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KOMPOSTEN

Efterår!

Efterårsskoven viser sigs i sin smukkeste. Endnu kan vi nyde af det
milde vejr som lokker til løb i skoven.
Det var der mange som tog tilfælde til sidste torsdag i oktober, hvor
den nye November måneds-banen (SOK månedsbanen)
blev overleveret til alle de tilstedeværende på pragtfuldt maner. Der
var vist sneget sig ind en sang på bagsiden af kortet, for at fejre en
rund fødselsdag. Vi takker for bål, vin, kage og hygge i bedste
Søllerød stil, og ønsker stort tillykke til Kaj.

Lotta & Anne

Nyt nummer af Magasinet 

Orientering Orientering 
September 2022 (adobe.com)
https://orienteringonline.dk/

Vibes sæl som vi bragte i sidst 
nummer kan findes ved 
træningsmaskinerne mellem 
de to kunststofbaner på 
Rudegård. Du har sikkert været 
forbi adskillige gange. Er der 
nogen der kan finde hvad der 
er ”forkert” ved billedet her?

Den årlige SOK 
julekalender er på vej
siger Nissen så hold 
udkig …
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DM’er og andre spændende o-løbs arrangementer i 2022-23
Opdateret oversigt og tilmelding til alle danske orienteringsløb via www.o-service.dk

Dato Begivenhed Kategori Skov Arrangør
5.november DM ultralang Ultralang Tranedal/Kærgaard 

(Jyll.)

West/Esbjer

g
23.november NatCup 3.afd. Nat Jægersborg Hegn Søllerød OK
13.november Jættemilen Ultralang Søskoven OK73
18.marts DM Nat Nat Stenholt/Buchwaldt 

(Jylland)

?

15.april CPH Exhaust Trail Trail Ravneholm / Geels skov Søllerød OK
23.april DM ultralang Ultralang Vestjylland ?
7.maj Divisionsmatch 1.runde København ?
3-4.juni DM sprint og 

sprintstafet

Sprint Østjylland ?

15-22.juli Swiss-O-Week 5-dages Schweiz Klubtur
26.august DM mellem Mellem Gribskov ?
3.september Divisionsmatch 2.runde ? ?
9-10.september DM stafet og lang Stafet / lang Brahetrolleborg / 

Rosenvold (Fyn)

?

17.september 3.-6.division 3.-6.div Nordsjælland Søllerød OK

3

Velkommen til nye medlemmer

Lars Kristensen 1967
Sivert Møklegård Pihl 2002
Johannes Marager 2006
Margit Monrad 1967
Noah Pitzner-Fabricius 2016
Lisa Holzknecht Hrafnkelsdóttir 2011
Søren Nymann Thomsen 1975

Molboløb
Så er der åbent for tilmelding til de 
kommende Molboløb i 2023 
www.molboloeb.dk. Molboløbet arrangeres 
af Søllerød Orienteringsklub og er en slags 
orienteringsløb i skovene i Rudersdal 
Kommune. Alle kan være med. Vi har 
baner til alle sværhedsgrader, fra 
nybegyndere til øvede. Første løb er 8. januar 
i Jægersborg Hegn. Ses vi der?

- Steen Schytte Olsen, Molbofar

http://www.o-service.dk/
http://www.molboloeb.dk/


 Søllerød Orienterings Klub November 2022 

4 

Formanden har ordet 
Komposten nr. 5, 2022 

 

Skoven er nu så småt ved at skifte til 

efterårsfarver. Efter en dejlig sommer må 

vi vænne os til, at det bliver tidligere og 

tidligere mørkt. Nogen er allerede begyndt 

at medbringe små lamper for at kunne læse 

kortet på de sidste stræk af 

eftermiddagstræningerne. Heldigvis er der 

mange træninger og åbne løb at glæde sig 

til i efterårssæsonen, som traditionelt 

rundes af med Jættemilen, der i år holdes 

den 13. november i den østlige del af Grib 

Skov, også kaldet Søskoven. 

Stævnelederne Anne Kaae-Nielsen og 

Troels Christiansen havde sat barren højt 

før DM-weekenden den 10.-11. september 

på Bornholm, og ambitionsniveauet hos de 

mange funktionsledere var tårnhøjt. Det 

gjaldt hele vejen rundt fra kortkvalitet, 

baner, stævneplads, kiosk, 

hjælperforplejning osv. Flere end 70 

søllerødder havde indskrevet sig som 

hjælpere i weekenden, og banelæggere, 

stævneledelse, funktionsledere og 

arbejdsgrupper havde arbejdet med 

forberedelserne i månedsvis. Det var derfor 

en kæmpe tilfredsstillelse, at flere end 750 

o-løbere fra hele Danmark valgte at deltage 

i Søllerød OK’s DM-arrangement. 

På stævnets første dag strømmede 

deltagerne ind i til et forladt granitbrud i 

Slotslyngen tæt ved Hammershus, der var 

scenen for den første konkurrence, DM 

Stafet. Bo Konring og Lukas Becker havde 

lagt banerne, og Bo havde på forhånd 

udtalt, at både terræn og baner ville være 

udfordrende. Terrænet alene var i sagens 

natur meget anderledes end det, de fleste 

danske o-løbere færdes i til dagligt. Masser 

af store sten, styp (o-sprog for lodrette 

klippeflader), svært fremkommelige 

områder i stenede områder og åbne 

områder med en fantastisk udsigt over 

Østersøen er ikke hverdagskost for de 

fleste, og mange blev maks udfordret på 

banerne. Publikumsposten var en af de 

mere spektakulære. Den lå lige på kanten 

af stenbruddet lige over stævnepladsen, så 

alle tilskuerne kunne følge løberne fra 

første parket. 

Stævnepladsen blev hurtig pakket ned efter 

løbet, og en ny blev bygget op i 

Paradisbakkerne, der skulle lægge terræn 

til DM Lang om søndagen. Men lørdag 

aften bød Fiona og Peter Becker med deres 

hjælpere på luksus hjælpermiddag på 

Paradisbakkeskolen i Nexø, hvor der var 

indkvartering for hjælperne. 

Paradisbakkerne er et andet fantastisk o-

terræn. Steen Piil og Simon Thrane Hansen 

havde lagt banerne, der bød på langstræk 

tværs over sprækkedale, lyngområder, 

flere klipper og tæt skov – idet hele taget 

mange udfordringer. Det var tungt at løbe 

i, fortalte løberne bagefter. Vejrguderne 

var os venligt stemte, og der var rigtig god 

stemning på stævnepladsen, hvor 

tilskuerne nød en dejlig sensommerdag, 

mens de fulgte med i løbernes passage af 

publikumsposten og i målopløbet, godt 

hjulpet af Erlings speaking.  

Da dagen var omme, pakkede 

søllerødderne det hele ned på rekordtid, og 

der var endda tid til at nyde et øjeblik i 

solen og se tilbage på et meget vellykket 

stævne, inden turen gik mod færgen i 

Rønne. Mange deltagere rullede vinduerne 

ned, da de kørte ud fra parkeringen, og 

roste stævnet, og vi har i det hele taget fået 

rigtig mange positive tilbagemeldinger. 

Der er lagt utroligt mange timer i at 

arrangere dette DM, og vi skylder 

stævneledelsen, funktionslederne og alle I 
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mange hjælpere meget stor tak for at give 

O-Danmark denne oplevelse. Vores håb er, 

at også søllerødderne har fået en stor 

oplevelse som medarrangører af DM Stafet 

og Lang. 

I begyndelsen af oktober var det tyske 

orienteringsforbund vært for de 

europæiske juniormesterskaber (JEC) i 

Hartzen. Mathias Buchgreitz var udtaget til 

den danske landsholdsgruppe og løb alle 

tre konkurrencer, stafet, lang og sprint. På 

lang kom Mathias ind på en flot 13.-plads 

knap 5 minutter efter vinderen, og i sprint 

blev han nummer 16.  

Samtidigt med JEC havde DOFs venner 

inviteret ca. tyve 15-16-årige 

orienteringsløbere på træningstur til 

Hartzen, hvor de deltog i JEC-løbene, men 

uden for konkurrence. Fra Søllerød deltog 

Ingrid, Ella og Oscar, der ud over en stor 

oplevelse fik værdifuld international 

konkurrencetræning.  

Om kort tid er der premiere på 

vintersæsonens NatCup. Mange tøver med 

at løbe ud i den mørke skov på postjagt 

med pandelampe, men det er en helt speciel 

naturoplevelse, som alle orienteringsløbere 

bør opleve på et tidspunkt i deres o-

løbskarriere. NatCup er en serie af 8 

selvstændige løb på onsdagsaftener og 

arrangeres på skift af Østkredsens klubber. 

Man behøver ikke deltage i alle, men kan 

vælge efter forgodtbefindende. Onsdag den 

23. november er Søllerød OK arrangør af 

sæsonens 3. afdeling, der foregår i 

Jægersborgs Hegn. Den kender de fleste 

søllerødder fra vores træninger og fra 

Molboløb, så at løbe der i mørke vil næppe 

være helt grænseoverskridende for 

søllerødder, der ikke tidligere har løbet o-

løb i mørke. Og så skal det nævnes, at vores 

unge løbere, Sebastian og Vincent, er 

banelæggere, og er i fuld gang med at 

lægge spændende baner. Jeg vil også i den 

forbindelse reklamere for 

stafettræningerne hver tirsdag aften, der er 

super forberedelse til NatCup – og Tiomila 

selvfølgelig. 

Som I sikkert alle husker, sikrede en smal 

sejr over FIF Hillerød, at vi blev bedste 

klub i anden runde af divisionsturneringen 

i Teglstrup Hegn i september. Dermed 

kvalificerede vi os til landsfinalen i Gråsten 

søndag den 9. oktober. Hver af landets tre 

kredse sender deres to bedst placerede 

klubber efter de indledende runder til 

finalen, DM Hold. 

91 søllerødder var på forhånd tilmeldt i O-

service, og tidligt søndag morgen mødtes 

en flok let søvndrukne, men 

forventningsfulde rødder på Holte Station, 

hvor en dobbeltdækkerbus ventede på os. 

Vi var klar over, at vi var bagud på antal 

deltagere, for flere af de fem andre 

deltagende klubber stillede med flere end 

os, og i divisionsmatcherne er det, som 

Kirsten mange gange har pointeret, 

afgørende at have deltagere i alle klasser. 

Til gengæld var vores deltagere skarpe og 

kæmpede det bedste, de havde lært, i 

Gråsten Skov. Skoven var fin, kortet nyt og 

banelæggerne havde lagt banerne uden om 

de alt for tætte, brombærbevoksede 

områder. Ved resultatskærmene steg 

spændingen i løbet af dagen. Det stod 

hurtigt klart, at Pan og Silkeborg ville løbe 

med guld og sølv, men FIF og Søllerød lå 

tæt i kampen om bronzen. Til sidst trak 

Søllerød det længste strå, og da dagen var 

omme, fik vi overrakt en bronzemedalje på 

Ringriderpladsen i Gråsten, der lagde græs 

til stævnepladsen. Det er 4. gang, Søllerød 

deltager i DM Hold, og 4. gang, vi kommer 

hjem med en medalje. Det kan vi være 

stolte af. Heldigvis havde vores altid 

beredte steward i bussen, Jørgen Wisbech, 

sørget for rigelige forsyninger af bobler og 

sodavand, så vi kunne fejre sejren behørigt 

på vejen hjem til Sjælland. Tak til Jørgen, 

vores faste turleder til DM Hold-finalerne, 
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og til Kirsten, vores faste indpisker og 

forfatter af instruktive pep-mails til 

divisionsmatcherne. 

Træningen lørdag den 19. november har en 

særlig status, da årets klubmester skal 

findes den dag. Gert lægger baner til 

mesterskabet og træningsbanden sørger for 

udsætning af posterne, som kommer til at 

stå i Rude Skov. Og så går der rygter om, 

at der efter løbet vil blive et 

klubarrangement, hvor vi skal fejre 

klubmesteren og meget mere.  Meget mere 

om dette vil snarest tilflyde medlemmerne. 

Flere spændende o-oplevelser venter i 

efteråret. Lad mig bare nævne Höst Open, 

DM Ultralang og Jættemilen. Der er med 

andre ord, som altid, rigtig god grund til at 

deltage i vores mange træninger. Vi ses 

derude i efterårsskoven. 

 

- Niels

  

 

Så gjorde vi det igen 
Bronze i DM hold 

 

Det var da utroligt. SOK tager på bustur og 

kommer end en gang hjem med medalje i 

bagagen. Flot resultat af alle som var med. 

Gråsten bød på pragtfuldt vejr til alle de 

glade løbere. Bronzemedalje for 2022 

ligger til udstilling i Klubhuset, i godt 

sælskab.  

 

Bronze i 2017, 2019 og 2022 samt sølv i 2021.
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Kære alle 
Endnu engang stort tillykke med det 

fantastiske resultat i år, som alle der deltog 

havde stor ære af! Det viste endnu engang, 

hvor stor sammenhængskraften er i 

Søllerød OK. 

Resultatet var måske lidt heldigt – vi slog 

FIF med blot syv points, Odense med 14 og 

SNAB med 16 points. Men det er også 

imponerende i lyset af, at vi aldrig tidligere 

har slået FIF i en match, hvor vi ikke var 

mindst 25% flere deltagere – i dag var vi 

91 tilmeldte mod 79 FIF-løbere (så var der 

forfald hos begge klubber, men alligevel). 

Årsagerne er mange – og de syv points, 

som vi vandt med, kan findes rigtig mange 

steder. Hér skal blot nævnes, at der var 

flere stærke præstationer på både den lange 

herre- og damebane, og at mange af vores 

ungdomsløbere virkelig ramte dagen. Men 

resultatet understreger også, at det er 

vigtigt, at vi stiller med fuldt hold også på 

baner, hvor andre hold forventes at være 

stærkere end os – så vi kan hente de 

”obligatoriske points”. Derfor også tak til 

alle jer, som gennemførte jeres bane uden 

at få points – det er meget mere vigtigt, end 

man lige tror. 

I dag var det heller ikke holdsætterens sejr. 

Der blev foretaget færre flytninger mellem 

klasserne end normalt, og nogle flytninger 

var næsten kontraproduktive. Så det var 

mere løbernes robusthed, og så det berømte 

held, der sikrede medaljen i sidste ende. 

Men som Ingemar Stenmark og Thierry 

Gueorgiou har sagt, så bliver man 

heldigere, jo mere man træner… To 

hjertesuk skal være, at 1. jo senere 

tilmeldingerne kommer, jo sværere bliver 

det at finde den optimale holdopstilling, 

fordi der kommer tidspres på. Og 2. hvis 

man ikke kommer til løbet, selv om man 

har tilmeldt sig, så skader det potentielt 

mere end, at vi bare mister points i den 

klasse, man selv skulle have løbet i. Med 

andre ord: det er bedst at melde sig til 

tidligt og så rent faktisk at deltage       

Tænk på divisionsmatchen som en 

ekstremt kompleks stafet, hvor alles 

deltagelse tæller. (Sygdom, skader, fejlklip 

og den slags er selvfølgelig en del af 

gamet.) 

Men når disse alvorsord er sagt, er det bare 

superfedt at se, hvor godt det gik i dag, 

hvor meget alle kæmpede, og hvor meget 

folk så ud til at hygge sig på busturen både 

ud og hjem! 

Tusind tak til Jørgen Wisbech for det store 

arbejde med at organisere denne tur! Og 

tak til en anden Jørgen (ex-søllerod 

Münster-Swendsen) for at agere fotograf 

for det vedhæftede holdbillede. 

- O-hilsen Kirsten Møller 

 

Hvor tæt var vi på at tabe til FIF? 
 

Givet det helt utroligt tætte resultat som 

svingede frem og tilbage hele løbet mellem 

os og FIF, og for den sag skyld også Snab 

og Odense, kunne jeg ikke lade være med 

at regne lidt på hvor tæt vi egentlig var på 

at tabe 3. pladsen. Og der er tre ting der er 

meget tydelige. 

1. Det er mega vigtigt at have fuldt hold. 

Hvis man bare kan tage de point der er 

garanteret for at gennemføre, så bliver det 

til meget til sidst. Selvom det er i 

seniorklasserne der er mange point at 

hente, så betyder ungdommen også noget. 

Havde Hanna fejlklippet i D12 havde vi 

mistet 6 point til FIF og Odense og 5 point 
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til Snab. Selvom Hanna "kun" får 4 point i 

hver klasse koster det så meget fordi der 

ikke er andre fra klubben i den klasse til at 

"samle op" 

2. Reserver er meget varieret i hvor godt 

de fungerer. Hvis ens reserver kan løbe 

lige op med dem der tager point kan de 

redde mange point hvis der er en der 

fejlklipper. Hvis de bare kommer rundt og 

hiver det sidste point betyder det da 

selvfølgelig noget, men ikke så meget igen. 

Hvis Frede var udgået i H60 havde det 

kostet 2 point imod Odense fordi 

reserverne samler op. Men havde der ikke 

været reserver havde det kostet 7 point for 

Frede at udgå.  

3. Vi var svineheldige med hvordan 

resultaterne faldt ud i både D21 og H21. 

Det koppel som Astrid og Alberte ligger i, 

i D21 er 7 løbere spredt på et minut. Det at 

både Astrid og Alberte ligger foran Anne 

Konring giver effektivt set 2 point til hver 

mod FIF (4 i alt). 

Lignende ser det ud i H21 hvor Mikkel, 

Andreas og Magnus ligger i en gruppe på 8 

adskilt af 75 sekunder. Havde de alle tre 

ligget i bunden af den gruppe havde det 

kostet 8 point i alt til FIF. Altså nok til at vi 

havde tabt med 1(!) point til FIF. 

Der er indtil flere løbere hvor det havde 

kostet 5,6,7 point at miste, og hvor vi så 

kunne have risikeret at stå á point med FIF. 

Men hvis Mikkel havde fejlklippet i H21 

havde det kostet 8 point imod FIF, selv 

efter Philip samler et enkelt point op til 

sidst. Så en enkelt løber i en klasse hvor vi 

havde ekstra kunne have afgjort det hele til 

fordel for FIF. 

- Mads Lassen 

 

 

 
DM Bornholm 10-11 september 

 

Tak for en fantastisk weekend ved  
DM-weekend på Bornholm 

 

 

Tusind tak for, sammen med os, at leve 

drømmen ud om at skabe et helt fantastisk 

Danmarksmesterskab på Bornholm. 

Mange opgaver er vanskelige og tager 

længere tid, når der skal arrangeres stævne 

langt væk hjemmefra – i Søllerød OK, tog 

vi sejren hjem på udebane! 

For Troels og jeg var det en stor fornøjelse 

at opleve hvordan alle gik til opgaverne 

med masser af energi og godt humør. Var 

der brug for en hånd til at rejse et telt, sætte 

en ekstra snitsling eller samle en højtaler – 

så var der altid en frisk hjælper i nærheden. 

I skal vide, at I alle havde del i, at vi 

lykkedes! 

Vi bringer her funktionsledernes tak til 

hjælperne: 
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Dorthe (funktionsleder i kiosken) skriver: 
Tusind tak for jeres store arbejdsindsats i 

funktionerne Kiosk og Arrangørweekend 

ved DM på Bornholm. I har været et super 

team, med masser af energi, fleksibilitet og 

engagement - og ikke mindst godt humør; 

det har vi sat stor pris på - vi kunne ikke 

have klaret opgaven så godt uden jer! 

Materielteamet skriver:  
Det var super at alle trådte til, når man f. 

eks kaldte "6 mand til teltrejsning". Vi 

havde meget mere at skulle rydde end vi 

havde haft ide om på Slotslyngen, men her 

gik de enkelte funktioner i gang selv. Ellers 

havde vi ikke nået det. På stævnepladerne 

var der generelt en rigtig god stemning og 

stor hjælpsomhed. 

Iben (funktionsleder i start Lang) skriver:  
Søllerødderne arbejdede godt sammen og 

så selv, hvor der manglede hænder, så det 

skitserede blev "opført" på no time. Ingen 

panik over, at instruktion og startliste blev 

hængt op til sidst, mens de første gik i 

startboksen      .Jeg vil takke alle mine gode 

hjælpere for, at I blot "hjemmevant" indtog 

de tildelte pladser ved boksene og tog 

storsmilende og servicemindede imod 

løberne, så alle fik en god oplevelse.  

Mogens (funktionsleder i stafetstart) 
skriver:  
Jeg vil specielt gerne takke stafet-teamet 

for deres fanatiske trang til at få hele 

stævnet til at blive en succes. I har sprudlet 

af velvilje. De fleste af jer har rigtig meget 

erfaring med afvikling af stafetløb, og 

alligevel har I på roligste vis accepteret, at 

jeres favoritmåde at gøre tingene på måske 

kun delvis blev imødekommet. Det var 

foreningsliv i sin fornemmeste form.  Det 

er en fornøjelse med al den velvilje og 

tolerance. Specielt tak for alle de ideer og 

kommentarer, I kom med på eget initiativ. 

Blandt mange højdepunkter: 

• Styring af den udfordrende indgang til 

skifteområdet – det fungerede bare. 

• Indsatsen omkring de 5 starter på 20 

min., som mange var bekymrede for. I 

kunne have gjort det på 15 min! Tak til 

speakeren for samarbejdet. 

• Al den opmærksomhed I havde 

omkring skifterne. På jeres eget 

initiativ forhindrede I snesevis af fejl. 

• Vejledning og kontrol ved skift og 

målgang og indsamling af brugte kort 

– mange bekymringer blev gjort til 

skamme. 

• Opstilling og nedtagning - udfordrende 

med den stævneplads – ingen 

problemer. 

Tak på SOK’s vegne, og jeg håber, I også 

glæder jer til næste gang. 

Henrik K (funktionsleder på Åbne baner) 
skriver:  
Som funktionsleder for både salg af åbne 

baner og start af åbne baner (begge lørdag) 

var min læring, at det kan man ikke, hvis 

man dermed forventer, at man fysisk skal 

kunne være begge steder. 

At det alligevel lykkedes, skyldes en stor 

indsats fra "holdet", hvor Kirsten Olsen 

alene styrede salg af åbne baner og kun 

kortvarigt så noget til mig. Jørgen 

Wisbech, Ella Clausen og Søren Tøstesen 

var så holdet, der på fornem vis styrede 

starten af åbne baner. Ganske kort 

instruktion var nødvendig og så fungerede 

det bare. 

Kirsten M (funktionsleder på 
børnebanerne) skriver: 
Vi registrerede hver gang et barn lånte en 

SI-brik eller startede på en bane. Om 

søndagen kom flere børn igen og lånte en 

SI-brik på ny (så der er dubletter på 

navnene), og næsten alle børn løb flere 

baner for hver gang de lånte en brik (vi 
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registrerede ikke, hvor mange baner de løb 

hver gang). Facit lørdag blev 80 

registrerede børn / ungdomsløbere, altså 

eksklusive de voksne Facit søndag blev 

113 registrerede børn / ungdomsløbere 

(inkl. dubletter, men eksklusive voksne og 

eksklusive totalt antal baner) Jeg ved ikke, 

hvornår vi igen får en tilsvarende opgave – 

men klubben kan være meget, meget tryg 

ved enhver stævneafvikling med sådanne 

hjælpere. Tusind tak! 

Og Kaj R (Parkeringsteamet) afslutter: 
Misundelsesværdige terræner, 

misundelsesværdigt godt udnyttet. Sikke 

baner. Søllerød og Bornholm og DM’er er 

som skabt til hinanden. Sikke en indsats af 

så mange og så smukt afviklet. Man bliver 

ganske søllerødsk. DM-dagene viste os 

klubbens sjæl. Opgaven skulle løses. Det 

blev den så. 

Vi sender en helt speciel TAK til alle SUT-

løbere, unge og lidt ældre SET-er for at 

tage ansvar og udføre opgaver i stævnet, 

der i den grad giver store forventninger til 

fremtidige stævneafviklinger i Søllerød 

OK.  

Mange hilsner 

- Troels og Anne 

 
 

Søllerødder langt hjemmefra !!!   
Melodi: Langt udi skoven ligger der et bjerg 

 
Lang bort i havet lå en klippe-Ø. 

Aldrig så man så klippefyldt en ø. 

Øen i havet. 

Øen ligger langt bort fra alting. 

 

På den lille ø fandt man en klippeknold. 

Aldrig så man så li-ille en knold. 

Knolden på øen. 

Øen i havet 

Øen ligger langt bort fra alting. 

 

I den lille knold var der et lille hul. 

Aldrig så man så kne-ebent et hul. 

Hullet i knolden. 

Knolden på øen. 

Øen i havet. 

Og den ligger langt bort i havet. 

 

”Dette lille hul kan bli’e en stævneplads”. 

Aldrig så man så spa-arsom en plads. 

Pladsen i hullet. 

Hullet i knolden. 

Knolden på øen. 

Øen i havet. 

Alt, ALT ligger langt, langt fra alting. 

 

Med den lille plads får Bo en stor idé. 

Aldrig er tænkt så sto-or en idé: 

”Plads til stafetten” !!! 

Her midt i hullet. 

Hullet i knolden. 

Knolden på øen. 

Øen i havet. 

Stafetten lægges langt væk fra alting. 

 

 

”Her skal sølle rødder bare pusle lidt 

- og gøre klar til dagens store dyst”: 

Startstedet vælges. 

Poster skal sættes. 

Træer skal fældes. 

Buske skal ryddes. 

Bregner skal klippes. 

Brombær beskæres. 

Snitsling ophænges. 

Opløb planeres. 

Speakning placeres. 

Lokummer sættes. 
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Ledninger trækkes. 

Kaffevand varmes. 

Kort nummereres. 

DM-Job besættes. 

Alt sker på dagen. 

Nede på pladsen. 

Pladsen i hullet. 

Hullet i knolden. 

Knolden på øen. 

Øen i havet. 

Og det sker så la-angt væk fra alting!!! 

 

- Gert Bøgevig 

 

Kan man bomme Bornholm? 
 

F.eks: 

- Færge i den forkerte retning 

- Færge den forkerte dato 

- Udenom-vejvalg via Polen 

- Bil på færgedæk (fin-orientering) 

Er du i tvivl, så spørg en klubkammerat om 

bom-teknik. 

PS Alle frivillige Søllerødder kom til 

Bornholm - og hjem igen 

 

 

 

”Det er John”, ”Hej John, det er Kaj”, ”Hej Kaj”  
 

Sådan har mange samtaler, jeg har haft til 

Bornholm de sidste par år, taget deres 

begyndelse. John er John Schou Mikkelsen 

på Klintebygård, der er nabo til 

Paradisbakkerne, der som bekendt var 

vores løbsområde søndag d. 11. september 

ved DM Lang. 

Hvilken rolle kom John til at spille i 

DM’et?  Rolle skal sættes i flertal, for John 

kom til at hjælpe os med sit skovstykke, 

stævneplads, adgang til start 1, 

vandforsyning, p-plads til såvel busser som 

personbiler. 

Skovtilladelsen var bare en opringning, og 

så var den på plads. Da jeg kun havde 

skovtilladelser i Paradisbakkerne som mit 

resort, var min opgave jo løst, da alle 23 

matrikler havde sagt ja; men så kom en 

opringning fra Troels, om jeg også havde 

fået tilsagn om stævneplads-brug af den 

mark, der smøg sig ind i Paradisbakkernes 

sydkant. Jeg lovede at ringe til John, 

hvilket jeg straks gjorde, og med mit 

Google Map kortudsnit foran mig blev vi 

enige om, hvad vi talte om. Jeg forsøgte at 

fortælle om en DM-stævneplads størrelse 

og den mindre by, der ville rejse sig 

lørdag/søndag. John mente nok, at det 

kunne lade sig gøre, hvilket naturligvis 

straks blev grebet som et fuldtonet ja af 

mig. Stævnepladsen var på plads. Jeg ville 

dog godt lige konstatere ved selvsyn, hvad 

det var, vi havde fået stillet i udsigt, så der 

blev arrangeret en lille ægteskabelig ferie 

på Bornholm. Inden den løb af stablen, var 

der dog lige kommet en bøn om 

fremskaffelse af parkeringspladser til 

stævnet. Her blev det dog hurtigt udvirket 

med Bornholms Regions Kommunes 

vejafdeling, at vi måtte kantparkere på 

Klintebyvej, så det var kun rabattens 

fasthed, der skulle tjekkes. Vel ovre på Øen 

ringede jeg til John og spurgte, om vi kan 
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trave stævnepladsen igennem. Igen 

udstrakt positiv holdning, og et par timer 

senere gik vi området igennem, og jeg 

spurgte ind til indgangsveje til skoven og 

stævnepladsen. Indgangen til 

stævnepladsen fra vejen ind til 

Paradisbakkerne var intet problem. ”I laver 

bare selv en passage med motorsaven”, var 

den klare melding, men indgang til 

starterne fra stævnepladsen var ikke let 

pga. af krat og grøft. Vi drøftede lidt 

Bivogns- og materielindkørsel til marken 

gennem en hestefold, men også her lovedes 

fleksibilitet. Busser måtte gerne holde på 

Klintebygårds gårdsplads. For at vide, 

hvad der ville møde os året efter, spurgte 

jeg, hvad han havde tænkt sig at gøre ved 

græsmarken, stævnepladsen, da der jo var 

mere end et år til stævnet. ”Den pløjer jeg 

op”, sagde han. Da han så en vis blegnen i 

mit ansigt, forsatte han, ”for at så græs 

igen”. Puha! Heldigvis mødte vi ikke bare 

en græsmark, da vi dukkede op, men en 

slået græsmark. Ren luksus. 

Start 1. Steen ville forfærdeligt gerne 

gennem Johns kvægfold, men John så 

hellere, at vi gik gennem Aage V. Jensens 

Naturfonds Kåseløkke-arealer. Det syntes 

Naturfonden dog ikke var en super idé, 

men igen trykkede John lige på den rigtige 

knap, og Steen fik en upåklagelig 

adgangsvej til Start 1. Start 2 lå i en anden 

og tilladelsesmæssig ukompliceret retning. 

Elsebeth ringede et par dage før løbet. ”Vi 

er herovre nu. Tror du, vi kan få vand på 

gården?”. ”Jeg ringer til John”. Han 

svarede, at der jo er vand i rummet ved 

siden af de offentlige toiletter ved 

Paradisbakkernes P-plads. Ringede tilbage 

til Elsebeth, men hun ringede straks tilbage 

til mig: ”Vandhanen virker ikke”. Jeg 

gentog min vanlige sætning: ”Jeg ringer til 

John”. ”Jeg kører derop”, sagde John, og 

interessant nok mødtes Elsebeth, John og 

vandreparatøren ved den ikke fungerende 

vandhane, og snart er også det problem 

klaret. Det var flere andre dog også, for 

John havde lukket sine heste ind i en anden 

fold, så nu er der fri adgang til at køre alt 

grej direkte ind på stævnepladsen, og den 

gestus holdt til sidste bil havde forladt 

området. 

Parkering: Jens Aaris, René M. og jeg 

havde taget den opgave på os med hjælp fra 

Heidis fremskaffede hjælpere, Niels L., 

Steen M., Jette S., Jørgen W., Ellen T., 

Lisbeth D., Ronnie McG., Anders J. og 

Sune D.M.. Ved Slotslyngen, hvor Anne og 

Niels havde brugt lidt af påskeferien på p-

lokalitets-fotografering, havde vi til sidst 

alt på plads til tør- og vådvejrs- plus 

busparkering på flere lokaliteter dog 1000 

– 1500 m fra stævnepladsen. Nu kom der 

kun én bus (en anden var lokal), der skulle 

tages hånd om, og det klarede chaufføren 

selv. Personbiler: Da alle minus to klubber 

kom i personbiler, blev der vældigt behov 

for solide græsarealer til parkering, og her 

var Kjeld Nielsen, Bornholms Tekniske 

Samling vores redningsmand. Han lagde 

nyslåede arealer til, i et omfang så alle 

andre p-pladsaftaler var overflødige. En let 

knurren over den lidt lange afstand til 

stævnepladsen var dog trængt gennem 

alderens ellers veludviklede tonedøvhed 

hos Jens Aaris og mig. René havde på det 

tidspunkt nok at se til med sine skilte, så 

Jens Aaris og jeg aftalte at mødes ved 

Klintebygård, så snart vi havde sidste bil 

ude fra p-pladsen og havde været forbi hos 

Kjeld og takke for den eksklusive p-

service. 

Klintebyvej en time senere. Vi var enige 

om, at den lette knurren om afstande hurtigt 

kunne gentage sig, hvis løberne om 

søndagen først skulle gå en kilometer fra 

bilerne til stævnepladsen og derefter noget 

tilsvarende til start 1. Vi kiggede med håb 

på de afhøstede arealer på Lisegårds 

marker lige ved stævnepladsen. Jeg vidste, 
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at Johns kone, Stine, er niece til Sanne, som 

ejer Lisegård, så hvad var mit forslag: ”Jeg 

ringer til John”. Det gjorde jeg, men da der 

under stubbene var en underafgrøde 

(udlæg), som først skulle høstes til næste 

år, så gik den ikke, og så var det jo heller 

ikke Johns mark, så afslaget var vel 

forståeligt nok. Jeg var så tøvende med at 

afslutte samtalen, at John fattede, at ”én af 

dem ovre fra” var lidt i nød og skulle 

hjælpes. ”Jeg kommer straks”, sagde John, 

og det gjorde han heldigvis. 

”Vi lægger hegnet ned”, sagde John og 

snart var hegnet nedlagt, og indkørslen 

fundet. Vores igen-redningsmand havde 

lige leveret p-plads til mere end 200 

personbiler og mindre end 200 m fra 

stævnepladsen. Tak er kun et fattigt ord for 

en sådan handling 16 timer før, den første 

bil ruller ind. P-plads med havudsigt og 

bortset fra lidt finregn en halv times tid om 

formiddagen så tørvejr og ingen opkørte 

marker. Jeg var selv på min p-post, men jeg 

har hørt, at Stine og John var forbi 

stævnepladsen og fik en behørig klapsalve. 

Næppe nogen på Bornholm i forbindelse 

med vores DM’er har fortjent det mere. Det 

var gæstfrihed og hjælpsomhed i 

verdensklasse. 

Efter nogle dage begyndte jeg at fatte, at 

dukkede der et problem op, så kunne jeg 

ikke længere sige: ”Jeg ringer til John”, og 

min nattesøvn forstyrres ikke længere af 

rædselsscenarier om et par hundrede i 

mudder fastkørte biler efter et bornholmsk 

september-skybrud. Andre roligere tider! 

- Kaj Rostvad 

PS. Måske er der i ovenstående en eller 
anden detalje, hvor nogen husker eller 
véd bedre. Det skrevne er, som jeg med 
fejl og mangler erindrer det mere end 2-
årige forløb, men at essensen er korrekt, 
står jeg inde for. 
 
 
 

DM på Bornholm 
 

Jeg var bare en lille brik i det storslåede 

arrangement, som vi, Søllerød OK, stod for 

den 10-11 september 2022. 

Gert og jeg bookede overnatning på 

Bornholm fra torsdag til torsdag rundt om 

den weekend. Så kunne vi hjælpe med 

forberedelserne og holde ferie bagefter. 

Min opgave ved arrangementet var at 

hjælpe ved stafetstarten, hvilket betød at 

jeg kunne tilbyde min hjælp, hvor der var 

brug for en ekstra hånd om fredagen ved 

opbygningen af stævnepladsen. 

Jeg tog en hel del billeder undervejs og det 

er dem, jeg gerne vil vise Kompostens 

læsere. 

Bo Konring var banelægger til stafetten, 

der blev afviklet i Slotslyngen. 

Stævnepladsen var et gammelt stenbrud 

med en markant væg ind mod skoven. Der 

oppe var meldeposten, så holdkammerater 

og tilskuere kunne følge løberne et lille 

stykke inden de skulle ud på sidste slynge. 

- Vibe Bøgevig 
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Gert, Elsebeth og Lars i gang med 
buskrydderen og grensaksen. Området skal 
bruges til stafetstarten, og det er fyldt med 
brombær og små træer.  

Mogens Maltby, chef for stafetstarten   
Mål er her… 

H21 klar til start. ”Fem sekunder til start, tag 
kortet, hold det i strakt arm – god tur!” 
Sådan lød det fra Erling Thisted - mange gange 
med kun fem minutters mellemrum. Alt i starten 
klappede.  
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 Steen Piil banelægger tager imod indsamlede poststativer fra Ingrid. 

Stævneledere Troels og Anne fotograferet under oprydningen efter to flotte dage. 
 

P1-P2-P3-P4-P5-P6 

Der er 

ikke tale om radioprogrammer, men om 

parkeringspladser til DM22 på Bornholm. 

Lørdagen havde vist hvor mange 

personbiler der var tale om, og hvor meget 

ca. 250 biler fylder. Den planlagte 

kantparkering på Klintebyvejen havde 

fyldt fra Nexø til næsten Rønne (så’n ca.) 

P1. 
Vi var heldige med at få adgang til 

nærmeste bonde’s hestefold, der lå perfekt 

i forhold til SP. Der var nogle elektriske 

hegn der skulle beskyttes og passeres. Når 

den blev ’pakket’ kunne der være ca. 300 

personbiler. 

P2. 
Nogle ’lavtflyvende’ Tesla kunne 

vanskeligt komme ind på hestefolden; de 

fik en særparkering i kanten af den 

asfalterede vej mod skoven, dog uden 

ladestandere! 

P3. 

Der skulle også være plads til ca. 30 

officials-biler. Vi nappede – som de første 

i skoven – de ca. 20 markedet P-pladser 

nærmest ved skoven, samt en velegnet 

plæne ved den gule nabogård. 

P4. 
Én eller to busser skulle der også være 

plads til; opgaven var derfor at forhindre 

’tyvparkering’ på de afmærkede Bus-P-

pladser. Der kom Silkeborg til at holde. 

P5. 
Campers og andre tunge biler turde vi ikke 

køre ind på hestefolden. Til dem fandt 

nogle velegnede pladser på et befæstet 

underlag. 

P6. 
Selvfølge kom der også almindelige 

skovgæster, som vi ikke kunne afvise. 

Helst ikke P på hestefolden, hvis de blev 

længe i skoven. De fik med venlig, men 

fast hånd, anvist en plads på stubmarken 
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vis-a-vis hestefolden. Således kom de ikke 

i konflikt med vores parkering, og vi ikke i 

forhold til dem.  

Tak til P-team for en veludført opgave. 

Et godt orienteringsstævne kræver at alle 

opgaver løses perfekt. Således også 

morgenmadsteamet, postudsættere, 

børnebane, kort-og banekvalitet etc. etc. 

etc.  

Fra vores ståsted mener vi det lykkedes. 

- Jens Aaris Thisted, Kaj Rostvad, 

Rene’ Moss 

Banelægning DM Lang  
Paradisbakkerne 11. Sep. 2022 

 

På en løbetur i efteråret 2020 med Troels 

Christiansen på stenstrand og mudrede 

markkanter rundt spidsen af Sjællands 

Odde blev idéen om at være banelægger på 

Bornholm til DM 2022 første gang 

introduceret. 

Min første tanke var et klart nej. Det kunne 

jeg ikke overskue med flere ture til 

Bornholm kombineret med min manglende 

erfaring i banelægning til store løb og ikke 

mindst alt arbejdet i Condes. Jeg kom dog 

på andre tanker, for Paradisbakkerne er 

noget af det bedst, vi kan byde 

orienteringsløbere i Danmark. Så sådan 

endte det og med et samarbejde med Simon 

Thrane Hansen og Helge Lang Pedersen 

(banekontrollant) endte det som en stor 

fornøjelse. 

Efter lidt kortkiggeri og skitseforslag til de 

første baner tog Simon og jeg første 

weekendtur til Bornholm i efteråret 2021. 

En tur med mange timer i skoven, opture 

over det lækre terræn og enkelte 

frustrationer over kortet. Udbyttet var et 

overblik over de mest interessante område, 

fornuftige bud på startsteder og gode bud 

på baneforløb til de letteste baner. 

Hjemme igen blev næste step at udarbejde 

konkrete baneforslag for H/D10, 12 og 14 

samt den længst og korteste blå bane. 

Yderligere brugte vi tid på at finde gode 

lang- og vejvalgsstræk, da det er essentielt 

for en god langdistancebane. 

Et par måneder efter første tur tog vi en 

weekendtur med banekontrollanten, Helge 

Lang Pedersen, hvor vi fik starterne 

endeligt placeret, H/D10 og 12 banerne så 

godt som på plads og udpeget de bedst 

egnede områder til blå baner. Elitebanerne 

begyndte også at tage form, men når jeg ser 

tilbage på forslagene fra den gang, har 

banerne skiftet karakter flere gange siden. 

Vi fik også lavet en oversigt med ønsker til 

kortrettelser, som korttegneren hos GT 

Maps kunne tage udgangspunkt i ved en 

senere revidering. 

Nu var der bare tilbage at estimere 

banelængder for alle klasser, lave 

spændende baneforløb og sætte det rigtigt 

op i Condes. Til de uvidende, så ligger her 

mange timer (flere end jeg tør tælle 

sammen) med udarbejdelse af rigtigt 

mange halvgode forslag inden de færdige 

baner er lagt.  

Banelægningsstrategien har fokuseret på 

lang-/vejvalgsstræk mellem de forskellige 

terræntyper og skovens sværeste områder 

til postplaceringer. 

Her efter løbet er det interessant at 

nærstudere O-Track for at se hvordan 

løberne har taklet udfordringerne, og ikke 

mindst om det vi så som vejvalgsstræk 

også gav vejvalgsudfordringer. Jeg har 

medtaget enkelte eksempler på de bedst 

vejvalgsstræk, hvor løberne har valgt 

meget varierende vejvalg. 
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Afsluttende vil jeg takke alle der har 

bidraget til banelægningen; Simon for godt 

samarbejdet; Helge Lang Pedersen for sit 

store arrangement og uovertrufne indsats 

lang over hvad der kan forventes; Troels 

Christiansen og Bo Konring for værdifuld 

sparring og koordinering. 

- Steen Piil, Banelægger sammen 

med Simon Thrane Hansen 

 

Eksempler på vellykkede vejvalgsstræk i 

Bormholm findes i Komposten i farver på 

hjemmesiden og se mere fra de enkelte 

baner i O-Track. 

Når landstræneren ringer… 
 

Som ung orienteringsløber i Søllerød OK 

krydsede Mikkel Kaae-Nielsen fingre for, 

at landstræneren ville ringe og udtage ham 

til EM eller VM. Nu er det Mikkel som i 

sin egenskab af U18 landstræner ringer til 

de unge ambitiøse orienteringsløbere og 

fortæller, om deres drømme er gået i 

opfyldelse. 

Mikkel var 13-14 år gammel, da han løb sit 

første orienteringsløb. Han havde prøvet at 

gå til fodbold, håndbold og badminton, da 

han var med sine familie til Molboløbet. 

Og han blev grebet af orienteringsløb med 

det samme. 

Den udfordrende træning og det gode 

kammeratskab i SUT var lige det, han 

havde ledt efter. Og han arbejdede hårdt for 

at blive lige så god som de 

klubkammerater, der havde løbet 

væsentligt længere tid end ham.  

Mikkel begyndte tidligt at lægge baner. 

Han fik lov til at arrangere klubtræninger, 

og allerede da han gik på efterskole i 9. 

klasse, tog han første del af forbundets 

trænerkursus. 

Efter gymnasiet tog Mikkel til Australien. 

Han boede i Melbourne og var ansat til at 

træne orienteringsløbere fra hele staten 

Victoria. Han har stadig tæt kontakt til 

Australien, og en gang i mellem arrangerer 

han en sprinttræning i Melbourne fra sit 

kollegieværelse i Aarhus. Han har i øvrigt  

 

selv tegnet en del af de kort, som de løber 

på.  

Mikkels første job som landstræner var for 

det australske landshold. Da der blev holdt 

JWOC (junior VM) i Danmark i 2019 var 

Mikkel assisterende australsk landstræner. 

Til hans store glæde vandt Australiens 

bedste løber og Mikkels gode ven – Aston 

Key – guld ved den lejlighed. 

I dag er Mikkel godt i gang med 

medicinstudiet på Aarhus Universitet. Han 

er TC-træner i Aarhus og fornyelig blev 

han ansat som dansk U18 landstræner. 

Da Mikkel var ung orienteringsløber, 

ringede landstræneren i øvrigt kun en 

enkelt gang med en invitation. Han fik et 

https://o-track.dk/en/temporary_events?locale=en&filter_name=dm+lang&filter_date=2022-09-11
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wildcard til en træningssamling med 

juniorlandsholdet i Gøteborg. 

 

Her er Mikkels trænerkarriere efter alder 
(cirka) 

- 15: Arrangerer klubtræninger i 
Søllerød OK 

- 16-17: Tager DO-F trænerkursus 1 
og 2 

- 17-19: Træner for Copenhagen 
Orientering Runners 

- 20: Tager til Australien for at blive 
træner i staten Victoria 

- 21: Træner for TC Sjælland 
- 21: Løbeteknisk træner i Søllerød 

OK 
- 22: Assisterende landstræner for 

det australske landshold ved junior 
VM i Danmark 

- Fra 22: Træner for TC Aarhus 
- 25: Ansat som dansk U18 

landstræner 
 

 

 

Søllerød OK sommer 2023 klubtur  
Swiss Orienteering Week i Flims / Laax  

Swiss O-Week www.swiss-o-week.ch 

ligger i direkte forlængelse af VM for 

seniorer – kommer du tidligt om lørdag 

15/7 er der finale på mellemdistancen og 

søndag morgen 16/7 skal vi løbe sprint – 

om eftermiddagen er der VM stafet hvor vi 

kan heppe på de danske stjerner. Fuldt 

løbsprogram på:  

https://www.swiss-o-

week.ch/images/2023/220706_Ausschreib

ung_E.pdf 

Vi skal  bo på: 
- www.meilenerhaus.ch 

- 24 min kørsel fra løbsområderne 

- ½ pension + frokost madpakke 

- 2-4-6-10 personers værelser 

- Plads til 74 gæster – er vi flere, lov 

til at sætte telt(te) om i kanten af den 

fine græsplæne. 

- CHF 60 per person per dag cirka 

470dkk 

 

Hvad skal jeg nu gøre? 
- Overveje om jeg skal 

med 15-22 Juli 2023 

- Tilmelde mig / familie på dette link: 

https://xoyondo.com/dp/LUivQbKi

evdSciW 

- Tilmelde mig løb i CH, early bird 

rabat inden udgangen af januar på: 

https://register.trackmaxx.ch/registr

ation/?race=sow23&l=en 

- Ulrik Illum 

 

  

http://www.swiss-o-week.ch/
https://www.swiss-o-week.ch/images/2023/220706_Ausschreibung_E.pdf
https://www.swiss-o-week.ch/images/2023/220706_Ausschreibung_E.pdf
https://www.swiss-o-week.ch/images/2023/220706_Ausschreibung_E.pdf
https://www.swiss-o-week.ch/images/2023/220706_Ausschreibung_E.pdf
http://www.meilenerhaus.ch/
https://xoyondo.com/dp/LUivQbKievdSciW
https://xoyondo.com/dp/LUivQbKievdSciW
https://register.trackmaxx.ch/registration/?race=sow23&l=en
https://register.trackmaxx.ch/registration/?race=sow23&l=en
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Praktiske oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon formand@sollerod-ok.dk 20162220 
Kasserer Lars Fock Kasserer@sollerod-ok.dk  61856812 
  Danske Bank 1551-4450341800  
Bestyrelsesmedlemmer Anne Skovbæk a.skovbaek@gmail.com 22754377 
 Lotta Lüthje lott@lythje.com  53500802 
 Mads Lassen madslassen@comxnet.dk  42957267 
 Jette Nygaard Jensen jette@svendsvej8.dk  30335251 
 Michael Graae earlgrey@firstflush.dk 20447931 
Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk 30706502 
 David Palsgaard david@palsgaard.net   
Kompostredaktør Anne Skovbæk komposten@sollerod-ok.dk  22754377 
 Charlotta Lüthje  53500802 
Løbsafregninger Kirsten Olsen kirstenkeld.olsen@gmail.com 61507649 
  
Har du glemt/mistet din kode til o-service, så kontakt kasserer for at få en ny  
    
Funktioner    
Klubhus Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte  
Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447 
Klubhus booking Googlekalenderen klubhus.sok@gmail.com  
Kortsalg Michael Graae kortsalg@sollerod-ok.dk 20447931 
Revisorer Philip Bæk 

Christiansen 
pbc7@hotmail.co.uk   

 Uffe J. Pedersen uffe.just.pedersen@gmail.com  21583986 
Revisor suppleant Jens A. Hansen Thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447 
TC Aske Jepsen askejepsen@hotmail.com  28251839 
Ungdoms kontakt Bo Konring sut@sollerod-ok.dk 45807025 
Mini-ungdom kontakt Kirsten Møller minisut@sollerod-ok.dk 28274723 
Stafettræning Mogens Hagedorn stafettraening@sollerod-ok.dk 31577010 
Klubtræning Henrik Kleffel klubtraening@sollerok-ok.dk 20816756 
Pressekontakt Claus K. Nielsen Claus.kn@webspeed.dk  23326829 
Hjemmesideredaktør Helge Tillingsøe webmaster@sollerod-ok.dk  40107364 
Hjemmeside www.sollerod-ok.dk sollerod@sollerod-ok.dk  
Facebook Søllerød OKs digitale klubhus  
Fotoalbum på Flickr Søllerød OK’s albums | Flickr  

 
Bemærk Der er nye e-mailadresser. For at gøre kommunikationen med forskellige 
funktioner nemmere vil der fremover blive mailadresse til funktioner og ikke 
privatpersoner. Flere praktiske oplysninger kan findes på SOK/tovholdere/ 
  

mailto:formand@sollerod-ok.dk
mailto:Kasserer@sollerod-ok.dk
mailto:a.skovbaek@gmail.com
mailto:lott@lythje.com
mailto:madslassen@comxnet.dk
mailto:jette@svendsvej8.dk
mailto:earlgrey@firstflush.dk
mailto:henrik@molsen.dk
mailto:david@palsgaard.net
mailto:komposten@sollerod-ok.dk
mailto:kirstenkeld.olsen@gmail.com
mailto:thranehansen.oloeb@gmail.com
mailto:klubhus.sok@gmail.com
mailto:kortsalg@sollerod-ok.dk
mailto:pbc7@hotmail.co.uk
mailto:uffe.just.pedersen@gmail.com
mailto:Thranehansen.oloeb@gmail.com
mailto:askejepsen@hotmail.com
mailto:sut@sollerod-ok.dk
mailto:minisut@sollerod-ok.dk
mailto:stafettraening@sollerod-ok.dk
mailto:klubtraening@sollerok-ok.dk
mailto:Claus.kn@webspeed.dk
mailto:webmaster@sollerod-ok.dk
http://www.sollerod-ok.dk/
mailto:sollerod@sollerod-ok.dk
https://www.facebook.com/groups/105344559552627
https://www.flickr.com/photos/sollerod-ok/albums
http://sollerod-ok.dk/om-klubben/tovholdere/
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Breddetræning = Træning for alle 

Efteråret er så småt ved at forlade os, blot for 

at vi løber ind i vintersæsonen. Som altid er 

dette dog ikke noget, der giver anledning til 

de store udsving for breddetræningerne i 

Søllerød OK. Vi træner blot videre. 

Det har også været en travl tid efter 

sommerpausen. Ja for nogle endda meget 

travl, hvor klubben har været vært for DM 

Stafet og Lang på Bornholm blot ugen efter, 

at vi kvalificerede os til finalen for DM Hold. 

Det stævne krævede så lige en oktobertur til 

Gråsten, hvor vi hentede en bronzemedalje til 

klubben. 

Men træner videre gør vi altså, og det med fin 

deltagelse, selvom der er sket en lille 

afmatning i forhold til tilstandene lige efter 

genåbningen af samfundet. 

Når du sidder med Komposten her er 

nattræningerrne allerede løbet i gang. Peter 

Østergaard lægger ud med en træning i Geel 

Skov, hvor Kaj Rostvad står for en lille 

peptalk med lidt sødt at spise fulgt af væske 

til at skylle ned med, i den hensigt at vi bliver 

flere til natløb i den mørke skov. Prøv det. 

Måske det giver mod til en NatCup f.eks. i 

Jægerborg Hegn, hvor Søllerød OK står for 

arrangementet. 

OTØ-træningerne har som tidligere indgået i 

programmet. Først Gribskov og siden 

Folehave. Kortet over Folehave er desværre 

ikke længere særligt præcist, men det 

forlyder, at der tegnes nyt i 2023. Endnu har 

vi en OTØ-træning i vente i St. Hareskov. 

 

Kalenderen for 1. halvår 2023 er godt på vej, 

men vær opmærksom på, at denne gang vil 

der blive ændringer i forhold til den kalender 

du ser her på siden. Jeg har endnu ikke kunne 

få OTØ-træningerne for perioden, og dem 

skulle vi gerne have et par stykker af. Læg 

mærke til at vi har planlagt en træning i 

Ryget/Præsteskoven, hvor vi i min tid i 

klubben vist aldrig har haft breddetræning. 

Og så er der planlagt en træning Kr. 

Himmelfartsdag, men den snakker vi mere 

om i næste nummer af Komposten. 

 

- O-hilsen Henrik Kleffel  

 

Breddetræning 2022 

03-11-22 757 Søllerød Kirkeskov – NAT 

10-11-22 758 Ravnholm – NAT 

19-11-22 759 Rude Skov 

26-11-22 760 OTØ – St. Hareskov 

03-12-22 761 Ravnsholt (Allerød) 

10-12-22 762 Trørød Hegn/Enrum 

17-12-22 763 Terkelskov/Nyvang 

26-12-22 764 Rude Skov 

Breddetræning 2023 

07-01-23 765 Rude Skov 

14-01-23 766 Trørød Hegn/Enrum 

21-01-23 767 Tokkekøb Hegn 

28-01-23 768 Geel Skov 

04-02-23 769 Ravnholm 

11-02-23 770 Ryget/Præsteskoven 

18-02-23 771 Rude Skov 

25-02-23 772 Søllerød Kirkeskov 

04-03-23 773 Terkelskov/Nyvang 

11-03-23 774 Sjælsølund 

18-03-23 775 Geel Skov 

30-03-23 776 Trørød Hegn/Enrum 

13-04-23 777 Brødeskov 

20-04-23 778 Rude Skov 

27-04-23 779 Ravnholm 

04-05-23 780 Jægersborg Hegn 

11-05-23 781 Nørreskoven 

18-05-23 782 Tisvilde Hegn 

24-05-23 783 DTU – Lundtofte 

01-06-23 784 DTU Scion 

08-06-23 785 Folehave 

15-06-23 786 Rude Skov 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 
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Eksempler på vellykkede vejvalgsstræk i Bormholm 
Flere eksempler findes fra de enkelte baner i O-Track. 

 
H21, stræk 11-12 

 
D16, D45, stræk 6-7 

 

https://o-track.dk/en/temporary_events?locale=en&filter_name=dm+lang&filter_date=2022-09-11
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H55, stræk 4-5 
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H70, stræk 6-7 
 
 

D16, D45, stræk 2-3 
 




