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KOMPOSTEN

Sol, lys og forår
Så fik vi fejret Fastelavn og Foråret som er på vej. Lyset er ved at vende
tilbage selv om der fortsat skal bruges lampe til aften-træning.

I dette nummer bringer vi Beretningen for 2022. Nu, i 2023 har vi næsten
glemt hvordan det var under de sidste Corona restriktioner.

Generalforsamlingen afholdes den 9 marts, agenda kan læses her i
Komposten eller på SOK’s hjemmeside.

Der kan også læses om U18 juniorerne. På DOF’s hjemmeside kan man
læse om U18 juniorerne, og på Facebook kan man se billeder fra
træningen.

God læsning 
Lotta & Anne

Rudeskov
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DM’er og andre spændende o-løbs arrangementer i 2023  

Opdateret oversigt og tilmelding til alle danske orienteringsløb via www.o-service.dk  

Dato Begivenhed Kategori Skov Arrangør 
18.marts DM Nat Nat Stenholt/Buchwaldt 

(Jylland) 
Karup OK 

24.-26.marts Danish Spring Sprint/lang/
mellem 

Frederikssund / Tisvilde Flere 

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

sprintstafet 
Sprint Rønde / Ebeltoft OK Pan 

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

Rosenvold (Fyn) 
Odense OK 

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

eller 
Op/ned 1-3 
division 

Store Dyrehave ? 

8.oktober DM Hold Landsfinale Broddingbjerg (Jylland) ? 
27.september SM Nat Nat Asserbo ? 

 

Divisionsmatch Søllerød OK betaler startafgiften for alle klubbens deltagere – og alle 

kan deltage. Tilmelding gennem www.o-service.dk eller tag fat i en af trænerne.  
Find dit næste nærmeste løb. Søger du flere muligheder til træningsløb? Eller har du 

lyst at prøve en ny skov? Følg links og find udfordringer till alle aldersgrupper 

Orienteringsløb.dk / Find vej i Danmark  

http://www.o-service.dk/
http://www.o-service.dk/
https://orienteringslob.dk/
https://www.findveji.dk/
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Bestyrelsesberetning 
Søllerød Orienteringsklub i året 2022 

 

Bedst som vi troede, at vi var blevet 

coronaen kvit, dukkede omikron-varianten 

op i december 2021, og ved årsskiftet til 

2022 var Søllerød Orienteringsklub 

sammen med resten af Danmark igen pålagt 

coronarestriktioner. Heldigvis dog slet ikke 

i samme omfang som året før, og i praksis 

kom restriktionerne ikke til at påvirke 

hverken træninger eller molboløb i 

nævneværdig grad, inden de blev ophævet 

1. februar. 

Efter deltagersuccesen under corona-

epidemien i 2021 var deltagerantallet ved 

molboløbene i 2022 tilbage på samme 

niveau som før epidemien.  

Årets altoverskyggende arrangement var 

DM-weekenden på Bornholm den anden 

weekend i september, hvor Søllerød OK var 

vært for og arrangør af 

danmarksmesterskaberne i stafet og lang 

distance. De praktiske udfordringer ved at 

arrangere et stævne så langt hjemmefra var 

store og udfordrende, men takket være en 

kæmpe opbakning og indsats fra klubbens 

medlemmer lykkedes vi med at give O-

Danmark en meget stor og enestående 

oplevelse i terræner, de fleste o-løbere kun 

meget sjældent får mulighed for at løbe i. 

Mathias Buchgreitz og Ingrid Due Nygaard 

har begge løbet i landsholdsdragter ved 

internationale mesterskaber i 2022, som 

man kan læse mere om i beretningen 

nedenfor. Desuden stillede Nathan Philibert 

op for Frankrig ved de europæiske 

juniormesterskaber.   

Takket være fine placeringer i de to 

indledende runder i divisionsturneringen 

kvalificerede klubben sig til landsfinalen, 

DM Hold, i oktober, hvor vi for fjerde år 

kunne tage hjem med en medalje; denne 

gang af bronze. 

En dejlig sommerklubtur til Dolomitterne 

med deltagelse i stævnet ”5 Days of Italy” 

tiltrak omkring 80 søllerødder i alle aldre, 

som kunne glæde sig over udfordrende 

baner i spændende terræner og sprudlende 

godt selskab. 

Dette er blot et lille udpluk af 

begivenhederne det seneste år, og her følger 

bestyrelsens beretning om Søllerød 

Orienteringsklub i 2022. 

 
Stævner 

Molboløb 
2021 molbosæsonen stod i skyggen af 

coronaepidemien, hvor der var strenge 

regler for, hvor mange mennesker, der 

måtte være forsamlet på samme tid på 

samme sted. Løsningen blev gør-det-selv 

molboløb uden stævnecenter med salg af 

baner og kort. Posterne forblev i skoven 

hele dagen, og deltagerne måtte selv print 

kort. Betaling kunne kun ske med 

MobilePay, og deltagerne måtte ikke samles 

hverken ved start eller mål. Til trods for 

denne discountmodel slog 2021 

deltagerrekord med 50% flere deltagere end 

de foregående år. Molboarrangørerne 

høstede mange gode erfaringer i 2021, som 

blev udnyttet i 2022. 

I 2022 havde Steen Schytte Olsen overtaget 

posten som ”molbofar” efter Henrik 

Molsen. Steen skriver selv om 2022-

sæsonen: 

”Molbosæsonen 2022 sluttede i starten af 

marts med finalen i Jægersborg Hegn. 

Søllerød OK har givet de mange løbere 

masser af gode oplevelser i de dejlige skove 
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– det er skønt at se de engagerede og glade 

mennesker søndag efter søndag. Det er også 

vigtigt og dejligt for Søllerød OK, at det 

giver en god omtale af klubben samt en god 

indtægt. 

Inden sæsonen havde vi en del overvejelser 

ang. covid-19 – både fordi løbsformatet 

under restriktionerne i 2021 havde vist sig 

at være en succes i form af rigtig mange 

deltagere, men også fordi vi kunne risikere 

at stå med restriktioner igen. 

Vi valgte at holde fast i visse dele af 

innovationerne fra 2021: Mobilepay og 

print-selv hjemmefra. Vi gik tilbage til 

startbordet, og samlet set fungerede det 

rigtig godt, selvom vi i de første løb blev 

udfordret af covid-19. 

Helt ekstraordinært blev vi nødt til at aflyse 

årets løb i Geel Skov. På grund af stormen 

Malik fandt vi det ikke forsvarligt at 

gennemføre løbet, hvilket der blev udtrykt 

forståelse for fra løberne. 

Samlet set har deltagerantallet været helt 

tilfredsstillende. Som det kan ses i figuren, 

var der ca. 2800 deltagere samlet over de 

(kun) ni løb i denne sæson.” 

 

Samlet deltager til Molboløb 2010-2022 
 

DM Stafet og Lang 
Stævnekalenderen for nationale 

mesterskaber og andre store nationale 

stævner planlægges af DOF flere år frem i 

tiden, og for tre år siden bød Søllerød OK 

ind på at arrangere danmarksmesterskaber 

på lang distance og stafet i 2022 på 

Bornholm. Forrige gang vi arrangerede DM 

Lang og Stafet var i 2013 i Klinteskoven på 

Møn, og målet for DM i 2022 var ligesom i 

2013 at give ”Orienteringsdanmark” et 

stævne, som deltagerne ville huske for 

baner og stævneafvikling i høj kvalitet, i 

nogle af de bedste og mest spændende o-

terræner, Danmark kan byde på. Valget af 

terræner faldt på Slotslyngen og 

Paradisbakkerne på Bornholm, som er 

spektakulære, udfordrende og helt 

forskellige fra alle andre terræner, vi møder 

i Danmark. 

Før vi bød ind på et DM på Bornholm, 

havde bestyrelsen med flere gjort sig 

grundige overvejelser om, hvad det ville 

indebære. Vi var klar over, at det ville blive 

en stor mundfuld, fordi logistik, 

korttegning, banelægning og den praktiske 

stævneafvikling ville blive væsentligt 

vanskeligere end, hvad vi normalt oplever, 

på grund af den store afstand til Bornholm. 

Vi var også klar over, at der ville blive store 

omkostninger forbundet med at arrangere et 

stævne langt hjemmefra, og at vi ikke kunne 

forvente, at skabe et større overskud på at 

holde stævnet. Men vi troede på, at det 

kunne blive en stor og sjælden oplevelse, 

som vi gerne ville give deltagerne og vores 

egne medlemmer. Dertil kom, at det ville 
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kræve mange engagerede hjælpere, og 

vores vurdering var, at Søllerød 

Orienteringsklub er en ud af måske en 

håndfuld klubber i Danmark, der har den 

viden, erfaring og kapacitet, der kræves for 

at arrangere et sådant stævne. 

Stævnelederne Anne Kaae-Nielsen og 

Troels Christiansen havde sat barren højt 

for DM-weekenden den 10.-11. september, 

og ambitionsniveauet hos de mange 

funktionsledere var tilsvarende tårnhøjt. Det 

gjaldt hele vejen rundt fra kortkvalitet, 

baner, stævneplads, kiosk, 

hjælperforplejning mv. 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 til et forladt granitbrud i 

Slotslyngen tæt ved Hammershus, der var 

scenen for weekendens 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 spektakulær. Den lå 

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 lagde terræn til DM 

Lang om søndagen. 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 i bilerne, 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 

mange hjælpere meget stor tak for at give 

O-Danmark denne oplevelse. Vores håb er, 

at også søllerødderne har fået en stor 

oplevelse og glæde ved at arrangere DM 

Stafet og Lang på Bornholm. 

Som vi havde forventet, har stævnet ikke 

givet økonomisk overskud. Det har 

tværtimod givet et mindre underskud, når vi 

medtager udgifterne til korttegning, der 

blev afholdt i 2021. 

NatCup 
Søllerød OK har i 2022 været vært for to 

afdelinger af NatCup. Den første var det 7. 

løb i 2021/2022-sæsonen den 23. februar. 

Det blev holdt i Rude Skov med 
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stævnecenter i Holtehal 2. Det var et af de 

første stævner i længere tid uden 

coronarestriktioner, og efter løbet samledes 

deltagerne i mødelokalet på 2. sal i Holtehal 

2, hvor klubben var vært for lidt at stille 

sulten med. Anne Skovbæk var stævneleder 

og Ulrik Illum havde lagt banerne.  

Den 23. november var Søllerød OK 

arrangør af 3. afdeling af NatCup i 

2022/2023-sæsonen. Den blev holdt i 

Jægersborg Hegn med stævnecenter i 

Rundforbihallen. Sebastian Røysland og 

Vincent Becker havde lagt fine og svære 

baner, der udfordrede deltagerne i nogle af 

skovens grønne labyrinter. Svend-Erik 

Jepsen var stævneleder. 

Ved begge stævner sørgede et ”catering 

team” med Jette Nygaard, Anne Koue, Sine 

Reker Hadrup og Ellen Thisted for 

forplejningen af deltagerne på forbilledlig 

vis. Stor tak til arrangørerne og hjælperne 

ved begge stævner. 

Exhaust Trail 
Igennem mange år har Søllerød OK afholdt 

Copenhagen Exhaust Trail, der henvender 

sig til at lidt andet segment end vores andre 

løb. Der deltager mange orienteringsløbere, 

men især mange trailløbere, der lige som 

orienteringsløbere finder stor glæde i at løbe 

i skov og udfordrende terræner, men helst 

ad etablerede stier og spor. Exhaust Trail er 

kendt for at være et hårdt trailløb. På den 

lange 21-km distance skal der løbes op og 

ned ad rigtig mange af de stejle slugter og 

skrænter i de to kuperede skove. Den 11. 

juni afholdt Søllerød OK igen Exhaust Trail 

i Ravneholm og Geel Skov. Deltagerantallet 

var desværre kun omkring halvandet 

hundrede, hvilket efter vores vurdering 

primært skyldes, at vi var sent ude med 

planlægningen. Kvaliteten af ruterne fejlede 

til gengæld ikke noget, og som de 

foregående år har vi fået megen ros på 

Exhaust Trail’s Facebook side. Det er vores 

unge løbere, der i sin tid tog initiativ til 

arrangementet og stadigvæk trækker det 

store læs med planlægning og afholdelse.  

Mange deltagere kommer igen år efter år, og 

Exhaust Trail har fået opmærksomhed i 

atletikkredse. Det har resulteret i, at vi af 

Blovstrødløverne og Dansk Atletikforbund 

er blevet opfordret til og har sagt ja til at 

arrangere DM Kort Trail i 2023 sammen 

med Blovstrødløverne. Distancer, 

sværhedsgrad og deltagerantal i Exhaust 

Trail svarer stort set til DM Kort Trail. Det 

bliver lidt tidligere på sæsonen end 

sædvanligt; mere præcist den 15. april. Vi 

forventer flere deltagere end i de foregående 

år, men ikke vældig ikke vældig mange 

flere. Vigtigt for os er, at vi bibeholder den 

lidt intime stemning omkring 

løbsafviklingen, og at kvaliteten af ruterne 

er i top. 

 

Mesterskaber 
 

2022 var første år siden 2019, hvor det blev 

muligt at holde alle 8 danmarks-

mesterskaber inklusive DM Hold og alle 4 

sjællandsmesterskaber. Skemaet viser 

medaljehøsten de seneste 5 år. Som det 

fremgår, går antallet af medaljer, som 

søllerødderne vinder, meget op og ned fra år 

til år, og 2022 ligger ikke i toppen af 

statistikken. Vi ønsker vores medalje-

modtagere stort tillykke! 

 

Antal medaljer i SOK /år og stævne  

 2022 2021 2020 2019 2018 

DM guld 2 7 3 6 13 

DM sølv 6 19 6 15 6 

DM bronze 12 16 7 15 7 

SM guld 2 9 1 7 6 

SM sølv 14 8 1 12 10 

SM bronze 5 6 2 12 10 
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Vi kan også glæde os over, at Søllerød OK 

for fjerde gang vandt medalje i finalen i 

Danmarksturneringen, DM Hold. Finalen 

foregik i Graasten Skov på den fineste 

efterårsdag i begyndelsen af oktober, og da 

alle løbere var i mål, fik vi ved stævnets 

afslutning overrakt en bronzemedalje af 

arrangørerne fra OK Syd. 

For at kunne deltage i DM Hold, havde 

klubben skullet kvalificere sig gennem to 

runder af Østkredsens divisionsmatcher. 

Den første fandt sted den 24. april i Store 

Hareskov med 120 tilmeldte søllerødder. I 

det indbyrdes opgør med FIF Hillerød, 

Allerød OK og Farum OK blev vi nr. 2, kun 

slået af FIF, hvilket var et godt 

udgangspunkt for anden runde. 

Den fandt sted den 4. september i Teglstrup 

Hegn med 121 tilmeldte søllerødder. Her 

sikrede en smal sejr over FIF Hillerød, at 

Søllerød OK blev bedste klub. Med de to 

flotte resultater fra de indledende runder var 

kvalifikationen til landsfinalen i Graasten 

søndag den 9.oktober i hus. De to bedst 

placerede klubber i hver af landets tre 

kredse kan deltage. 

91 søllerødder endte med at tilmelde sig 

finalen, og søndag morgen drog en flok let 

søvndrukne, men forventningsfulde rødder 

med dobbeltdækkerbus til Graasten. 

Antallet af deltagende søllerødder var i 

underkanten til at gøre sig gældende i 

medaljekampen, men søllerødderne var 

skarpe og kæmpede det bedste, de havde 

lært. 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 vandt 

bronzemedaljen. 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 medaljen 

behørigt på vejen hjem til Sjælland. Tak til 

Jørgen, vores faste turleder til DM Hold-

finalerne, og til Kirsten, vores faste 

indpisker og forfatter af instruktive pep-

mails til divisionsmatcherne. 

På den internationale scene har flere af 

vores ungdomsløbere optrådt i 2022. På 

baggrund af sine fine resultater i flere af 

forårets løb fik Mathias Buchgreitz plads på 

juniorlandsholdet, som DOF sendte til 

juniorverdensmesterskaberne, JWOC, i 

Portugal i juli. Desværre blev de 

portugisiske skove lukket på grund af 

overhængende brandfare netop som JWOC 

fandt sted, og derfor blev kun sprinten og en 

i hast arrangeret sprintstafet gennemført. 

Skovdistancerne blev i stedet gennemført i 

november; desværre uden deltagelse af 

Mathias, som var skadet. 

Danmark sendte sit yngste landshold med 

13 løbere til Ungarn til de europæiske 

ungdomsmesterskaber, EYOC, i 

begyndelsen af juli. Blandt de 13 var Ingrid 

Due Nygaard, som fik sin debut i 

landsholdsdragten. Også Nathan Philibert 

deltog i EYOC som en del af det franske 

ungdomslandshold. 

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 uden 

for konkurrence. Fra Søllerød deltog Ingrid 

Due Nygaard, Ella Reker Hadrup og Oscar 

Bæk Christiansen, der ud over en stor 
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oplevelse fik værdifuld international 

konkurrencetræning.  

I 2023 er Mathias udtaget til U-20 

landsholdsgruppen. Stort tillykke til 

Mathias! Mathilde Smedegaard er tilbudt en 

plads i U23-gruppen, som hun tidligere har 

været en del af, men har valgt at sige nej tak 

i 2023. 

 

Træninger 
 

Det ugentlige træningsprogram er ikke 

ændret i forhold til de foregående år. Men 

til forskel fra både 2020 og 2021, hvor 

coronapandemien rasede, var det i 2022 stor 

set muligt at gennemføre hele programmet. 

Mandag aften træner mini-SUT og SUT, 

tirsdag aften er der stafettræning, 

breddetræningen foregår torsdag aften i den 

lyse tid og lørdag formiddag om vinteren, 

torsdag aften er der ydermere løbeteknisk 

træning, og fredag byder på styrketræning. 

Mini-SUT- og SUT-træninger er målrettet 

ungdomsløbere, selvom en del forældre 

også finder vej til træningerne. Målgruppen 

for stafet- og breddetræningerne, de 

løbetekniske træninger og 

styrketræningerne er derimod alle klubbens 

medlemmer. Beretninger om de fælles 

træninger følger nedenfor. 

Ud over de faste, ugentlige træninger 

tilbyder Søllerød OK månedsbaner. Gert 

Bøgevig har også i 2022 været fast 

banelægger og har sammen med Vibe sat 

nye poster i Rude Skov hver måned og 

indsamlet de gamle. Der er flere baner at 

vælge imellem, og kort og baner kan hentes 

på klubbens hjemmeside. Banerne er gratis 

for klubbens medlemmer, hvorimod vi 

opfordrer ikke-medlemmer til at indbetale 

20 kr. pr. kort.  

Østkredsens træningstilbud, O-Teknik Øst 

eller OTØ, som udsprang af CoronaCup, 

har kørt i hele 2022. En lille, fast gruppe af 

unge banelæggere, primært Jonas og Lasse 

Falck Weber fra Tisvilde Hegn OK, 

organiserer og udarbejder baner i 

forskellige nordsjællandske skove. Hvert 

tilbud omfatter flere baner og ofte også 

baner, der understøtter et tema eller 

træningsmoment. Baner og kort hentes via 

en app eller fra OTØs hjemmeside, og man 

betaler et lille beløb på MobilePay, som går 

til at dække udgifter til drift, banelægning 

og brug af kort. I 2022 har der været udbudt 

et halvt hundrede OTØ-træninger. Mange 

søllerødder benytter sig af tilbuddene, og 

både SUT og bredde benytter lejlighedsvis 

OTØ-baner til deres træninger. 

Den store udfordring for både månedsbaner 

og OTØ er at få tilladelse fra Naturstyrelsen 

til at ophænge poster i statsskovene, de 

såkaldte skovtilladelser. Vi oplever, at NST 

er blevet meget mere tilbageholdende med 

at give de nødvendige tilladelser, ikke 

mindst til baner, der er opsat længere end en 

enkelt dag. Søllerød OK står ikke alene med 

det problem, og skovadgang har fået øget 

fokus hos Dansk Orienteringsforbund, som 

gennem diverse samarbejdsorganisationer 

forsøger at fremme orienteringssportens 

adgang til naturen. 

Mini-SUT 
Træner for klubbens yngste medlemmer, 

mini-SUT i alderen fra ca. 5 til 11 år, var i 

2022 Kirsten Møller. Kirsten overtog 

opgaven i 2021, hvor Lotta Lüthje og Simon 

Stoumann havde ledet træningerne i en kort 

periode hen over sommeren, efter Magnus 

Oscarsson stoppede som mini-SUT træner 

efter 10 år på posten. Kirsten har sammen 

med et antal faste hjælpere kørt træningerne 

i hele 2022 og skriver herom: 

”De yngste søllerødder, mini-SUT, har mest 

fokus på en ugentlig træning mandag kl. 

17:30-18:30 med en legende introduktion til 

orientering. Forældre deltager aktivt, 

ligesom trænerteamet tæller to yderst 
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erfarne skygger. 2022 har været et travlt år. 

Vi har ikke helt styr på foråret, men i 

efteråret blev det til 17 træninger med lige 

under 14 deltagere i gennemsnit – og en 

variation fra 6 til 26 fremmødte (ikke 

medregnet de voksne, hvoraf der også har 

været en del). 

I vinterhalvåret har vi haft enorm glæde af 

de lysende lamper, der både kan lokke de 

alleryngste ind i terrænet i tryg nærhed af 

målområdet, lære børnene, at O-kortet 

indeholder information, og træne en smule 

retningsforståelse. En ren og skær WOW-

effekt kan heller ikke udelukkes       I 

sommerhalvåret har vi brugt farvede bolde 

med samme formål, da man ikke kan se 

lampernes farver i sollys. 

Sværhedsgraderne på ”lampebanerne” 

følger det svenske klassifikationssystem 

med enkelte modifikationer: pindsvin, 

egern, ræv, rådyr – og på det seneste Maja 

Alm! 

Ved vores eget DM (stafet og lang på 

Bornholm) var børnebanerne stærkt 

inspireret af de ugentlige Søllerød-

træninger, og de fik en del positiv 

opmærksomhed. 

Ud over lampebanerne har vi almindelige 

skovbaner typisk på 1-2 km længde og i tre 

sværhedsgrader: Peter Plys (begynder), 

Pippi Langstrømpe (let) og Harry Potter 

(mellemsvær). Børnene kaster sig ud i alt 

med stor energi og imponerende godt 

humør, selv om alle bliver endnu bedre 

motiveret af store mængder slik eller 

fastelavnsboller… 

Det koster også tid og planlægning at være 

mini-SUT-træner, og jeg bliver mere og 

mere imponeret over, at Magnus kunne 

holde til det i 10 år!!! I 2023 vil jeg forsøge 

at fordele opgaverne bredere for at gøre 

organisationen mere bæredygtig. 

En KÆMPE stor tak skal der lyde til de 

faste hjælpere Kirsten Olsen, Birger Tynell 

og Jens A. Hansen (Vibe Bøgevig holdt op 

i sommer), til Troels C for hjælp til 

banelægning fra årsskiftet, til bestyrelsen 

for økonomisk støtte, til forældre for uge 

efter uge at bringe deres poder ud i al slags 

vejr – og ikke mindst til børnene, som har 

været i alderen fra 4 til 11 år. 

Hvis du er interesseret i at hjælpe, så sig blot 

til! Alle kan bidrage med noget, og vi kan 

altid bruge flere hjælpere til alt fra 

banelægning til at hjælpe med at hente og 

bringe materiel. 

- Kirsten Møller” 

SUT 
Træningen af de unge fra 11 år, SUT, 

varetages af en lille trænergruppe med 

Fiona Becker som den overordnede 

koordinator. Michael Graae har skrevet 

følgende om SUT-træningen i 2022: 

”Søllerød Ungdomsteam, forkortet SUT, er 

gruppen af ældre unge fra omkring 11 år. 

Træning for SUT finder sted hver mandag 

fra 17:30 til ca. 20:30. Træningen består af 

fire dele: Praktisk træning i skoven (som 

altså er en blandet skare af nærliggende 

skove suppleret med sprint), bad på 

Rudegård Stadion, fællesspisning samt 

tørtræning i klubhuset. Tørtræning er enten 

om dagens træning, om et stævne flere eller 

færre har deltaget i eller et spændende / 

interessant / anderledes løb fundet på o-

track. 

Vi har året igennem haft en stor fast gruppe, 

som trofast mødte op mandag efter mandag. 

Hertil en stribe forældre, herrer som damer, 

der enten skyggede eller løb egne baner. 

Trænermæssigt har vi stadig haft god støtte 

fra Bo og Mads med støtte fra en lang række 

forældre og ældre SUT’er til alt fra 

banelægning, postudsætning, styring af 

træningen, postindsamling og tørtræningen. 

Hertil også støttefunktioner med at holde 

styr på planen for madlavning og de 
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ugentlige informationer om hvor træningen 

er den specifikke mandag. 

Årets første DM var DM nat i Lindet skov 

arrangeret af HTF. Søllerød og SUT 

væltede sig ikke i medaljer, så kæmpestor 

hyldest til tidligere SUT Mathilde 

Smedegaard Madsen der vandt D21 foran et 

par solide landsholdsløbere. 5 hhv. 16 

sekunder var hun foran – og det var jo 

rigeligt. 

Næste DM var sprint og sprintstafet i 

Odense. Der var booket pladser på 

vandrerhjemmet til en større klynge af både 

SUT’er og voksne, så der var som 

sædvanlig mulighed for snak både før og 

efter løbene uanset om man bare vandrede 

til stævnepladsen eller sneg sig til at prøve 

letbanen et par stop. Samlet optræder 

Søllerød 37 gange på resultatlisten med 

noget blandede resultater (fem medaljer til 

”de voksne”). Fra SUT skal fremhæves 

Ingrid Due Nygaard (nr. 4 i D16) og Nathan 

Philibert (nr. 4 i H16). Nathan var et 

mulehår foran Vincent som nr. 5. Mathias 

Buchgreitz fik bronze i H20 foran Lukas 

Becker, der kom i mål som nr. 4. Stævnet 

bar præg af det efterfølgende VM i 

trekantsområdet, for der var ekstraordinært 

mange udenlandske deltagere i D21 hhv. 

H21. 

Til DM Sprintstafet fik vi et par regnbyger 

lige inden starten, så teltet blev hurtigt fyldt. 

Resultaterne blev bedre for SUT’erne, 

Nathan Philibert, Ingrid Due Nygaard og 

Vincent Becker fik sølv i D/H16. 

Fremhæves skal også at Ella Reker Hadrup 

som D16-løber fik sin debut i D/H-21 (på 

hold med Mathilde Smedegaard Madsen, 

Mathias Buchgreitz og Simon Thrane 

Hansen) hvor hun løb i mål på en 12. plads! 

Sommerferien bød for mange SUT’er på 

klubtur til Madonna di Campiglio. Sprint i 

selve byen og så ellers løb i rigtigt 

alpeterræn både over og under trægrænsen. 

For nogen blev etape 2 usædvanligt kedelig 

og for andre lidt vel spændende. Der kom 

nemlig tordenvejr ind over terrænet, så 

etapen blev aflyst midt under 

arrangementet. Arrangørerne flyttede så 

rundt på stævnepladsen, så vi fik to 

skovetaper inden vi igen kom op i det åbne. 

Svær orientering for de fleste! 

Fra sommerferien skal også nævnes et par 

nye landsholdsløbere. Til European Youth 

Orienteering Championships afholdt i 

Ungarn blev SUT repræsenteret af Ingrid 

Due Nygaard og Nathan Philibert (F). Til 

Junior World Orienteering Championship 

afholdt i Portugal blev SUT repræsenteret af 

Mathias Buchgreitz. 

DM Mellem blev arrangeret ultimo august 

af Silkeborg OK i Thorsø bakker. Alt i alt er 

der 20 Søllerød-løbere på resultatlisten og 

det var uden de mest prangende resultater 

(to voksne fik medaljer). De bedste 

placering gik til Sebastian Røysland Maltby 

(H18) og Mathias Buchgreitz (H20), der 

begge blev nr. 5. 

Årets højdepunkt for Søllerød OK er 

ubetinget DM stafet og DM lang på 

Bornholm. Stævne og løb var selvfølgelig i 

særklasse (et beskedent ’host’ på klubbens 

vegne), og resultaterne var – skovenes 

sværhedsgrad in mente – bestemt fine. TIL 

DM-stafet fik D16 (Ella Reker Hadrup, 

Norah Leivsgard Christensen og Ingrid Due 

Nygaard) bronze og H16 (Vincent Becker, 

Oscar Bæk Christiansen og Nathan 

Philibert) fik sølv. Sebastian Røysland 

Maltby (H18) fik en tjans på H21-holdet, 

der kom i mål som nr. 11. 

Til DM lang var i alt 13 ungdomsløbere i 

skoven, hvor de fik tre medaljer med hjem: 

Hanna Bæk Christiansen (D12), Silje Olivia 

Bøgevig Løkkeholt (D12), Norah Leivsgard 

Christensen (D14), Ingrid Due Nygaard 

(bronze i D16), Ella Reker Hadrup (D16), 

Wilfred Nohr Bøgevig-Løkkeholt (sølv i 

H10), Samuel Næstoft Tabanera (H12), 

Anton David Koue (H12), Nathan Philibert 
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(bronze i H16), Oscar Bæk Christiansen 

(H16), Ditlev Melbye (H16), Vincent 

Becker (H16), Sebastian Røysland Maltby 

(H18). 

Mange af de unge deltog derefter i 

erobringen af endnu en medalje ved DM for 

klubhold i Gråsten skov arrangeret af OK 

Syd. 

For 2023 er ønsket at flere deltager i stævner 

både lokalt på Sjælland og når der er DM i 

det ganske land. Første større mulighed er 

”Danish Spring” ultimo marts med sprint i 

Frederikssund og siden to løb i Tisvilde 

Hegn.  

På vegne af SUT-trænere og hangarounds 

- Michael Graae” 

Breddetræning 
Henrik Kleffel er chef for bredde-

træningerne. Sammen med Trænings-

banden planlægger, organiserer og afholder 

han flere end 40 voksentræninger i løbet af 

året; i den lyse tid torsdag aften og om 

vinteren lørdag formiddag.  

Til beretningen skriver Henrik: 

Breddetræningerne kunne i 2022 endelig 

som resten af samfundet vriste sig fri af 

Coronaens snærende bånd og fortsætte i sin 

vante gænge, hvilket vil sige 42 træninger 

fordelt på torsdage og lørdage. Altså ikke 

noget med aflysninger og Corona-baner, 

men uge efter uge, hvor Træningsbanden 

tilbyder træning til alle klubbens 

medlemmer. 

Og lad os bare få det overstået. Statistik er 

blevet en fast del af beretningen. I år ingen 

undtagelse. Året 2022 bød som skrevet på 

42 træninger med i alt 2156 startende, 

hvilket betyder godt 51 startende i snit pr. 

træning. Ganske pænt men alligevel et 

stykke fra rekordåret 2020 med mere en 64 

starter i snit pr. træning. Siden Gert 

sparkede breddetræningen i gang i 2003 

(har jeg ladet mig fortælle) er det blevet til i 

alt 36399 starter til breddetræningerne. For 

perioden 2014 – 2022 kan det illustreres 

som vist herefter. 

 

 
Træningsstatistik Blå søjle viser antal træninger og gul søjle gennemsnit af antal deltager 

per træning 
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Året bød ikke på nogen antalsmæssige 

”runde” træninger. Træning nr. 800 vil om 

alt går som planlagt først finde sted i 

slutningen af 2023. Derfor skulle vi frem til 

februar, før der skete noget ekstraordinært, 

hvor jo fastelavn indfandt sig. Mogens 

Maltby havde oprindelig påtaget sig at stå 

for denne træning i 2021, men som med 

meget andet spændte Coronaen ben for 

dette. I stedet sørgede Mogens og familie 

med lidt hjælp så for baner, tøndeslagning, 

fastelavnsboller og hygge i Sjælsølund i 

februar 2022. Ny Kattekonge blev David 

Palsgaard, der med sin nyudnævnte 

Kattedronning Michael Graae har lovet at 

stå for fastelavnstræning i 2023. En ny 

tradition er skabt. 

Træningerne i øvrigt var som altid med god 

brug af vore lokale skove og kort. Vi 

bestræber os dog på mindst én gang pr. 

måned at besøge en gæsteskov i 

Nordsjælland, men inden for en afstand der 

gør, at man også kan nå det på en torsdag 

efter arbejde. Vi har igen gjort brug af OTØ-

baner (OTØ = O-Teknik Øst), hvor vi kan 

”nøjes med” at sætte skærme ud for den lette 

bane. Baner og udsætning af øvrige skærme 

er klaret af OTØ. OTØ-banerne fungerer 

som et fint bidrag til træningerne, men 

måske med anderledes udfordringer end vi 

ellers møder. At bruge OTØ-banerne 

fordrer en afgift, men den betaler klubben, 

når det er et led i breddetræningen. 

Den årlige ”sommerafslutning”, som 

markerer pausen hen over sommerferien, 

var i 2022 ikke en gentagelse af den ellers 

næsten traditionelle træning i Tisvilde Hegn 

med efterfølgende grill og hygge hos Ellen 

og Jens Aaris i Vejby Strand. I stedet havde 

vi lejet os ind hos AS (Akademisk 

Skytteforening) ved Høje Sandbjerg. 

Træning i Rude Skov blev arrangeret af 

Gert. Efterfølgende grill og hygge var så 

henlagt til AS’ ejendom, hvor vejret 

tilsmilede os med masser af sol. Stor tak til 

alle jer, der hjalp på dagen, og til alle jer der 

deltog, og gjorde det til en festlig træning. 

Som altid bød eftersommerens træninger 

også på tre træninger slut oktober/først 

november, hvor vi træner i pandelampes 

skær. Den første af disse nattræninger 

forsøgte Kaj Rostvad ihærdigt at få nye til 

at deltage til. Lokkemaden var lidt at drikke 

og noget sødt til ganen. En skjult dagsorden 

var der dog. Kaj fyldte 80 år. Kun få kendte 

den egentlige dagsorden, hvorfor Kaj da 

også næsten blev overrasket, da der var 

fødselsdagssang og fejring i 

Madpakkehuset i Geel Skov. Stort tillykke 

til den altid venlige og hjælpsomme 

fødselar. 

Klubmesterskabet blev afviklet ved 

træningen den 19. november 2022 i Rude 

Skov. Endnu engang var Gert ankermand, 

hvor det også var det velkendte koncept 

”kend din egen tid”, der afgjorde 

mesterskabet. En klubmester blev også 

udråbt, men en fintælling måtte der til, 

hvorefter det viste sig, at rette Klubmester 

2022 var Bo Rasmussen. Titlen og æren 

som Årets Skildpadde blev Søren Grønvald. 

Julemaveløbet var som altid et 

tilløbsstykke. Igen i år var det Michael 

Graae støttet af familien m.fl., der sørgede 

for baner med SI og varmt at drikke med 

småkager til. 102 søllerødder og gæster 

brugte 2. juledag med en tur i Rude Skov, 

hvor vejret for en gangs skyld viste sig fra 

den lidt våde side. 

Stor tak til Træningsbanden, der uge efter 

uge sørger for træningstilbud til 

søllerødderne, og stor tak til alle jer, der 

hjælper med indsamling af skærme efter 

træningerne. Uden jeres hjælp ingen 

breddetræning. 

Kigger vi lidt ind i 2023 vil billedet sikkert 

blive genkendt. Træninger i vore egne 

skove og i gæsteskove. Hvis vi får det til at 

passe vil vi igen benytte os af enkelte OTØ-
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baner. Sommerafslutningen henlægger vi 

igen til AS-ejendommen ved Høje 

Sandbjerg. Det betyder dog ikke, at vi har 

skrottet træningen i Tisvilde Hegn med 

efterfølgende hygge i Vejby Strand. Den 

træning er blot flyttet til Kr. 

Himmelfartsdag.” 

Løbeteknisk træning 
Løbeteknisk træner er Andreas Toft 

Mikkelsen. Andreas tilbragte første halvdel 

af 2022 på Bornholm, hvorfra han 

tilrettelagde træningerne. Efter sin 

tilbagekomst til Nordsjælland har Andreas 

selv forestået de løbetekniske træninger, der 

er åbne for alle klubbens medlemmer. De 

foregår torsdage fra kl. 17:30 og udgår 

normalt fra Rudegård. 

Styrketræning 
Klubbens styrketræninger er ligeledes åbne 

for alle medlemmer og foregår fredage fra 

kl. 16:30 til 18:00. I 2022 foregik 

træningerne på Holte Skole på Rønnebærvej 

(den tidligere Dronninggårdskole). Træner 

er Petter Kann. 

Der skal lyde en meget stor tak til alle vores 

trænere og medlemmer, der bidrager med 

planlægning, koordinering, afholdelse, 

transport og madlavning og meget andet i 

Søllerød OKs store palette af træninger og 

træningstilbud. 

Eliteudvalget 
I 2022 overtog Aske Jepsen posten som 

formand for Søllerød OKs eliteudvalg fra 

Troels Christiansen, som dog er forblevet i 

udvalget. Tak til Troels for de mange år som 

eliteformand og held og lykke til Aske i 

hans nye rolle. Aske beretter om 

aktiviteterne i 2022: 

”Udvalget 
Udvalget udgjordes i 2022 af Mogens 

Hagedorn, Mathilde Smedegaard, Mikkel 

Kaae-Nielsen, Troels Christiansen, Kirsten 

Møller og undertegnede. Der har været et 

par enkelte møder online i løbet af året. 

Landshold/Resultater 
På seniorsiden, var det særligt Mathilde 

Smedegaard, der præsterede de flotte 

resultater. Ved årets første DM, DM Nat, 

kunne Mathilde Smedegaard løbe DM guld 

hjem i seniorklassen for første gang i mange 

år for Søllerød OK. Selvom Mathilde havde 

skader undervejs i sæsonen, beviste hun, at 

hun kan løbe op med de bedste løbere i 

Danmark, med flotte resultater på både 

testløb til årets VM og de danske 

ranglisteløb. Mathilde slutter på en fornem 

6. plads på ranglisten for året 

Mathias Buchgreitz løb sig med gode løb i 

foråret til Junior VM i Portugal. Junior VM 

blev grundet brandfare i Portugal delt op i 

en sprintdel i sommer og et skov Junior VM 

i november. På sprinten løb Mathias sig ind 

som nr. 85 mens han på sprintstafetten løb 

en god tur for Danmarks 2. hold. På 

herresprintstafetten løb Mathias endnu en 

flot førstetur, og skiftede som nr. 20 hvor 

holdet sluttede på en 11. plads. Desværre 

havde Mathias et skadespræget efterår, hvor 

han måtte melde afbud til skovdelen af 

Junior VM. Før det beviste Mathias dog 

med medalje på DM mellem og flotte 

resultater til JEC (Junior European Cup), at 

han kan konkurrere med de bedste. 

Søllerød stafet 
7. sæson med stafettræninger med Johan 

Aagaard som styrmand blev igen i år en 

succes. Træningerne holder højt niveau, og 

vi har i 2022 set flot deltagelse – særligt fra 

de unge løbere, som er på vej til at rykke op 

i juniorrækken. Vi er sikre på, at dette tilbud 

er med til at rykke Søllerød-løberne og de 

passive medlemmer, som synes det er god 

træning. 

Til 10mila, der blev afholdt lidt udenfor 

Örebro, havde Søllerød hold med i Herre- 
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og Dameklassen. Det blev en super tur, med 

godt humør og spændende stafetture for de 

enkelte løbere. Herreholdet sluttede som nr. 

116, Dameholdet som nr. 145. Hos herrerne 

er målsætningen stadig at komme i top-100, 

efter lige ved og næsten de seneste tre år. 

Mon ikke 2023 bliver året? 

I 2023 glæder vi os igen til at skulle afsted 

på ture, bl.a. 10mila, Jukola og en 

fortræningstur til Sverige. Der kommer 

flere og flere aktive løbere mellem H/D15-

45, så det tyder lovende for et godt år med 

lidt mere eliteaktivitet i 2023.  

Tak til Johan for at sørge for de gode 

træninger om tirsdagen, og resten af 

udvalget for godt samarbejde.” 

 

Landsholdstræner 
 

På DOFs repræsentantskabsmøde i marts 

blev Mikkel Kaae-Nielsen hædret som 

”Årets Træner” sammen med Jess 

Rasmussen fra Viborg OK for sit arbejde 

med de unge talenter i Talentcenter Midt. 

Mikkel blev efter sommerferien ansat som 

ny U18 landstræner i en årlig stilling på 

10% af fuld tid. Sammen med Astrid Ank 

Jørgensen arrangerer og afholder han de 

landsholdsrelaterede aktiviteter for de unge 

talenter under 18 år i landets 

orienteringsklubber (U18 gruppen). 

Mikkel har været engageret i mange U18-

aktivteter blandt andet gennem sin rolle som 

talentcentertræner i TC Midt, og han har 

deltaget i junior VM og EYOC som træner 

flere gange. Desuden har han været 

hjælpetræner for det australske landshold i 

forbindelse med verdensmesterskaberne i 

sprintorientering (WOC), der i juli blev 

holdt i Trekantområdet.  

Vi ønsker Mikkel et stort tillykke! 

 

Kort 
 

Vores mange kort over lokalskovene 

vedligeholdes løbende af Niels Raagaard. 

Det er en meget stor opgave, og Niels er 

nødt til at prioritere de skove, der hyppigst 

benyttes til træninger; ikke mindst Rude 

Skov og Geel Skov. Netop disse to kort fik 

en overhaling af den professionelle 

korttegner Gedeminas Trimakis fra Litauen 

i 2021.  

Der er ikke tegnet nye kort i 2022. Vi har til 

gengæld en aftale med Gedeminas, der 

kommer til Danmark i efteråret 23, om i den 

anledning blandt andet at opdatere kortet 

over Folehaven. 

Michael Graae er den daglige koordinator af 

klubbens kortportefølje, herunder salg af 

kort. 

 

Klubaktiviteter 
 

Den helt store begivenhed denne sommer 

inden for O-sporten var 

verdensmesterskaberne i sprintorientering, 

WOC Sprint, der blev holdt i den sidste uge 

af juni i Trekantområdet i Østjylland. WOC 

blev arrangeret af de store klubber i 

Trekantområdet, men flere søllerødder var 

dybt engageret i arrangementet, ikke mindst 

Troels Christiansen, der var konsulent, 

kvalitetskontrol og meget mere, og Rasmus 

Thrane, tidligere juniorverdensmester i 

sprint, der nu ganske vist har flyttet bopæl 

og o-adresse til Silkeborg, som var 

banelægger på en etape. Mange Søllerødder 

deltog i publikumsløbene og tog del i festen, 

mens de stod på sidelinjerne og heppede på 

de danske løbere. Det var første gang, der 

blev holdt verdensmesterskaber 

udelukkende med sprintdiscipliner på 

programmet, og arrangørerne fik skabt et 

fantastisk flot og velgennemført WOC, der 



 Søllerød Orienterings Klub Marts 2023 

16 

sætter standarden for de kommende 

verdensmesterskaber. 

Ugen efter WOC var der afgang til årets 

sommerklubtur til Madonna di Campiglio i 

Dolomitterne, hvor 80 søllerødder i alle 

aldre og på alle o-niveauer deltog i 5-dages 

stævnet ”5 Days of Italy”. Terrænerne var 

hårde for en fladlandsdansker, og banerne 

var gode og svære. Alle blev udfordret både 

på o-teknik og fysik, men strabadserne blev 

overskygget af de personlige succeser ved 

at have klaret opgaven, og så hjalp det også, 

at Ulrik Illum, vores mangeårige 

initiativtager og planlægger af klubture, 

havde skaffet os logi på et meget lækkert 

sportshotel, hvor der blev nørdet kort og 

hygget med klubkammeraterne, og hvor 

maden tilmed var fantastisk. 

Henrik Kleffel har allerede berettet om 

sommerafslutning, julemaveløb og 

klubmesterskab ovenfor. Til det sidste kan 

tilføjes, at David Palsgaard med hjælpere 

om aftenen efter klubmesterskabsløbet 

havde indbudt til klubaften og 

sammenskudsgilde i Egehegnets festlokale, 

som Mads og Bente Lassen havde skaffet os 

adgang til. Det er samme sted, hvor vi i 

mange år, og 2022 var igen undtagelse, har 

holdt molbomiddag efter finaleløbet. Det 

var en fin afslutning på en dejlig dag i 

Søllerød Orienteringsklub. Tak til David 

med hjælpere og til Bente og Mads for lån 

af festlokalet. 

 

Klubben generelt 
 

Ved udgangen af 2022 havde klubben 338 

aktive og 24 passive medlemmer, 

aldersfordelt som vist i tabellen. Det 

bemærkes, at medlemstallet er stort set 

uændret fra 2021 til 2022. 

 

Aldersstatistik af medlemmer i SOK  

aldersgruppe -12 år 13-18  19-24 25-39 40-59 60-69 70- 
Aktive 
i alt 

Passive 
i alt 

2022 kvinder 22 19 9 14 49 9 9 131 5 
2022 mænd 24 25 17 21 66 27 27 207 19 
2022 i alt 46 44 26 35 115 36 36 338 24 

2021 i alt 45 48 27 33 113 33 35 334 27 

 

Søllerød Orienteringsklub holdt den årlige 

generalforsamling den 3. marts 2022. 

Regnskabet for 2022 viser et underskud på 

9,7 tkr. mod budgetteret 26,9 tkr. Det 

dækker både over færre indtægter på 

arrangementer og lavere udgifter til 

løbertilskud og klubaktiviteter.  

Andreas Mikkelsen valgte ikke at 

genopstille til bestyrelsen, hvorimod David 

Palsgaard blev valgt ind. Herudover bestod 

bestyrelsen i 2022 af Niels Bentzon 

(formand), Lars Fock (kasserer), Anne 

Skovbæk, Jette Nygaard Jensen, Michael 

Graae, Lotta Lüthje, Mads Lassen og 

Henrik Molsen. 

På generalforsamlingen hædrede vi Magnus 

Oscarsson som ”Årets Søllerød” på 

baggrund af hans mangeårige indsats som 

cheftræner for mini-SUT. Som overfor 

nævnt, sluttede Magnus som mini-SUT-

træner i foråret 2021 og er nu en del af SUT-

trænerteamet. 

Bestyrelsen nedsatte i 2021 en 

arbejdsgruppe, der tæt følger Rudersdal 

Kommunes planer om eventuel opførelse af 

en ny hal på Rudegaard Stadion, som går 
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under navnet Holtehal 3. Arbejdsgruppen, 

der består af Henrik Molsen, Michael Graae 

og Torben Koue, har i 2022 deltaget i et par 

workshops arrangeret af Rudersdal 

Kommune for klubberne, der har hjemme 

på Rudegaard. Det rådgivende 

ingeniørfirma, Niras, har i den forbindelse 

udarbejdet et antal skitseforslag til placering 

af en ny hal på Rudegaard. Fælles for dem 

er, at de har den konsekvens, at 

Rønnebærhuset skal fjernes. Derudover har 

det vist sig, at ingen af forslagene tilgodeser 

de ønsker til genhusning, som Søllerød 

Orienteringsklub er fremkommet med i 

løbet af processen. Derfor er 

arbejdsgruppen og bestyrelsen i dialog med 

Rudersdal Kommune om alternative 

muligheder for klublokaler, heriblandt et 

hus uden for Rudegaard, der ser interessant 

ud. Arbejdsgruppen har sammen med 

Rudersdal Kommune besøgt lokalerne, der 

ser ud til at kunne opfylde vores behov for 

både aktiviteter og materielopbevaring og 

derudover ligger godt i forhold til skov og 

offentlig transport. Vi har afgivet positiv 

interessetilkendegivelse til kommunen og 

venter på deres tilbagemelding. For god 

ordens skyld skal nævnes, at der for 

øjeblikket ikke er konkrete planer for 

opførelse af Holtehal 3, som end ikke er 

ikke budgetsat de næste 4 år, og derfor er 

der heller ikke konkrete planer for 

udflytning fra Rønnebærhuset. Vi er 

stadigvæk i sonderingsfasen.  

I 2022 udkom vores klubblad, Komposten, 

med 6 numre. Næsten 150 siders spændende 

læsestof har de to redaktører Lotta Lüthje og 

Anne Skovbæk redigeret og udgivet. 

Komposten udkommer både på tryk og som 

digital udgivelse i farver på hjemmesiden.  

Vi er i den heldige situation, at der altid er 

stor opbakning fra hjælpere og 

funktionsledere til vores stævner og 

arrangementer. Det skal I have meget stor 

tak for. Lige så vigtige er de opgaver, som 

vores trænere og faste tovholdere udfører. 

Et kig på Kompostens side om praktiske 

oplysninger viser, at listen over faste 

”tovholdere” er lang. Ud over dem, der er 

nævnt i det foregående, skal nævnes Kirsten 

Olsen, vores løbstilmelder, der i rigtig 

mange år har varetaget alt det praktiske 

omkring vores medlemmers tilmeldinger i 

O-service; Claus Kaae-Nielsen, der er 

pressekontakt og sammen med Iben Maag 

assisterer vores kasserer, Lars Fock, med 

medlemsadministration; Trine Næstoft, 

som bestyrer tøjbanken, der udlåner klubtøj 

til vores yngste medlemmer; Helge 

Tillingsø, som administrerer hjemmesiden; 

og ikke mindst vores to nye 

rengøringsassistenter, Ingrid og Laura fra 

SUT, som i 2022 overtog tjansen med 

rengøring af klubhuset. Vi skylder alle 

vores trænere, tovholdere og hjælpere stor 

tak for deres store engagement og bidrag til 

at få hjulene til at køre rundt.  

 

Fremtiden 
 

Alle klubbens træningsaktiviteter bortset fra 

stafettræningerne, der holder vinterpause, er 

i fuld gang. Stafettræningerne begynder 

igen til februar og fortsætter i hvert fald 

indtil Tiomila stafetten i maj. 

Molbosæsonen er ligeledes begyndt og 

kører efter den kendte model med Steen 

Olsen i spidsen for andet år. 

Copenhagen Exhaust Trail finder som 

nævnt sted allerede den 15. april i 

Ravneholm og Geel Skov. Som man kan 

læse i decembernummeret af Komposten, er 

Exhaust Trail i 2023 også DM i Kort Trail, 

og vi har af den grund slået os sammen med 

Blovstrød Løverne om at arrangere løbet. 

Derudover skal vi arrangere 2. runde af 

divisionsmatcherne for 3-6 division den 17. 

september. Den kommer til at foregå i Rude 

Skov. 
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Årets sommerklubtur går til Schweitz, hvor 

vi i midten af juli måned skal deltage i 

Swiss-O-Week i Flims/Laax. Flere af 

klubbens medlemmer kan huske, at SOW i 

2011 fandt sted i samme område, og 2023-

turen bliver på mange måder et dejligt 

gensyn. Vi skal løbe i samme områder, vi 

skal bo i samme ”hytte” som sidst, og 

initiativtager og turleder er endnu gang 

Ulrik Illum. Er du ikke allerede tilmeldt, så 

overvej om ikke sommerferien skal gå til 

Schweitz. Området er fantastisk og 

spektakulært, og kvaliteten af kort, baner og 

stævnet i det hele taget er sædvanligvis i 

top. Og som mange kan skrive under på, 

blomstrer klublivet på vores klubture, hvor 

nye venskaber og gode minder bliver skabt. 

 

Og med dette afslutter jeg bestyrelsens 

beretning om aktiviteterne i Søllerød 

Orienteringsklub i 2022. 

 

- Niels la Cour Bentzon  

Trørød i februar 2023 

 

 

Generalforsamling 9. marts  
Dagsorden 

 
Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub 

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19:30 

Generalforsamlingen holdes i Forsamlingslokalet på Rudegård Stadion 

(indgang fra den lille P-plads på Birkerød Kongevej i sydenden af stadion) 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår 

forud for generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste 

kalenderår. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt 

medlemskab.  

6. Behandling af indkomne forslag. 

For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 

14 dage før generalforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af 

generalforsamlingen skal modtagne forslag være offentliggjort på klubbens 

hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med direkte udsendt 

meddelelse. 
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7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer: 

a. Formand (lige år), for 2-årig periode.   

b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode. På valg: Lars Fock 

c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge 

bestyrelsens turnusplan. På valg: Michael Graae – genopstiller; Lotta Lüthje – 

genopstiller; Mads Lassen – genopstiller. 

d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen; Philip Bæk Christiansen. 

e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen – genopstiller; David 

Palsgaard – genopstiller. 

f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Jens A Hansen. 

8. Eventuelt  

I forlængelse af generalforsamlingen vil Henrik Molsen fortælle om arbejdet med at finde 

nye klublokaler for Søllerød OK til erstatning for Rønnebærhuset, der fjernes, såfremt der 

bygges en ny Holtehal 3 på Rudegård Stadion. 

 

Derudover vil Sebastian Røysland og Vincent Becker fortælle om banelægning til NatCup i 

november 2022. 

 

- Niels Bentzon 

 

Årets Ungdomsløber 
og sidst års 

 
Vi ønsker tillykke til Ingrid Due 

Nygaard og Nathan Philibert 

som udnævnte til årets ungdoms-

løber for 2021 respektive 2022. På 

grund af forvirring sidst år blev 

årets ungdomsløber 2021 først 

kåret i år. Ingrid fik derfor lov at 

kun beholde vandrings-pokalen 

(pilekogger) i få minutter før det 

blev givet videre til årets 

ungdomsløber 2022 Nathan.  

 

Stort tillykke 
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Udtagelse til U18 
 

Igen må vi ønske Ingrid og Nathan tillykke. 

Denne gang sammen med Oscar Bæk 

Christiansen for udtagelse til DOF U18 

gruppe. Mere derom kan læses på DOF 

hjemmeside. 

do-f.dk - Udtagelse til U18-gruppen 2023 

 

Stort tillykke til de alle 3! 

 

Her kommer beretningen fra de tre unge.  

 

Hvad er U18 gruppen? 
Hvert år udtages en gruppe på ca. 20 løbere 

i klasserne H/D16 og H/D18. U18-trænerne 

arrangerer 4 træningsture til forskellige 

steder. I år skal vi blandt andet til Harzen og 

Silkeborg. Formålet med gruppen er 

udvikling og give løberne en forståelse af, 

hvad det vil sige at være eliteløber. 

Udtagelsesprocessen 
Løberne i U18-gruppen udtages primært på 

deres indsats og indstilling til træning. 

Dernæst kigges der på deres sportslige 

niveau og deres træningsdagbog. Vi var 

igennem vores TC-trænere blevet oprettet 

på sportlyzer, for at U18 trænerne kan følge 

med i vores træningsindsats. I starten af 

januar blev der udtaget til dette års U18-

gruppe. I år udtog de lidt flere end normalt, 

da der var mange gode og motiverede 

løbere. Det var rigtig fedt at blive udtaget, 

og det motiverede os endnu mere.  

Hvad skal man i U18-gruppen? 
Som del af U18-gruppen får man 

muligheden for at deltage i 4 træningsture. 

Hver tur har et forskelligt formål, som f.eks. 

sprinttræning, fysisk træning eller 

konkurrenceforberedelse. Nogle gange er 

der også virtuelle oplæg med forskellige 

temaer. Vi er rigtig glade for at være blevet 

udtaget, og vi glæder os meget til at være 

med på samlingerne 

- Oscar, Nathan og Ingrid 

 

 

Personlig træner – Er det dig?  
 

Vi har behov for flere personlige trænere, så 

flere af vores talentfulde drenge og piger, 

kan få dette ekstra boost. Er det dig? 

I Søllerød Orienteringsklub har vi som 

målsætning at tildele en personlig træner til 

talentfulde 15-20-årige, som gerne vil 

udvikle sig yderligere som 

orienteringsløbere. Dette er i 

overensstemmelse med Dansk Orien-

terings-Forbunds anbefalinger. 

En personlig træner er en sparringspartner, 

som bidrager til løberens udvikling med 

afsæt i, hvor løberen er på nuværende 

tidspunkt. Typisk har den personlige træner 

fokus på løberens orienteringstekniske 

udvikling, den fysiske forståelse og det 

mentale aspekt i at konkurrere; helt 

lavpraktisk foregår det ofte ved at tale om / 

spørge åbent ind til løberens oplevelser til 

træning og i konkurrence. Dog kan det 

afhængig af relationen være lige så vigtigt 

at tale om kost, skadesforebyggelse og 

https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8701-u18-udtagelse-2023
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genoptræning efter skade, samt balancen 

mellem sport, skole og venner (life skills). 

En personlig træner laver ikke træninger 

(det klarer orienterings-trænerne i klub / 

TC). 

En personlig træner har ofte selv været 

ungdomsløber eller har anden relevant 

erfaring. Personlig træner og løber 

mødes/taler sammen efter behov, i starten 

typisk en gang om måneden. 

Den vigtigste egenskab, en personlig træner 

skal have, er interesse for den unge løber 

både som menneske og løber. Man behøver 

således ikke selv være hverken uddannet 

orienteringstræner eller eliteløber for at 

være personlig træner; selv om det kan være 

en fordel med egne erfaringer, er 

”almindelig voksen-modenhed” også 

værdifuldt. Dansk Orienterings-Forbund 

tilbyder dog en uddannelse målrettet 

funktionen som personlig træner. Dette er 

især relevant ifm. rådgivning af lidt ældre 

ungdomsløbere på vej ind i en elitekarriere. 

Søllerød Orienteringsklub sørger for at 

matche den personlige træner med en 

ungdomsløber. Ved de første møder taler 

man bl.a. om forventningerne til hinanden 

og løberens ambitionsniveau. 

I øjeblikket er der kun 2 af vores 

ungdomsløbere, som har personlig træner: 

• Mathias Buchgreitz: Aske Jepsen 

• Nathan Philibert: Lukas Becker. 

Mogens Hagedorn    

Herudover er der mange løbere, som 

allerede har behov for, eller snart får behov 

for, en personlig træner. Hvis du er 

interesseret i at være personlig træner, så 

kontakt gerne Bestyrelsen. 

 

- Anne Skovbæk 

 

Julemaveræs  
 

Julemaveræs 
Michael Graae hade lavet Julestjerne-baner, 

med en tur gennem Rude Skovs helt egen 

Bermudatrekant. Starten var i en grå diset 

december morgen. Gert stod for opvarmning 

med egen digtet sang for lejligheden, melodi 

Nu er det Jul igen… 

  
Klar parat start 
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Gerts Julemaveræs sang 

 
 
 

 
Stjernebane i Bermudatrekant 

 

 

Fastelavn 
 

Michael Graae var igen i gang i højtidsløb 

et par måneder senere til Fastelavn, denne 

gang med medskyldig, sidste års 

Kattekonge David Palsgaard. Nogen tog sig 

et mudderbad før det var tid for 

tøndeslagning. Ny Kattekonge blev Anders 

Jonsson og æren som ny Kattedronning 

tilfaldt Peter Alexander Graae.  

Til SUT var det Louise som blev 

kattedronning og Rasmus kattekonge. Og til 

Mini-SUT blev Malthe kattedronning og 

Viggo kattekonge. 

 

 
 Tilfreds kattekonge 
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Breddetræning = Træning for alle 
 

Et nyt træningsår er begyndt, og vi har 

allerede afviklet træninger for januar og 

februar. Men måske at inden vi når så langt, 

lige skal runde Julemaveløb 2022. Endnu 

engang havde Michael Graae påtaget sig 

den ikke helt lille opgave at arrangere 

Julemaveløbet og i år med SI i skoven. Den 

26. januar 2022 skulle vise sig at blive en af 

de mere fugtige af slagsen, men med ly i 

Bivognen, der alligevel står på grusbanen 

og en presenning som læ for varme drikke 

og julekager blev det igen til en flot 

markering af årets o-afslutning i klubben. 

Som hjælp havde Michael indskrevet 

familien Graae samt Bo Rasmussen og 

Mogens Jørgensen, ligesom jeg selv fik sat 

nogle stativer i skoven. Igen blev det en 

træning med mere end 100 deltagere som 

afslutning af træningsåret. 

   I 2023 har vi haft en forsigtig start, når vi 

ser på deltagerantallet. I snit ligger vi under 

50 deltagere pr træning. en lidt uvant 

situation. Sæsonen har været indledt med 

træninger i vore ”egne” skove, men også 

med en afstikker til Tokkekøb Hegn, hvor 

Steen Piil havde sørget for nogle 

udfordrende korridorer for dem der turde. I 

februar var det så tid for at prøve den noget 

mindre skov Ryget og Præsteskoven på 

sydsiden af Farumsø. Ved også at inddrage 

Baunesletten, der er en tidligere golfbane, 

var det alligevel muligt at lave baner på 

mere end 7 km, hvor der også var mulighed 

for at løbe på de ret så stejle skrænter ned 

mod sø og mose. 

   Dvæler vi et øjeblik mere ved træningen i 

Tokkekøb Hegn, så var det også her, at vi 

kunne byde velkommen til endnu et 

medlem i H80, da Gert Bøgevig skrev sig 

ind i klassen. Mon ikke der er ved at være 

basis for flere hold til stafet i denne klasse. 

   Når disse linjer skrives, har vi netop kåret 

Kattekonge og Kattedronning år 2023. Den 

afgående konge og dronning havde lavet et 

fint arrangement i Rude Skov med start på 

skovlegepladsen ved Rudegård. Herfra gik 

det så rundt i den nogle steder ret våde skov 

og tilbage til start, hvor der var varm kakao 

og fastelavenboller. Og så selvfølgelig 

tøndeslagning, hvor Anders Jonsson blev 

kåret som ny Kattekonge og Peter 

Alexander Graae ny Kattedronning. Vi 

glæder os allerede til næste år, hvortil 

Anders allerede er begyndt planlægningen. 

Måske vi i 2024 forskyder fastelavsløbet så 

vi går fri af skolernes vinterferie. 

Lidt om postindsamling efter 

breddetræning. - Det har nogle gange været 

lidt svært at skaffe postindsamlere til 

skærmene efter træninger. Det selvom det 

ikke nødvendigvis skal være samme dag 

som træningen. Der er nu lavet en oversigt, 

der løbende vil blive sendt ud med for- og 

eftersnak, hvor man kan se, hvilke 

træninger der fortsat mangler en 

postindsamler. Det er så her man skynder 

sig at tilbyde sin hjælp. 

   Et lidt simplificeret regnestykke. I 2022 

deltog der hen over hele året 218 forskellige 

løbere i træningerne. Dertil kom lidt gæster. 

Forudsætter vi, at den der laver banerne og 

oftest sætter posterne i skoven ikke skal 

samle ind og at der af andre grunde er nogen 

der ikke kan samle ind, sætter jeg løst tallet 

til ca. 160 potentielle indsamlere. Med ca. 

42 træninger pr. år giver det ca. 168 

træninger på 4 år… Eller at hvis alle (de 

160) tager én indsamling, skal man kun gøre 

det hvert fjerde år. 

   Altså kig nu på listen og byd ind. 

O-hilsen Henrik Kleffel
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Oversigt over breddetræning 
 

Breddetræning 2023 

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 - Klubmesterskab 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek 
kalender 

på hjemmesiden. 

 

I tillæg til breddetræning kan man finde 

alle træningstilbud på SOK-hjemmeside. 

http://www.sollerod-ok.dk/traening/vi-

tilbyder-en-oversigt/ 

 

Husk også “træn-selv” tilbud i from af 

månedsbanen, åben for alle.  

http://www.sollerod-

ok.dk/traening/maanedsbanen/ 

 

Praktiske oplysninger og kontakt 

information finder man også på SOK-

hjemmeside. 

http://www.sollerod-ok.dk/om-

klubben/tovholdere/ 

 

Hvis man gerne vil have nyheder fra Dansk 

Orienteringsforbund skal man tilmelde det i 

O-service. Mere information derom kan 

man finde på DOF under Nyhedsbreve  

do-f.dk - Nye nyhedsbreve på vej  

 

  

Velkommen til nye løber 
Vi siger velkomne til 2 nye løbere.  

Filuka Iten  2015 

Annemette Rosenquist 1966 

 

Nye udfordringer 
 

Kan du godt lige at arbejde med 
kommunikation, formidling, 
billedbehandling, fotografering, layout 
eller evt. bare kan lige en god cykeltur? 
 

Så har vi brug for dig i Komposten.  

 

Vi søger unge som gamle som har lyst til at 

prøve nye talenter med hvad det nu ville 

være. Det kan være at arbejde med media 

layout, billedbehandling, forbedre dit CV, 

skrive artikler eller hjælpe med at cykle 

kommunen rundt og aflevere Komposten.  

Vi ønsker at udvide Komposten som 

kommunikationsmedia. Så har du lyst så har 

vi mulighederne.  

- Lotta & Anne   

http://www.sollerod-ok.dk/traening/vi-tilbyder-en-oversigt/
http://www.sollerod-ok.dk/traening/vi-tilbyder-en-oversigt/
http://www.sollerod-ok.dk/traening/maanedsbanen/
http://www.sollerod-ok.dk/traening/maanedsbanen/
http://www.sollerod-ok.dk/om-klubben/tovholdere/
http://www.sollerod-ok.dk/om-klubben/tovholdere/
https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8689-nye-nyhedsbreve-pa-vej?highlight=WyJueWhlZHNicmV2Il0=

