst Open ville være
en sprint på Christiansø, tog det ikke mange
sekunder at få sat kryds i kalenderen, for det
måtte vi bare opleve.

En tidlig morgen sidst i oktober gik vi derfor
sammen med 150 andre o-løbere om bord på
den lille færge, der betjener passagersejladsen
til Ertholmene, som er det fælles navn for de
to øer. Det siges, at turen kan være barsk, men
denne fredag morgen var vejret fantastisk, og
vi anløb til øerne, netop som solen var stået
op. Stævnepladen lå 50 m fra kajen lige ved
det store fæstningstårn. Meget passende slog
vi os ned ved en gammel kanon, der fungerede
både som bænk og tørrestativ. Der var en, der
bemærkede, at det var hans chance for at få et
kanonløb!
Inden start var der tid til at kigge ind i tårnet,
hvor stævnekontoret lå, og hvor Mogens sad
17
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bag skærmen. Tårnet er blevet flot renoveret,
og har blandt andet fået glastag. I et stort rum i
midten af tårnet, står forskellige skulpturer, og
der er en trappe op til en indvendig svalegang,
der løber hele vejen rundt i tårnet. Herfra er
der en fantastisk udsigt over begge øer, så det
var muligt at få en god fornemmelse af terrænet inden start. Og vi fik da også spottet et par
o-skærme.
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være skidt. Jeg løber mod SV ned over klipperne helt ned til den større vej langs kysten,
men tumler rundt som en anden Bambi på
glatis på de glatte sten. Den smarte o-løber
havde taget stien, der løber langs det lille
vandhul vest for post 4 og kringlet sig ned ad
stier og trapper til post 5.

Niels skriver om sit løb: Start til post 1: Jeg
står i starten ved min kortkasse og venter på,
at det bliver min tur. Det er put-and-run, og da
starteren giver tegn, hiver jeg kortet op af kassen, stikker SI-brikken i startenheden og suser
ud på banen ned ad en lille sti. Det er jo sprint
det her, og hvert sekund tæller. Post 1 skal
ligge ved et lille hus til højre for stien, og jeg
skal dreje ind lige efter at have passeret en
klippeskrænt. Kortmålestokken er 1:3.000, og
meget hurtigt konstaterer jeg, at noget ikke
passer! Her er godt nok et hus, men ikke lige
det, jeg skal bruge. Hov, det gik vist lige hurtigt nok. 100 m er 3 cm på kortet, og jeg har
passeret klippeskrænten i fuldt firspring. Jeg
kan se det rigtige hus 20 m skråt bagude og
kæmper mig derhen gennem lårhøje brombær
og stempler den første post efter 2:23. Det bliver næppe en strækvinder. Ser nu, at der er et
fint lille spor væk fra posten, og slipper for
flere torne i låret. Så er vi i gang.
Post 1 til 2 er rent stiløb, men jeg skal lige
vænne mig til, at terrængenstandene, jeg orienterer efter, dukker megahurtigt op. Jeg har
en fornemmelse af at ”løbe Formel 1”. Til post
3 skal jeg ud i terrænet. Det er storset lige på;
skal lige venstre om klippeskrænten og tætheden bagved, og så dukker den lille smalle slugt
med posten op. Tjek.
Vi løber på klipper. Korttegneren har tegnet
dem gule, hvis der gror den mindste tot græs,
og kun der, hvor klippen er helt bar, er den
tegnet grå. Til post 4 skal jeg nord om den lille
sø, og jeg kommer ud i noget kravleri på store
sten og klippeblokke. De sorte prikker på kortet er områder med rullesten, som viser sig at
være meget glatte, da nattens dug endnu ikke
er fordampet. Mit vejvalg til post 5 viser sig at
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Kort fra Christiansø 1:3000

Herefter går det slag i slag. Vi skal lige en tur
over den lille bro til Frederiksø, og jeg må
finde mig i at være kommet i krybespor bag
ved en mor med barn. Tålmodighed er en dyd,
lærer vi, men den er svært at efterleve, når
man løber sprint. Turen rundt på Frederiksø er
nem og hurtig. Jeg runder lige det andet tårn
på øerne ved post 1, og derefter er det tilbage
mod Christiansø. Denne gang er der næsten fri
bane på broen. En modløbende o-løber passeres sidelæns i fuld fart. Så er der bare en lille
sløjfe tilbage. Trapperne op ad stien mod post
14 får pulsen ekstra op, men posten findes
uden slinger. Så skal jeg bare holde tungen
lige i munden og tage de rigtige drej på stierne
til post 15, og derefter spurte mod sidste posten. Jeg løber fra post 14 ned til stengærdet
og følger det mod NØ. Derefter til venstre ned
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ad stien med vandhullet på højre hånd. Derefter lige over den tværgående sti og fortsætter
op ad den lille sti ind i kratten og hurtigt til
venstre ind i lysningen til det lille styp. Der er
bare lige det problem, at der ikke er noget
styp! Hvad er gået galt? Jeg overvejer ikke
mange sekunder, men løber tilbage til den
tværgående vej og ser, at der er vandhuller
foran mig både til højre og venstre. Begge
burde ligge til venstre for mig, så jeg er løbet
op op ad den forkerte lille sti. Øv! Nå, men
herefter er det let af finde den rigtige sti og
finde ind til posten ved stypet. Sidste posten
har jeg allerede set, da vi var oppe i tårnet, så
det er bare at give den fuld gas derop og derefter de sidste meter i mål.
Efter løbet er der lidt tid til sightseeing, inden
vi skal tilbage med færgen til Gudhjem. Vi går
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indenfor i Sirenehuset, som er en lille butik
med dejlig kaffe og lokale specialiteter og falder i snak med indehaveren, der har boet på
Christiansø det meste af sit liv. Hun fortæller,
at de to øer har et par og halvfems faste indbyggere, og at de har en lille skole, der går til
7. klasse, en fastboende læge, som brygger det
lokale øl, og en lille kirke. Tiden går hurtigt,
og vi må tilbage til færgen, for i Gudhjem står
et nyt hold løbere og venter på at blive sejlet
over. Det har været en kæmpe oplevelse, og vi
kan kun håbe på, at der en gang bliver en ny
mulighed for at løbe o-løb på Ertsholmene.
Under alle omstændigher, blev vi klar over, at
vi må derover igen om ikke som andet, så som
almindelige turister.
- Anne og Niels

French national team under 18s and the
French championships (night and sprint)
To change from the flat Danish forests, I was
invited to participate in the races to join the
French national team under 18s.
Day 1: training at Figayrol and Roc de Servieres to acclimatize to the Larzac terrain in preparation for the detection race.

In the evening, night training around Le Caylar
to prepare for the night championship. I am
very relieved to have a new headlamp with
4000 Lumens! My father is running also, but he
know the terrain from the time my parents were
running in France, so it is easier for him.

Day 2: Regional race at Figayrol on a classic
Larzac terrain !! A few errors in precision and
out of position took up precious time. I finished
12th out of 27. My parents are both running too,
each of them in their respective categories. It's
a tough race for them too, and they finish in the
middle of the ranking, quite surprisingly. That's
quite a difference with Denmark: in adults category, the level is a bit lower. There are still
some very good runners, but most of the runners who participate don't have big expectations and are really running for fun.

Day 4: French Night Championship at Les
Rives. After an ideal preparation by doing gastronomic tourism in Millau and cultural tourism in Saint Eulalie de Cerdon, it's time to race.

Day 3: Physical test around Figayrol: A
1.1km trail race (and 70 m ascending elevation) to be run 6 times. It starts really fast, like
if there's only one lap. Then I can find my own
pace and gradually overtake opponents. I finished 9th.

Day 5: no race but prize-giving of the French
night championship at Lac du Salagou

After an average start, I can find the pace (and
the controls) and in the last 5 controls, I make
the difference to take the Bronze Medal in the
H-16 category for a few seconds. My father
runs too. He thinks that it is very technical, with
a wide variety of elements (rocks, forests,
bushes ....).

Day 6: Sprint in Béziers. After an early wake
up (meeting at 7.45 am in the quarantine zone),
19
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it is a long wait for the start of the qualifications. A decent race places me in the top 10 of
my group (Young man - 18) and qualifies me
for the final in the afternoon! No restaurant at
noon so, and back to quarantine at 12:00 ! The
departure is scheduled for 2:30 p.m. The wait
is long and painful in the windy courtyard of a
school. I start for the final, give everything and
have a good race (4 min 20s per km over 3 km)
and I finish 19th!
The key take-away of this orienteering week in
France is that I was able to compare myself to
the best French runners in my category, which
allows me to measure the room for improvement. I know that I have to work on my precision, to be able to achieve a better result in a

tricky terrain full of small bushes and rocks of
all sizes like this one.
I come back from this weekend even more motivated and look forward to the next races in Alsace at Easter! If you want to try yourself some
races in France, you can find all races on the
website of the French federation: www.ffcorientation.fr/courses/agenda/
You would have to provide a health certificate
for competition races. And if you want to join
us for the 3 days in Alsace at Easter, you can
contact my parents for more details
(pub.aline.harmand@gmail.com).
- Nathan

Eksempler på baner i Frankrig

O-løb i Sydspanien syd for Cadiz
og nær Atlanterhavet (3. – 10. oktober)
Som medlem af Søllerød OK tror man ikke, at
der findes andre O-rejsebureauer end
ILLUMS-rejser . Men der har gennem 35 år
eksisteret et med navnet PWT-travel. Der findes vist både en svensk og en norsk afdeling,
som arbejder sammen. PWT-travel har 35 års
20

erfaring med at finde spektakulære o-terræner
som fx Alaska og Seychellerne, samt rimeligt
billige overnatningssteder med grupperabat. I
2020 havde PWT arrangeret en oktober-rejse,
som af velkendte årsager blev udsat 1 år.
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I udgangspunktet var rejsen og aktiviteterne
placeret over de 3 uger 40, 41 og 42, hvor man
selv kunne vælge 1 eller flere uger; men det viste sig hurtigt, at der – grundet corona - kun var
”kunder” til uge 40, som samtidig er efterårsferieuge i Norge. Derfor var vi ca. 30 nordmænd
og 4 danskere.
Nordmændene havde arrangeret fællesrejse
med fly fra Oslo til Cadiz, mens vi 4 danske fløj
fra København til Malaga 1½ døgn senere.
Lufthavnen i Malaga bød på udfordringer, idet
Jørn ikke havde printet sin specielle corona-adgangsbillet hjemmefra, så han stod og jonglerede med sin computer i ca. 30 min. Jens Aaris
spurtede ned i ”Rent a car” afdelingen, hvor bilen var bestilt; men udlejningen skulle lukke kl.
24:00 (om ca. 15 min.). Arne og Ellen hentede
kufferter; men da Jørn kom frem til bagagebåndet, lå der kun en kuffert som ”lignede” hans.
Det tog heldigvis kun ca. 40 min. for Lufthavns-service-kontoret at få fat i hans kuffert
og den kvinde, som intetanende havde forbyttet.
Efter 2 timers kørsel i mørke kom vi frem til
bostedet ved 04-tiden, hvor Jens Aaris havde
bedt om et koldt måltid som erstatning for aftensmaden dagen før. Så vi tørnede ind kl. 05.
Alle boede i et hotel-lejlighedskompleks med
½-pension og 100 m til stranden.
5 dage i træk var der arrangeret o-løb i meget
forskellige terræner og med lidt forskellige banelængder. 2 unge spanske mænd startede 1 times tid før os andre med at sætte SI-enheder
ud, og hver dag blev vi kørt i bus ud til og fra
området. Typisk 30-50 km borte. Og på hjemvejen i bussen skiftedes de yngste deltagere 812-årige til at interviewe hinanden med mikrofon om dagens løb. Vi 4 hørte til i den ældste
del af deltagerne. Kun 1 nordmand var ældre
H85.
På tredje-dagen var der arrangeret by sprint Kort 1 - i en lille bjergby - Vejer - med smalle
gader, gamle huse og udfordrende niveauforskelle, og på femte-dagen var der beach sprint
- Kort 2 - med masser af klitter, løst sand og
impassable buske med lange torne.
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De tre øvrige dage foregik i tørre nærmest støvende omgivelser, med masser af buskads og et
meget sparsomt stinet. 4 af de 5 løb blev gennemført, mens en drilsk post 6 på 4.dagen var
”næsten” umulig at finde.

Kort 1 & 2, noget anderledes terræn

På 2.dagen var målet placeret tæt ved havet og
med udsigt til Afrika. 2 af dagene var der efter
løbet arrangeret busture til byerne Cadiz og
Cornil, hvor man kunne studere historie, kultur
og cafeer.

O-bane med udsigt over Afrika

Under løbene et par af dagene længst mod syd,
oplevede jeg, at der på min smartphone i lommen tikkede en meddelelse ind med en advarsel
om, at jeg nu var på Marokkansk netværk
,
og at prisen for 1MB data var DKK 100, - , og
at 1 min. telefonsamtale med Danmark kostede
14. – DKK.
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Sjette-dagen var ”fridag” uden o-løb og nordmændene havde startet hjemrejsen.
Og hvordan var så vejret? Masser af sol, ingen
regn, 18 grader om morgenen og 27-30 grader
om eftermiddagen. Pragtfuldt!
Som optakt til denne tekst modtog jeg en række
spørgsmål:
1. Hvordan finder man ud af, at der er o-løb
udenfor DK?
2. Hvordan tilmelder man sig?
3. Særlige forberedelser?
4. Hvordan ”møder man op”?
Ad 1. Det sker mere eller mindre tilfældigt.
Måske får man en flyer i vinduesviskeren. Logger ind på PWT-travel. Mund til mund-metoden.

Ad 2. Man læser om løbet på internet og tilmelder sig der.
Ad 3. I dette tilfælde var der mange forberedelser i forbindelse med corona-certifikater. I
nogle tilfælde (Især Sydeuropa) kræves helbreds-erklæring fra egen læge.
Ad 4. Enten følger man rejsebureauet fra hjemlandet, eller man arrangerer selv egen transport
hele vejen.
Om spørgsmål 1 var det tilfældigt, at vi hørte
Mogens Jørgensen fortælle, at han skulle 1 uge
til Færøerne aug. 2021 for at hjælpe arrangørerne med startlister, tidtagning, resultatlister
m.m. Jens Aaris og jeg tog selv initiativ til at
koble os på. Havde en spændende tur med 4 Oløb. Fortæller gerne om det en anden gang.
- Ellen

Ib Glud Konradsen
Kære søllerødder
Vores ældste medlem i Søllerød Orienteringsklub er desværre ikke iblandt os længere. Kaj
Rostvad har kendt Ib siden klubbens oprettelse
i 1990 og har skrevet disse mindeord:

kan man læse, at Ib var klubbens første medlem
og en dygtig skiløber:
https://holteski.dk/Ib_Glud_Konradsen
Æret være Ibs minde
- Niels

“Ib er et af de få medlemmer, der har levet med
i hele Søllerød Orienteringsklubs 31-årige liv.
Kun en beskeden årrække, når der står 1926 på
fødselsattesten. Selvom Ibs orienteringsmæssigt glorværdige fortid lå før SOKs dannelse, så
bankede hans hjertevarmt for klubben, og han
undlod aldrig at nævne, når vi igen havde ’været gode’. Ibs sidste år var præget af de skavanker, der desværre er alderens sidegevinst, men
det holdt ham ikke tilbage fra at stille op til
breddetræningen, hyppigt transporteret i bil af
Inger, men i nærområderne også hyppigt – ja,
det er sandt – på cykel.”
Som Kaj skriver, har Ib haft et langt liv med
orientering, og mange af klubbens medlemmer
har nydt godt af hans imødekommenhed og
hjælpsomhed, men også skisport har fyldt i Ibs
liv. På vores naboklub, Holte Ski’s hjemmeside
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Søllerød OK’s orienteringskort
Søllerød OK har (og vedligeholder) disse orienterings• Næsseslottet
kort:
• Rådvad og Jægersborg hegn
• DTU (sprint) Lyngby
• Rude skov
• DTU Scion Hørsholm
• Rudegård stadion
• Folehave
• Søllerød kirkeskov
• Frederikslund
• Trørød hegn
• Geels skov
• Trørød skole (sprint)
• Ravneholm
• Vangeboskolen (sprint)
• Nærum gymnasium (indendørs sprint)
• Virumgaards jorde
Kort findes under o-service.dk under fanen Kort & Skov eller på kortsalg.sollerodok.dk.
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Breddetræning = Træning for alle
Kalenderen – altså den i www.o-service.dk –
begynder så småt at ligene sit gamle jeg. Måske
ikke helt som ”i de gode gamle dage”, hvor hver
en weekend var fyldt med stævner, men det
begynder at hjælpe. Breddetræningens kalender er
til gengæld helt som den var før Coronaen. Altså
ugentlige træninger, med mulighed for at pudse
den fysiske form og kundskaberne af, som
forberedelse til de tilbagevendende konkurrencer.
Og tilbuddene om træning bliver brugt. Selvom
det ikke er helt så mange, der lader sig lokke af de
sidste ugers nattræninger, har vi fortsat et
gennemsnitligt deltagerantal på ca. 60, hvilket sagt
på jysk er ikke så ringe endda.
Og hvorfor nu ikke fortsætte efter med
breddetræningens kun tre nattræninger? Selv de
unge SUT’er kaster sig ubekymret over det. Og
det er faktisk ikke så svært. En pandelampe eller
en lommelygte til lige at prøve tingene af, og så er
det bare af sted. Mange gange er posterne
ovenikøbet lettere at se end i dagslys, fordi de er
forsynet med reflekser, der lyser op som et fyrtårn,
selv når de bliver ramt af strålerne fra den mindste
lommelygte. Spring ud i det og prøv til en
NatCup, hvor man jo kan starte med de helt lette
baner og arbejde sig opad, når man bliver smittet
af at løbe i mørke.
Mange skove har vi besøgt, og mange af dem var
vores lokale skove, men også lidt fjernere skove
har lokket. Træningen i Farum Lillevang måtte
dog se sig udskiftet med O-Teknik Øst baner i St.
Dyrehave. Netop O-Teknik Øst baner har der
været god feedback på, hvorfor vi tænker at
fortsætte dette tiltag, hvor enkelte af vores
træninger skifter til O-Teknik Øst. Der er en afgift
på at bruge disse baner, men den betaler klubben.
Alt selvfølgelig forudsat, at O-Teknik Øst
fortsætter. Indtil nu har det været et forsøg. Men
mon ikke!
Kigger vi lidt frem i kalenderen, er der fortsat lidt
træninger inden årsskiftet. Iblandt dem et
Klubmesterskab den 11. december 2021 i
Jægersborg Hegn og selvfølgelig det årlige
Julemaveræs den 26. december 2021 i Rude Skov.
I år håber vi at kunne holde Julemaveræs på
traditionel vis. Lige her og nu ligger
coronarelaterede begrænsning udendørs på 1000
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deltagere (30 nov). Så mange har vi trods alt
endnu ikke været.
- Henrik
Breddetræning 2021/2022
11-12-21

720

Jægersborg Hegn

18-12-21

721

Ravneholm

26-12-21

722

Julemaveræs i Rude Skov

08-01-22

723

Geel Skov

15-01-22

724

Rude Skov

22-01-22

725

Tokkekøb Hegn

29-01-22

726

Trørød Hegn/Enrum

05-02-22

727

Folehave/Rungsted Hegn

12-02-22

728

Rude Skov

19-02-22

729

Søllerød Kirkeskov

26-02-22

730

Sjælsølund - Fastelavn

05-03-22

731

Geel Skov

12-03-22

732

Ravnholm

19-03-22

733

Rude Skov

26-03-22

734

Brødeskov

31-03-22

735

Jægersborg Hegn

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender
på hjemmesiden.
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