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2.plads til Søllerød OK ´s meget unge hold i Midgårdsormen 2014. 

Rune, Simon, Aske, Astrid, Martin, Johan 

Anders, Rasmus, Agnes, Mikkel 

 

Læs om Kirstens oplevelse af Midgårdsormen inde i bladet, som denne gang i høj grad er præget af 

sommerferieoplevelser i ind- og udland. 
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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  45505168 

   thranehansen.oloeb@gmail.com   

   Danske Bank 3325-4450341800   

Bestyrelsesmedlemmer Morten Nissen   morten@9ssen.dk  44927262 

 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

 Iben Maag iben.maag@gmail.com  51536460 

 Marianne Illum marianne@illum.info  40433733 

 Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658 

 Jens Herman Krebs krebs@privat.dk  42404942 

Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk  30706502 

Suppleant Erling Thisted thisted100@hotmail.com  61336183 

    

O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 

   vibe.bogevig@gmail.com   

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  45867649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com  61507649 

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

 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt kasserer Jens. 

A. Hansen for at få en ny. 

  

      

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

Funktion:     

Klubtræning Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  45505168 

Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Kortsalg Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

     

Materiel Vangeboskole Kaj Maag kaj_iben_maag@hotmail.com  28277630 

Natlamper Iben Maag iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer John Lassen jel@dk.ibm.com  28804127 

 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 

TC Svend Erik Jepsen sej@di.dk  45411839 

     

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 

Mini-ungdom 

 

Magnus Oscarsson moc@telia.dk  28274723 

MTB-kontakt Andreas Konring andreas@konring.dk  45807025 

Pressekontakt Marianne Illum  marianne@illum.info  40433733 

     

Hjemmeside www.sollerod-

ok.dk 

sollerod@sollerod-ok.dk 

 

  

Hjemmesideredaktør Niels Raagaard  nraagaard@hotmail.com  61161868 

Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte   

 

Klubtelefon i Rønnebærhuset 

    

48174590 

Fotoalbum på Flickr   www.bit.ly/sokalbum    

 

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

 28. september 2014. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 27. november 2014. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 
 

 

Årets sidste divisionsmatch. 
Op/ned-matchen – søndag den 5. oktober. Vi har brug for ALLE aktive søllerødder, for vi vil så gerne for-

blive i 1. division. 

Det kræver, at vi stiller stærkt op på alle baner, og at de fleste af os lykkes med at løbe godt. Pøj, pøj! 

Matchen løbes i Teglstrup Hegn NØ. 
 

Tilmelding, helst nu, men senest 26. september. 
  

 

På Søllerød OKs fotoalbum kan du finde 

billeder fra masser af klub-begivenheder. Gå 

ind påwww.bit.ly/sokalbum. 

 

Hvis du selv har nogen klub-billeder som du 

vil dele med os andre så finder du en vejled-

ning her: www.bit.ly/sokflickrvejl.  

 
 

Klubmesterskab og klubfest bliver søndag 

d. 19/10. Løb i Allerød om formiddagen 

og fælles frokost på Rudegaard - nærmere 

invitation følger. 

 

Ved du, at du hos LØBEREN i Lyngby, 

som medlem af Søllerød OK, får 15 % på 

køb af løbeudstyr.  

 

Dette nummers fotografer: Kaj og Iben 

Maag, Frede Lillelund, Dorthe Hansen, 

Henrik Molsen, Mogens Hagedorn og Vibe 

og Gert Bøgevig og Anders Bøgevig. 

 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
http://www.bit.ly/sokalbum
http://www.bit.ly/sokflickrvejl
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Formanden har ordet. 
 

Sommerferien er slut for de fleste. Mange vil hu-

ske den for det fantastiske vejr i Danmark, og 

mange søllerødder ser tilbage på spændende ople-

velser med kort og kompas i fremmede terræner. 

For Søllerød OK er ”ferien” også slut. Træninger-

ne er for længst begyndt igen; 100 søllerødder har 

kæmpet bravt i en divisionsmatch i knap så fint 

sommervejr, og klubben har været vært ved et 

stort dobbeltstævne. 

 

For tredje år i træk har Søllerød OK været arran-

gør eller medarrangør på et DM-stævne. Alle hu-

sker vores store succes med DM-Stafet og – Lang 

i Klinteskoven sidste år, så mon ikke den danske 

o-verden havde høje forventninger til DM-Mellem 

i Nørreskoven og Midgårdsorm i Rude Skov, som 

OK Øst og Søllerød i fællesskab indbød til i slut-

ningen af august?  

Jeg tror ikke, at o-folket rejste skuffede hjem. Ba-

nerne, som Michael Sørensen (Øst) og Bo Kon-

ring havde lagt, udnyttede mulighederne i terræ-

nerne på fineste vis og udfordrede løbernes tekni-

ske færdigheder og fysiske formåen. Jeg har ikke 

hørt nogen sige, at banerne var for lette. Stævne-

ledertriumviratet, Helle Holm Clausen (Øst), Jens 

Aaris Thisted og Jørn Wigh styrede med fast hånd 

forberedelserne og afviklingen af dobbeltstævnet 

godt hjulpet af rigtig mange kompetente og ener-

giske søllerødder og ”øst’er”. At afvikle et dob-

beltstævne i den størrelse i to skove med to stæv-

nepladser over to dage kræver top-koordinering og 

overblik, og vi fik igen vist, at den kunst mestrer 

vi. Det kan være en udfordring i sig selv at samar-

bejde om et så stort arrangement med en anden 

klub med en anden kultur og andre måder at gøre 

tingene på. OK Øst er som bekendt en stor klub 

med stor erfaring i at arrangere store stævner – 

tænk bare på Danish Spring, og vi havde på for-

hånd aftalt, at de enkelte funktionsteams skulle 

være blandede Øst - SOK. Min oplevelse er, at det 

fungerede rigtig godt, og at vi fik knyttet mange 

gode relationer til vores naboklub. Tak til alle 

søllerødderne for jeres bidrag til successen. 

 

Enkelte søllerødder udover juniorløberne havde 

”fået lov” til at deltage i DM-konkurrencen, og en 

danmarksmester fik vi. Rune Østergaard vandt 

guld i H-16. Stort Tillykke! Derudover var der 

sølvmedaljer til brødrene Simon (H-20) og Ras-

mus (H21-) Thrane Hansen, Vibe Bøgevig (D65-) 

og Christian Strandgaard (H65-) og bronzemedal-

jer til Magnus Maag (H-20), Peter Østergaard 

(H50-) og Kirsten Olsen (D70-). Og så skal det 

nævnes, at det ene af Søllerøds Thor-hold (stafet-

hold med 10 m/k) blev placeret som nummer 2 i 

Midgårdsormen og slog så stærke hold som OK 

Pan fra Aarhus og FIF Hillerød. Godt gået! 

 

Rune Østergaard vandt guld i H-16 
 

Snart går det løs igen i den klassiske DM-weekend 

med DM-Stafet og DM-Lang i midten af septem-

ber. Flere end et halvt hundrede søllerødder er 

tilmeldte, så der er lagt op til klassisk søllerød-

stemning ved stævnerne i Fovslet og Munkebjerg 

og ved overnatningen, som for de flestes ved-

kommende sker på vandrerhjem ved Randbøl. Og 

mon ikke der falder nogle medaljer af til vores 

dygtige juniorer og seniorer? 

 

I slutningen af juli deltog Simon Thrane Hansen 

og Magnus Maag på juniorlandsholdet i junior-

verdensmesterskaberne, JWOC, i Borovets i Bul-

garien. Bedste resultat for de danske juniorer var 

en bronzemedalje i sprint til Miri Thrane Ødum 

fra OK Øst, men holdet høstede til gengæld man-

ge erfaringer i det efter sigende både teknisk og 

fysisk krævende terræn. 

 

I slutningen af juni deltog Rune Østergaard på 

U16-holdet i de europæiske mesterskaber, EYOC, 

i Strumica i Makedonien. Formålet med holdets 

deltagelse var primært at få erfaringer med inter-

nationale stævner og inspiration, og Runes bedste 

placering blev en flot 6.-plads i stafetten. I skri-

vende stund deltager Rune sammen med Astrid 

Skytte Kirkegaard og Anders Huus Pedersen i 

U16-samlingen i Silkeborg. 

 

Seniorernes verdensmesterskaber, WOC, fandt 

sted i området omkring Asiago i Norditalien. Flere 
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end 30 søllerødder deltog i sommerens klubtur, 

hvor vi løb publikumsløb i de samme terræner 

som eliten og heppede på landsholdet. ”Vores” 

Rasmus Thrane Hansen var udtaget som deltager 

på landsholdet, men måtte desværre melde fra 

efter en længerere skadesperiode. Sammen med 

Rasmus kunne vi fra sidelinjen glæde os over 

landsholdets succes, som blev grundlagt allerede 

ved den første konkurrence, sprinten i Venedig, 

hvor de danske løbere scorede ikke færre end én 

guld- og to bronzemedaljer. I alt 6 medaljer blev 

det til i løbet af ugen, hvilket er all-time record – 

Danmark har aldrig før fået flere end én medalje 

ved et VM - og oversteg alle målsætninger og 

alles vildeste fantasier. Vi søllerødder havde en 

fantastisk dejlig uge med masser af udfordringer, 

jubelscener, klubhygge og fantastisk mad, men det 

kan I læse om andet sted i Komposten, hvor I også 

kan læse om mange af de øvrige spændende stæv-

ner, som søllerødder har deltaget i i sommerens 

løb. 
 

Afslutningen på forårets breddetræninger var også 

i år et o-løb i Tisvilde Hegn og efterfølgende grill-

fest i familien Thisteds sommerhus i Vejby på 

kanten af klinten mod Kattegat. På dette tidspunkt 

havde den danske sommer endnu ikke slået til, 

men det generede ikke søllerødderne, som havde 

ladet sommerjakkerne hænge i garderoben og iført 

varmere beklædning grillede, sang, betragtede 

solnedgangen og sågar fik ”besøg fra oven” af en 

paraglider. Umiddelbart efter sommerferien invi-

terede familien Oscarsson klubbens medlemmer 

på weekend med overnatning på deres grund ved 

kanten af Helgeåen i det nordøstlige Skåne. Også 

her blev der grillet, hygget og løbet træningsløb. 

Flere fik deres debut med o-løb i svenske terræner 

i weekenden. Tusinde tak til familierne Thisted og 

Oscarsson for jeres gæstfrihed, som vi øvrige 

klubmedlemmer sætter meget stor pris på. 
 

Den sidste uge i sommerferien deltog 12 unge i 

vores Sommer-O-Skole, som indgår i Rudersdal 

Kommunes sommertilbud til skoleelever. Som i 

de foregående år har vores SUT på kompetent vis 

stået for den praktiske afvikling, og vi har den 

glæde, at flere af deltagerne har valgt at melde sig 

ind i klubben efterfølgende. Et stort velkommen til 

jer! 
 

På klubbens ønskeseddel har længe stået tidtag-

ningsudstyr (SI-udstyr) til brug ved vores mange 

træninger. Vi har derfor ansøgt Tuborgfondet om 

tilskud og har været så heldige at få bevilget 

25.000 kroner. Klubben har bidraget med et tilsva-

rende beløb af egne midler, og vi har købt et kom-

plet træningssæt. Den officielle indvielse af udsty-

ret skete ved en SUT/miniSUT-træning en man-

dag i august, hvor Tuborgfondets direktør, Peter 

Moe Rasmussen, overrakte checken til Anne 

Kaae-Nielsen ved en lille ceremoni. Udstyret bli-

ver allerede flittigt benyttet og bestyres af Henrik 

Molsen. 
 

Som nævnt ovenfor er det nu tredje år i træk, at 

Søllerød OK arrangerer større stævner (2012: DM 

Hold; 2013 – DM-Stafet og –Lang; 2014: DM-

Mellem og Midgårdsorm), som vel at mærke har 

været ”på toppen” af  Molboløb, SkovCup, 

NatCup, mellemdistance og kredsløb. Det har na-

turligvis trukket en del på vores medlemmer, som 

har lagt rigtig mange timer i at gøre disse stævner 

til successer, og måske er der nu behov for en pe-

riode med lidt lavere aktivitet på det område.  Be-

styrelsen har derfor for længe siden besluttet, at vi 

i 2015 ikke byder ind på lignende store stævner og 

ser tiden lidt an. Helt ”stævnefri” bliver 2015 nu 

ikke. Udover ”standardstævnerne” nævnt ovenfor 

har vi en ide om at lave et par SprintCups på 

hverdagsaftener i foråret i stil DTU-arrangementet 

for et par år siden og måske et mellemdistance-

stævne forud for DM-Mellem. Den type arrange-

menter kræver væsentligt færre ressourcer end de 

store højt profilerede stævner. 
 

I den sammenhæng vil jeg nævne, at vi har beslut-

tet atter at forsøge at få veteranverdensmesterska-

berne, WMOC, til Danmark (i o-verdenen er man 

veteran, når man fylder 35!). Som mange husker, 

gjorde vi sammen med Tisvilde Hegn OK og Fa-

rum OK forrige år forsøg på at få WMOC til 

Danmark i 2016, men blev slået på målstregen af 

Estland. Nu gør vi et forsøg på at få stævnet i 

2018, og de tre klubber er netop gået i gang med 

at udarbejde en ny ansøgning, som skal indsendes 

til IOF via DOF inden nytår. Skulle det lykkes 

denne gang, får vi brug for alle de kompetencer, vi 

har opbygget de senere år, for vi taler om et stæv-

ne af en uges varighed for 3-4.000 deltagere. 
 

Vi ses, hvor søllerødderne 

er flest - i skoven. 
 

-Niels 

 

 
Efter medaljeuddelingen, 

takker Niels deltagerne for 

fremmødet og banekontrol-

lanterne og kortkonsulenten 

for godt og samvittigheds-

fuldt arbejde. 
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WOC-publikumsløbene 
Juli 2014 - i Italien, Veneto, Asiago

 

En beretning fra min første Søllerød klubtur til udlandet:  

Af Dorthe Hansen 

 

I næsten et år 

havde det stået 

klart, at somme-

ren 2014 ville stå 

i O-løbets tegn for 

familien Molsen. 

I starten af juli 

skulle vi 13 dage 

til Italien og del-

tage i publikums-

løbene til WOC 

og siden en tur til 

O-ringen i Skåne. 

 

 

Som tiden nærmede sig glædede vi os alle fire 

(Julius, Anton, Henrik og jeg) rigtig meget, 

selv om det betød, at Julius måtte springe U3 

over denne gang og Anton gå glip af en spej-

derlejr. 
 

Vores familie blev fortrop for klubben, da vi 

allerede torsdag d. 3/7 ankom til Foza, en lille 

by ca. 20 min. kørsel fra Asiago, hvor stævne-

centeret var placeret. 

Foza var meget stille og lukket, da vi ankom 

torsdag aften, men vores venlige vært åbnede 

gerne køkkenet op bare for os 4. 

 Dette var starten på en fantastisk uge, hvor 

værtsfamilien gjorde alt, for at vi skulle føle 

os velkomne og godt tilpas: Lækker morgen-

mad, serveret præcis til den tid der passede 

den pågældende dag (visse dage havde vi ret 

tidlige starter på vore løb, i områder ret langt 

fra hotellet og skulle derfor gerne spise tid-

ligt).  

Skøn aftensmad med 3 forskellige valgmulig-

heder for hver af de 3 retter, vi fik serveret (- 

at de fleste af selskabet så om aftenen, når ret-

terne skulle serveres havde glemt, hvad de 

havde bestilt om morgenen, var jo blot en de-

talje!) – igen tidsmæssigt afpasset efter hvor-

når vi selv var tilbage fra dagens løb og evt. 

overværelse af elitens løb.  

Det hele kulminerede da Ulrik Illum, med god 

sans for timing, havde fødselsdag og vi fik 

serveret klassisk italiensk fødselsdagskage 

med fontæner, ”spumante” og fødselsdagssang 

på både dansk og engelsk - og vores ”værts-

familie” og personalet var med. Familiens 

hjælp gjaldt også forslag til ture på vores hvi-

ledag og utrættelig servering af diverse drik-

kevarer uden for måltiderne. Selv mojitos 

kunne de klare, da Anne og Heidi skulle af-

slutte vores tur på festlig vis! 

 

 
 

 
 

Men det var jo ikke mad og drikke vi primært 

var kommet for – det var O-løb!!  

For mit eget vedkommende var jeg jo fra start 

af klar over, at jeg som klubbens løbemæssige 

”Benjamin” ville være den som havde størst 
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risiko for at bomme – ikke bare lidt men 

MEGET.  
 

Men jeg kom faktisk hæderligt fra start i Ve-

nedig, hvor mange af os deltog i prologen om 

lørdagen.  

I Foza, som lå ca. 1000 meter over havet, var 

temperaturen under hele vores ophold fin – 

omkring 20-25 grader, men da vi ankom Ve-

nedig lørdag morgen for at løbe sprint, steg 

varmegraderne temmelig meget.  

Vi tog med en af de kendte både ud til San 

Marco, hvor stævnecenteret for dagens sprint 

var placeret. Da vi 4 ankom, havde en lille 

gruppe danskere allerede etableret en Sølle-

rødlejr i skyggen på promenaden ved vandsi-

den. Vi gik til start og jeg fik min begynder-

bane udleveret. - Fra Julius især, ved jeg jo at 

forberedelse er godt, så da jeg INDEN turen 

fik mulighed for at få kopi af 2 baner, lagt på 

et kort fra Venedig, slog jeg til.  Disse kort og 

baner, havde jeg siddet sammen med Henrik 

(min mand) og nørdet lidt med dagen inden vi 

fløj til Italien – og det gav bonus. Jeg kom 

godt i gang og nød faktisk at løbe rundt i byen, 

og fik både nydt de smukke omgivelser, mødt 

mange turister, der ikke forstod hvad der skete 

– og selvfølgelig en masse andre løbere i de 

smalle passager – alt sammen uden de store 

bom.  Dette blev mit bedste løb på turen og 

gav en 6. plads ud af 12 – jeg var rigtig godt 

tilfreds med min debut i Italien. 
 

 Efter vores løb om formiddagen, skulle eliten 

løbe VM sprint finale, så de fleste Søllerødder 

mødte op, og vi heppede og viftede med Dan-

nebrogsflagene, det bedste vi havde lært. Og 

det gav bonus: De danske løbere klarede sig 

forrygende: Bronze til Maja Alm og GULD til 

Søren Bobach og bronze til Tue Lassen. En 

mere perfekt start på vores tur kunne man ikke 

ønske sig! Dejligt var det også, da vi alle var 

nået tilbage til hotellet i Foza og kunne indta-

ge vores første middag sammen; vi fyldte næ-

sten restauranten op og snakken gik livligt.  
 

 De kommende dage bød på løb i skovene i 

området; første skovdag i Turcio.  På vej mod 

start kom jeg i snak med en tyrkisk løber og 

på den lille gåtur gennem skoven, fik vi ud-

vekslet o-løbs erfaring og snakket om o-løb 

som familiesport.  

Ankommet til start, kom jeg så i snak med en 

irsk dame, som hver sommer fulgte sin mand 

rundt til internationale stævner. Vi skulle beg-

ge løbe en begynderbane og det var godt, for 

trods min optimisme efter gårsdagens løb, gik 

starten denne gang ikke så godt. Den irske 

dame var også lidt ”lost” og vi slog følgeskab 

til nogle poster (her er det så, at de garvede, 

erfarne og næsten- elite-løbere stopper op i 

teksten og ryster på hovedet - ”man slår da 

ikke følge med nogen, når man løber oriente-

ringsløb!!!!”) - Og ja, jeg ved godt at det ikke 

er god sportsmanship at kroge nogen, MEN, 

det var jo mit første rigtige udenlandske skov-

løb, og jeg ville gerne igennem, så jeg slog 

følgeskab med den irske dame. Vi diskuterede 

vejvalg (så vi begge kunne lære lidt undervejs) 

og fulgtes ad – indtil post 5, hvor vi, set i bag-

klogskabens klare lys, ikke havde styr på 

kompasretningen, da vi forlod posten. Pludse-

lig stod vi på en meget stejl og ekstremt stenet 

bakke (bjerg) og vidste hverken ind eller ud; 

(at der rundt om os, kort derfra, stod mindst 5-

6 andre løbere og stirrede intenst på deres re-

spektive kort, bekræftede mig i, at vi var hav-

net i noget krævende terræn). Kort efter kom 

en tjekkisk kvinde og hendes 5-6 årige søn 

forbi. Vi faldt i snak og var nu 4 i stedet for 2, 

der ikke vidste, hvor vi var. Ved fælles hjælp 

fandt vi endelig posten (her må jeg lige sende 

en venlig hilsen til min mand, som jo altid har 

sagt, at hvis alt får galt, så løb tilbage til den 

sidste post) og som sagt så gjort – og resten af 

banen gik det fint og vi gennemførte alle 4. 
 

Samme aften var vi en stor gruppe Søllerødder 

som mødtes i Asiago, hvor der var officiel 

WOC åbningsceremoni med præsentation af 

alle nationer og deres løbere med indmarch på 

byens torv. Alle Dannebrogsflagene kom 

frem, og der blev hujet og piftet, da de danske 

løbere gik ind – VM var knap nok startet og vi 

havde allerede vundet 3 medaljer !!. Denne 

aften var der også medaljeoverrækkelse til 

gårsdagens etapevindere og ikke et øje var tørt 

da først Maja Alm fik sin bronzemedalje og 

siden Søren Bobach og Tue Lassen deres guld 

og bronze. TO (!) danske flag gik til tops og 

aldrig har ”Der er et yndigt land” lydt bedre 

end med denne klare og høje (dog måske ikke 
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helt rene) sang fra de mange fremmødte dan-

skere! 

 

 
 

Mandag løb vi sprint i Levico Terme (lidt 

uden Trento) i en fin lille by, hvor man havde 

placeret stævnepladsen på bredden af en fin 

sø. Jeg var tidligt fremme og kom af sted til 

start sammen med Heidi. På vejen løb jeg igen 

ind i min tjekkiske veninde fra gårsdagens 

etape; et lidt sjovt sammentræf da der jo var 

ca. 1800 løbere der deltog i publikumsløbene. 

Sprinten blev endnu en god løbeoplevelse, 

selv om jeg denne dag fik lavet et meget dumt 

bom – MEN som den ene af mine utallige 

mentorer på denne tur, Marianne Illum, netop 

havde nævnt for mig, så kunne et personligt 

mål med ens løb godt være at 1) at finde alle 

poster og 2) at undgå at blive sidst i sin klasse 

– og tænk det lykkedes også for mig denne 

dag. 
 

 - Her er det jeg bliver nødt til at indskyde, at 

jeg jo i det hele taget fik alt ønsket god hjælp, 

som ny og uerfaren løber på denne tur - fra 

alle der deltog. Der var altid én som kunne 

forklare, hvis der lige var en postdefinition jeg 

ikke kunne huske, der var altid mindst én an-

den, som også skulle tidligt til start, og som 

tilbød et lift til stævnepladsen, så ikke hele 

min familie skulle op kl. 6 ligesom mig - og 

mindst én at følges med fra stævneplads til 

start. Der var oprigtig interesse for mine ellers 

meget lette (læs kedelige) baner, når jeg kom i 

mål og opbakning, når jeg fik bommet i stor 

stil – ikke mindst da jeg en dag mødte mit O-

løbsmæssige Waterloo, og de mest garvede og 

erfarne løbere fra klubben trådte i karakter og 

erklærede at banelæggeren ikke havde gjort sit 

job godt nok – og havde lagt en alt for vanske-

lig begynderbane. - Jo, man kan som ”ny lø-

ber” med ro i sindet og forventning om både 

godt og hyggeligt selskab af hjælpsomme 

mennesker, tage med på en klubtur med Sølle-

rødderne!! 
 

Tirsdag var hviledag, men Ulrik tilbød gåtur / 

træningstur i noget vanskeligt terræn og en del 

slog til og trodsede dagens regnvejr og blev 

derfor noget klogere på en del af det italienske 

o-løbsterræn. Andre tog til Asiago og gik i 

butikker – eller bare slappede af på hotellet. 
 

Onsdag og torsdag var vi i 2 forskellige områ-

der omkring Lavarone; igen en fin og smuk 

stævneplads og udfordrende terræner på alle 

baner. 

 
Dorthes begynderbane i Lavarone 

 

Fredag var også hviledag, men min drenge 

Anton og Julius samt Henrik ville gerne løbe 

sprint i Asiago. Vi tog Alberte med og havde 

en fin dag. 
 

Lørdag sluttede vi af i Campomulo i ”Forrest 

of Broken legs”, som heldigvis ikke på den 

bogstavelige måde levede op til sit navn, men 

ikke desto mindre gav flere løbere gode ud-

fordringer. 

Mht. selve VM for eliten, sluttede festen ikke 

med de første 3 medaljer; det var endnu en 

forrygende oplevelse at stå sammen med en 

stor gruppe danskere i Trento, da de danske 

løbere, i silende regn og efter en dramatisk og 

spændende sprintstafet, vandt sølvmedaljer; 

euforien ville ingen ende tage, selv om regnen 

til sidst styrtede ned så vi alle blev rigtig, rig-

tig våde..... 
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- Og nogle dage efter satte danskerne et for-

nemt punktum for et samlet fantastisk VM da 

de danske damer med Emma Klingenberg, Ida 

Bobach og Maja Alm vandt sølv i den klassi-

ske skovstafet. 
 

Jeg nåede at møde min tjekkiske veninde og 

hendes lille dreng et par gange mere og vi fik 

en lille hyggelig snak hver gang. Herligt at 

kunne mødes med andre nationaliteter gennem 

sport på denne måde. - Og så må det lige med, 

at da vi ca. 10 dage senere er i Sverige til O-

ringen – møder jeg hende igen!!! Til O-ringen 

er der altså omkring 22.000 mennesker; jeg 

fandt det et utroligt tilfælde at møde hende 

igen... 
 

Slutteligt en tak til Ulrik, som stod for at ar-

rangere turen til Italien og tak til alle delta-

gende Søllerødder, som med hyggeligt sam-

vær gjorde denne tur til en ganske særlig god 

og hyggelig klubtur ! 

 

Dorthe Hansen 

 

________________ 

 

Hård kamp om æren i H45 
Løbere fra Søllerød OK er sjældent at finde 

blandt medaljetagerne i H45. Men langt fra 

podiepladserne foregår der et drama, hvor ære 

og prestige er på spil. Det er den interne kamp 

blandt mændene i Søllerød – også kaldet far-

kampen. 

Denne kamp er så vigtig, at medlemmer, der 

rettelig hører til i H50, tilmelder sig H45 for at 

være med.  Derfor var der seks deltagere i far-

kampen ved sommerens stævne i Italien.  

Samlet vinder blev Svend Erik Jepsen efter 

fem krævende etaper i Dolomitterne, hvor der 

var brug for alle de kendte o-tekniske redska-

ber og en solid grundform. Svend Erik har 

dermed vundet retten til at møde op med et 

stort smil ved hver eneste torsdagstræning i 

efteråret. 

Svend Erik fik dog ikke sejren foræret.  Det 

meste af ugen var der en tæt kamp om sejren 

med Ulrik Illum, der var stærkt løbende. Før-

ste etape, der fandt sted i et kuperet og teknisk 

svært terræn, gik til Ulrik med godt to minut-

ter. Anden etape var en sprint i Levico Terme, 

og her måtte de to førende i far-kampen bøje 

sig for Claus Kaae-Nielsen (forfatteren til 

denne tekst), som kunne drage fordel af noget 

mindre luftmodstand på sin vej gennem byens 

gader. 

Tredje etape var en mellemdistance i Lavaro-

ne, hvor Svend Erik sejrede med hele ti minut-

ter over Ulrik. Det var en etape, hvor man 

kunne smide mange minutter, hvis ikke man 

var helt skarp på kortet.  Og det var der så og-

så et par af fædrene, der gjorde. 

Fjerde etape var en langdistance ligeledes i 

Lavraone. Svend Erik var igen den klart bed-

ste Søllerød-løber med en tid på 1 time og fem 

minutter efterfulgt af Ulrik og lidt senere Kaj 

Maag.  De tre øvrige – Niels Bentzon, Jens 

Hansen og Claus Kaae-Nielsen – fik denne 

dag fuld valuta for startgebyret. 

Den sidste etape i Campomulo blev et drama, 

som kan sammenlignes med de største finaler. 

Det var en teknisk svær bane mellem klipper 

og skyttegrave fra 1. verdenskrig. Tre Sølle-

rød-løbere kom ind inden for halvandet minut. 

Kaj vandt efterfulgt af Claus og Niels.   

Og hvad så med de to kamphaner Svend Erik 

og Ulrik? Ulrik trak sig ud med en mindre 

skade, og Svend Erik bommede. Det var dog 

ikke nok til at fratage ham den samlede, ære-

fulde sejr i far-kampen. Tillykke. 

 

 
Ulrik, Niels og Jens sammenligner vejvalg.
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Sprint og medaljeregn! 
WOC 2014 

Af Iben Maag 

Klubtur sommer 2014 gik til 5-days-of-italy, hvor 

34 glade søllerødder deltog. Det kan du sikkert 

læse meget mere om her i bladet. 

 

Vi skulle starte med sprint i Venedig, og det var 

hyggeligt lørdag d. 5/7 at se Søllerødder myldre 

frem på stævnepladsen i denne helt anderledes 

kontekst. Der var mål på kajen lidt øst for Mar-

kuspladsen, så det kunne dårligt være mere cen-

tralt, hvis ikke vi ville overrendes helt af turister. 

 

Sprinten (”forlænget sprint”) var for os en prolog 

til selve 5-days, og der var ikke gjort så meget ud 

af startområdet, ingen løse postdefinitioner osv og 

desværre kom de ældre (på korte baner) til at løbe 

børnebanerne, idet der ikke var differentieret mht. 

sværhedsgrad. Men for mit eget vedkommende fik 

jeg en meget lang (4,5 km), svær, spændende, 

varm, bane. Broer, gyder, fontæner, kanaler og 

masser af undrende turister! Vi var øst og nord for 

Markuspladsen og helt tæt på Rialtobroen, så vi 

blev virkelig ikke snydt for det centrale og meget 

turistede Venedig – det var sjovt og hyggeligt! 

 

Der var stævnecenter i en sportshal nær kajen, så 

det var relativt fine forhold med bademulighed og 

skygge. Her hang de foreløbige resultatlister, og 

det var jo en fryd at se H20 med 3 søllerødder i 

spidsen: Simon, Magnus og Aske! Desværre kile-

de en anden (New Zeelænder?) sig til sidst ind på 

2. pladsen, men stadig flot. Svend-Erik Jepsen 

vandt ”fædrekonkurrencen” den dag. 

 

Så var der tid til en god frokost før næste vigtige 

punkt på dagsordenen: World Orienteering Cham-

pionship (WOC), hvor de også skulle sprinte i 

Venedig. De havde haft kvalifikationsløb om for-

middagen på Burano, en ø lidt udenfor selve Ve-

nedig, og alle de danske deltagere havde kvalifice-

ret sig til finalen! Det var Maja Alm, Stine Bagge 

Hagner, Emma Klingenberg, Andreas Boesen, 

Søren Bobach og Tue Lassen,  

 

Løberne var i karantænezone, og vi var ved Finish 

på kajen lidt længere øst på end vor egen finish 

line, som nu var nedlagt. De havde alle en kort vej 

(ca. 5 min for pigerne og 8 min for drengene) til 

publikumsstrækket langs opløbet, og derefter 

samme loop for alle parter rundt i området nordøst 

for Markuspladsen, hvor vi andre også havde lø-

bet. Pigernes konkurrence blev afviklet først. 

 

Maja bommede lidt før vi så hende på publikums-

passagen, men hun kæmpede sig op med et rigtig 

godt loop sidst i konkurrencen og kom ind som nr. 

2. Hun blev kun seriøst truet af Sverige og Ukrai-

ne, og det var vildt spændende at se dem komme i 

mål efterfølgende, fordi det var så tæt. Emma 

bommede på tredje stræk, hvor hun kom til at se 

en overdækket altan som en bro på kortet og løb i 

en blindgyde, fordi altanen jo ikke nåede helt over 

til den anden side af kanalen... Det vidste vi jo 

ikke noget om på det tidspunkt, så det var skuf-

fende at se hende komme næsten 1 minut senere 

end de andre på publikumspassagen. Hun løb en 

flot anden del og kæmpede sig op på 10. pladsen! 

Judith Wyder fra Schweiz vandt, Tove Alexan-

dersson fra Sverige fik sølv og Maja fik bronze 

kun 2 sekunder fra sølvpladsen! Stine endte som 

nr. 23 Så var dagen afgjort (flot!) for danskerne – 

troede vi – og mange begav sig på vej videre til 

hotellet i bjergene ca. 2 timers kørsel nordvest for 

Venedig. 

 

Men drengenes konkurrence blev også spænden-

de! Utroligt spændende! Søren var første dansker. 

Han blev speaket ved publikumspassagen som 

førende (men det var som løber nr. 17 ud af 45, 

altså tidligt i konkurrencen). Tue blev 11 minutter 

senere speaket som havende præcis samme tid(!) 

ved passagen og da var Søren lige kommet i mål 

som nr. 1! Der blev heppet godt! Han sad på podi-

et som ”live resultat” i nr. 1-stolen. Fantastisk kort 

efter at se Tue komme ind som nr. 2 kun 4 sekun-

der efter og også sætte sig på podiet. Der var gan-

ske vist storskærm med nogen tracking, men den 

stod vendt, så kun VIP’er og folk bag mållinjen 

(og på krydstogtskibet ved siden af!) kunne se 

den, så vi foretrak at stå midt på den lange opløbs-

strækning og heppe helt vildt, så de forhåbentlig 

kunne yde endnu mere ;-) 

 

Jerker fra Sverige kom forbi publikumspassagen i 

næsen samme tid som Søren og Tue, men han 

bommede en smule på loopet og kom ind efter 

Tue. Så var der snart kun Daniel Hubmann at 

frygte. Han blev kort efter Tues målgang – ikke 

overraskende - speaket til ny bedste tid ved publi-

kumspassagen, og ved sidste radiopost var han ca. 
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10 sekunder foran Søren, så det var vildt spæn-

dende, da han kom – sent - i opløbet. Han havde 

mistet ca. 12 sekunder på et dårligt vejvalg helt 

sidst på banen og kilede sig kun lige akkurat ind 

mellem Søren og Tue, og så brød jublen løs (i 

hvert fald blandt danskerne). Dem, der stod nær-

mest podiet sagde, at Søren havde indset, at han 

ville blive slået og var ved at flytte sig fra første-

pladsen, da det pludselig blev klart, at han var 

Verdensmester. Stort! 

 

Så skyndte flere glade Søllerødder sig afsted mod 

hotellet, mens den sidste lille gruppe myldrede 

hen ved siden af podiet, hvor vi lykønskede fami-

lierne Bobach og Lassen og mødte trænerne og 

flere andre danskere, og hvorfra vi kunne se vin-

derne på helt tæt hold. Bl.a. mens Søren blev in-

terviewet og med rystende stemme fortalte, hvor 

glad og overrasket, han var over sejren. Hubmann 

gik ned fra podiet og så kom Maja op og gav knu-

sere. Søren fik stukket en champagneflaske i hån-

den og han rystede og åbnede og sprøjtede på de 

andre og drak og ligeså med Maja og Tue. Det var 

helt vildt – ikke et øje tørt. Der var en kort flower 

ceremoni og derefter skyndte vi os også afsted 

mod hotellet. Da var klokken vist over seks om 

aftenen.  

 

 
Søren, Daniel og Tue 

Sikke en første-dag med 3 medaljer allerede! Lars 

Lindstrøm sagde senere, at de slet ikke havde reg-

net med nogen den dag, så det var jo en ekstra 

flyvende start. 

 

 

……Og så var der jo også en anden sprint-dag! 

Dels for os selv i Levico Terme og dels 

WOC’ernes mix sprint-stafet i Trento. Begge dele 

var ”nede ad bjerget” på nordsiden af det massiv, 

vi boede og løb i. Dvs. det var meget varmere end 

oppe ”hos os selv”. Vor stævneplads lå skønt i en 

park ved en badesø og med store skyggegivende 

træer – herligt – for turen til start og selve løbet 

var rigeligt varmt og fugtigt, så alle kom godt 

dryppende i mål. Min bane var her 2,1 km lang, 

hvoraf første halvdel var spændende og forholds-

vis udfordrende i det gamle, snørklede bycentrum 

placeret på en bjergside. H45 (vores ”fædrekon-

kurrence”) havde et vildt hårdt udløb, hvor de tog 

næsten alle banens 45 højdemeter på et langstræk 

til øverste del af byen til førsteposten. Så var de 

allerede godt kogte! Anden halvdel af banen var 

transport tilbage til søen i udkanten af byen, så det 

var fuld fart på – heldigvis lidt ned ad bakke – og 

udfordringen her var nok ikke at få så megen fart 

på, at man overså posterne undervejs. Igen viste 

Simon sit sprinttalent, og Magnus og Aske var tæt 

derefter. I sprint var det i hvert fald muligt at klare 

sig godt i fht. de 3 sweiziske landsholdsløbere i 

H20, som generelt klarede sig bedst de andre 

løbsdage i bjergterrænet. Claus Kaae vandt ”fæd-

rekonkurrencen”. 

 

Da løbet lige akkurat var slut og nogle allerede var 

på vej videre til Trento, trak det pludselig sammen 

til regn, og der kom en heftig skylle. Så blev den 

stævneplads ligesom ryddet! 

 

I Trento havde det ikke regnet endnu, og der var 

meget lummert. Danskerne indfandt sig forskelli-

ge steder på stafetstævnepladsen, der var flot ind-

rettet på et kirketorv med start, skifte, publikums-

passage, målgang og 2 storskærme, så alle kunne 

se det meste på den ene eller på den anden måde. 

Vi stod en flok lige hvor publikumspassagen og 

indløb kom ind parallelt og delte sig i hhv. andet 

loop, vej til skifte og vej til mål. Her stod de med 

store kasser mærket ”Maps” og samlede kort ind 

før skiftet. Løberne havde kortvend ved publi-

kumspassagen. 

 

Lige da starten gik, begyndte det desværre at reg-

ne, øv!! Emma Klingenberg lagde flot ud og førte 

ved publikumspassagen og det meste af vejen med 
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Norge tæt på. Sverige og Schweiz lå ret langt ne-

de. Hun skiftede som nr. 1 til Tue Lassen. Han løb 

godt og holdt førstepladsen ved publikumspassa-

gen langt foran de andre hold. Men lige foran os 

så han kasserne ”Maps” og smed sit kort deri! Løb 

10-20 meter frem og kom i tanker om fejlen og 

løb tilbage, hvor officials allerede stod på hovedet 

i kassen med pigernes aflagte kort og heldigvis 

hurtigt fandt det rigtige til Tue. Øv, han tabte nok 

under 10 sekunder på det, men blev vel slået lidt 

ud af sit flow. Det så sjovt ud fordi han stoppede 

op ved hjælp af et kamerastativ, men det var nok 

ikke så sjovt for ham… Han kom godt i gang igen 

men blev overhalet af en belgier og skiftede som 

nr. 2 til Søren Bobach. Søren kæmpede godt og 

overhalede hurtigt den nye belgier og var foran i 

en periode, men så blev han til sidst overhalet af 

Rusland, Sverige og Schweiz. Schweiz endte med 

at skifte først til den nykårede sprintverdensmester 

Judith Wyder kort før Søren skiftede som nr. 4 til 

Maja Alm. Det måtte blive en hård kamp, og 

Danmark SKULLE op igen, når det nu var gået så 

godt hidtil! Maja løb med Sverige og Rusland det 

meste af banen, men efter publikumsposten 

”smed” hun dem og halede i stedet mere og mere 

ind på Judith. Næsten nok til at nå hende i mål – 3 

sekunder! - det var sindssygt spændende! Dan-

skerne endte med at få sølv og Rusland fik bronze.  

Det havde småregnet meget af tiden under sprin-

ten, men umiddelbart efter danskernes målgang 

blev der åbnet for alle sluser, så det stod ned og 

selv ikke regntøj og paraplyer kunne holde os tør-

re! Folk søgte ly på de omkringliggende barer osv. 

og vi kæmpede os vej til bilen, hvor vi blev nødt 

til at skifte tøj og så skynde os den lange vej hjem, 

for at kunne være på hotellet kl. 21 til aftensma-

den. Sikke en dag og sikke en slutning. Umiddel-

bart var følelsen, at vi havde ”tabt guldet”, fordi 

DK havde ført løbet så mange lange perioder. 

Men Magnus nåede hen at sige tillykke i målom-

rådet, og han sagde, at de alle var strålende lykke-

lige over den flotte placering. Selvfølgelig!! 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  Night Hawk Holmenkollen 8.-9. august 2014. 
 
RasmusThrane-Hansen 

løber igen! 

 

I sit første løb for sin 

nye svenske klub, Järla, 

løb Rasmus supergodt, 

idet han løb ind som 

vinder for sit hold i 

stafetten, Night Hawk 

ved Holmenkollen i 

Norge. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Find vej - del 13 
Af Frede Lillelund 

Lige som man tror, at alt er under kontrol, så sker det uventede. Nummer to har rykket lidt op, så der var 

pludselig ikke så langt. Samtidig blev ny Findveji.dk hjemmeside version 2 launchet, hvilket ved først kik 

ikke gjorde nogen større forskel.  

Men en hel del af fotobanerne kunne nu tastes ind. Det har ikke været muligt før, så hvis nummer 2 var lidt 

kvik, så kunne vedkommende snildt smutte forbi på "Hall of Fame." 

Hjemmesiden er desuden blevet peppet op, så den er mere indbydende og smartphone venlig – super godt. 

Det er så blevet lidt mere besværligt at kontrollere tidligere indtastede poster, men fordele opvejer ulemper. 

 

Redaktøren: Kære læser, denne gang må du, pga. pladsmangel, læse Fredes beretning på netsiderne 29 – 

31. Om muligt kommer siderne med i den trykte udgave af oktobernummeret. (Vibe) 
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Klokken 13.27 
O-Ringen 2014 

 

 
 

 

Det er søndag den 20. juli 2014 og jeg befinder 

mig på en solstegt græsmark ved sydkanten af et 

stort skov-/bjergområde nord for Ivösjöen i det 

nordøstligste Skåne. Klokken har netop rundet 

13.25 og jeg er ”under starternes kommando”. SI-

pinden er blevet kontrolleret af personalet i start-

båsen og definitionen for dagens H70-bane er 

fundet og gjort klar. Minuttet efter står jeg ved 

kortkassen og kan kontrollere at øverste kort er 

markeret med den rette klassebetegnelse i det frie 

hjørne. De fem bip lyder – klokken er 13.27 og 

min 17. O-Ringens 5-dagars er dermed startet. Det 

er stegende varmt og et hurtigt kig på første stræk 

- medens jeg tramper op mod startpunktet - afslø-

rer et stræk med ganske kraftig stigning, før po-

sten kan nås. Beslutter hurtigt at bruge vejen 

udenom for dels at få gang i kroppen, dels udnytte 

muligheden for at læse de næste stræk og dels at 

få et overblik over terræntypen på denne første 

etape, som af arrangørerne er udråbt til at være 

ugens hårdeste. 

Forrige år gennemførte jeg 5-dagars i Halland og 

sidste år gentog jeg bedriften i de udfordrende 

terræner ved Boden – begge gange i fineste som-

mervejr. De år havde Vibe og jeg boet i hus med 

familien, men i år havde vi valgt den store O-

Camping, for at være mere med i det store arran-

gement. På det store militære øvelsesområde var 

der vokset en overvældende stor campingby frem 

med tusinder af campingvogne/homecars og man-

ge telte i alle udgaver/farver. Det at etablere sig 

med telt bød på visse udfordringer/ vanskelighe-

der/problemer, idet det område, som Søllerød OK 

og mange andre klubber var blevet tildelt, viste sig 

at være bulet, ujævnt, hullet og dækket af store 

græstuer. 

Bo Rasmussen havde placeret sin campingvogn 

over det største hul – et træ var blevet trukket op 

med rod – og desuden havde han indkøbt spade og 

hæksaks, så de værste ujævnheder kunne bearbej-

des. Som dagene gik, vænnede vi os til det bulede 

terræn – selv den brændende eftermiddagssol fik 
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vi has på ved at montere den berømte trænings-

løbspresenning – men tankerne gled nogle gang 

over på skrækscenariet: At ligge på dét sted i en 

normal regnfuld juli !!! 

Men tilbage til første etape, som blev en barsk 

sag for de slidte knæ. Groft kuperet terræn, fyldt 

godt op med sten, blokke. Bjergstykker i ufattelige 

mængder stillede store fysiske krav. Selve oriente-

ringen var ikke så kompliceret – arbejdet lå mest i 

forcering af terræn = en times hårdt arbejde med 

mange besøg ved væskeposterne. ”Lykke var 

skyggen” i klubteltet efter den ret så kraftige tur. 

Næste morgen var jeg på sædvanlig 5-dagars-

maner med i første startgruppe. Det, sammen med 

en mere end 2 km distance til start, gjorde, at der 

var afgang til den fælles bustransport kl. 6.45 – og 

dermed morgenmad kl. 6. Jo, man bliver holdt til 

sagerne, når man vil være med til det sjove ! 

 

 
 

Anden etape afvikledes i samme terræntype – 

måske lidt færre hårde stigninger, men stadig en 

krævende bund, så det blev igen til en times le-

gemlig udfoldelse – joh, man får noget for de gan-

ske store startpenge. 
 

Ja, hvad får man egentlig for pengene ? 
 

Gode nytegnede kort, flot opbyggede startsteder 

(8 forskellige hver dag !), mange hundrede poster 

til alle banetyper i skoven, fantastiske stævneplad-

ser med tilhørende 8 opløbsbåse og totalspeak-

ning, snesevis af toiletter, flere store forplejnings-

telte, ”lappesammentelt” (hvis uheldet eller var-

men slår til), sportstøj-salgsbod, rullende resultat-

tavler på skærme for alle klasser og helt særligt de 

store dush-anlæg med varmt vand til alle. 

På campingen er der også satset på gode sanitære 

forhold – i år var der endda varmt vand til opvask 

– og kildesortering af affaldet. Yderligere (i disse 

mobil-tider) ladestationer, som blev brugt flittigt. 

Endvidere var der alle de sædvanlige tilbud på den 

centrale del af pladsen – her var den store sports-

butik, stævnecentret, præsentationsteltene for de 

kommende O-ringen 5-dagars, salgsboder, præ-

mieoverrækkels-scenen og Radio O-ringen, som 

kørte dagligt i 14-16 timer. 

Alt det og meget mere dækkes af start-

/campingafgiften. Yderligere havde vi så sammen 

med tusindvis af andre på forhånd betalt for bus-

transport til og fra alle 5 etaper, så bilen kunne 

hvile sig og vi kunne komme frem nær stævne-

pladserne uden alt for store bilkø-forsinkelser. 

 

 
 

Men nu videre til tredje etape, som var henlagt til 

de store klitterræner ved den skånske østkyst. Ved 

starten mødte jeg en norsk kvinde, som har været 

med på mange af vores ture i Canada, Burma og 

Tunesien. Hun var meget usikker på terræntypen, 

som var ukendt for hende. Jeg fortalte hende bero-

ligende, at hun skulle bruge stibilledet og lavnin-
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gerne frem mod posterne. Og så løb hun af sted. 

Første halvdel af min bane forløb i helt åbent og 

fladt terræn – ingen problemer. Passagen tæt ved 

mål gik så stærkt, at jeg var lige ved at springe 

post 9 over – ”vendt omkring”. Nu fulgte de lidt 

sværere stræk – og selvfølgelig fulgte jeg IKKE 

mine egne gode råd konsekvent. Altså 2 bom i 

kurvebilledet og en lidt slukøret målgang. Medens 

jeg øste vand på køleren, dukkede min norsk ven-

inde smilende op – og erklærede, at hun da havde 

gjort som jeg havde sagt – og alt havde bare fun-

geret !!! 

 

   
 

 

Den dag gik O-Ringen i vandet. Østersøen steg 

flere meter, da de tisindvis af O-løbere ville svale 

sig i bølgerne. Det var et fantastisk syn at se ud 

over kysten fra forgængerbroen, som tillod løber-

ne at passere under på dagens vejvalg. 3 dage ef-

ter var den populære strand lukket på grund af 

giftige blågrønalger. 

 

Familien Molsen giver en omgang. 

 

Tredjedagen blev efterfulgt af ”hviledagen”, som 

blev indført for en del år siden. Altså var der en 

friaften efter dagens løb i strandskoven. Familien 

Molsen er de lykkelige medejere af en herlig øde-

gård - ”langt ude i skoven lå …” – og familien 

bød på gårdpladsspisning, med saft, pastasalater i 

diverse udgaver og brød, hvis vi blot selv bragte 

kødlunser til grillen. I det varme julivejr blev det i 

de rammer en herlig klubaften, hvor søllerødderne 

strømmede til.  

For de yngste var der specialrundtur i den lille 

vogn bag den 50 år gamle minitraktor, som Anton 

og Julius håndterede suverænt. Et supergodt ind-

slag i en utrolig flot O-løbsuge.  

 
Hviledagen. 
 

Efter lidt afslapning i teltlejren drog Vibe og jeg 

til byen. Kristianstad blev grundlagt for netop 400 

år siden af den danske konge Chr. 4-tal, som var 

en ganske habil bygmester. Den meget smukke 

kirke midt i byen vidner om hans gode øje for 

arkitektur. Hans overordnede plan med at anlægge 

en fæstningsby midt i Helgeåens sumpe var ellers 

at etablere en boksehandske mod den fremmasen-

de svenske konge, som havde udvidelsesplaner 

helt ned i Skåne, det ærkedanske og meget frugt-

bare landskab. Fæstningen led pengemangeldøden 

og dermed lå området åbent til skæbneårene 1656-

58. 

Land-/vandskabet omkring Helgeåen er nu et stort 

naturområde, som er beskyttet af diverse EU-
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regler m.m. Midt i åen vest for bymidten er opført 

et imponerende ”naturrum”, hvor der fortælles om 

landskab og om alt liv, som åen genererer – virke-

lig et besøg værd. 

  
 

Endnu 2 etaper. 

 
 

 

Fjerde etape blev afviklet tæt på byen Sölvesborg 

nær grænsen til Blekinge – ja, de lange baner slog 

et slag ind over länsgränsen! Igen var terrænet 

kraftigere kuperet og nu yderligere forsynet med 

store rullestensområder. Disse ”klapperstensvol-

de” blev dannet i forbindelse med den store isaf-

smeltning ved slutningen af istiden, da havet stod 

betydeligt højere (eller landet lå lavere !) end i 

dag. Så vi blev altså sendt på postjagt i stenblokaf-

lejringer, som er flere tusinde år gamle; men alde-

ren havde ikke gjort dem nemmere at løbe i. Sam-

tidig forstyrrede de mange sorte signaturer det 

underliggende kurvebillede, så en del Søllerødder 

(ikke jeg) fik store kortlæsningsproblemer i de 

områder. Selv løb jeg hurtigere end de første dage, 

men tiden blev ødelagt af et sjuskebom, som be-

tød, at jeg måtte kæmpe for at holde mig under 50 

minutter.
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Forud for femte etape går der altid nogle timer, 

før næstedagens starttid ligger fast for de mange 

løbere, som skal med i jagtstarten. I de klasser 

starter den førende løber ud på en på forhånd fast-

sat startid. Alle de efterfølgende løbere starter så 

ud i rækkefølge efter den tidsafstand de har til den 

førende løber. Dog sker der en lille regulering, at 

løbere med et efterslæb på mere end 1½ time sen-

des af sted med 15 sekunders mellemrum. Min 

klasses førstemand skulle ud kl. 11.32 – jeg selv 

72 min og 21 sekunder efter. Jeg havde altså klaret 

mig så jævnt, at jeg slap med i den egentlige tids-

start – med en løber 1 min 15 sek før mig og en 

anden kun 5 sekunder efter mig. Starteren sendte 

mig af sted i rette sekund og jeg løb ud på en ba-

ne, som fik mig til at tænke ”Danmark”. Terrænet 

var storbølgende med ret behagelig bund. Brede 

slugter, få stenblokke og en hel del bøgepur – ja, 

det var nærmest danske tilstande. Et lille nøl med 

indbygget ”ekstra-tjek” ved post 2 og så var det 

ellers kun et spørgsmål om at have power nok til 

at forcere de runde bakker. Sidsteposten på dette 

års O-Ringens 5-dagars lå højt på et dige ved 

skovbrynet med en fantastisk udsigt mod øst ned 

over stævnepladsen, de 8 indløbsbåse, de store 

servicetelte, de store mængder af løbere, som var 

kommet hjem, klubbannerne og – ikke mindst – 

det store udsyn over Østersøen. Og så ned til 

skyggen i klubteltet og videre til den sidste af de 

helt utroligt flot opbyggede og velplacerede bade-

pladser, hvor det lune vand løsnede sand, støv og 

sved fra den godt brugte krop. 

En superflot afslutning efter en spændende, varm, 

krævende og klubgod uge med det store O, som 

væsentligste indhold. 

 Gert B. 
 
 

 
Det var rart at kunne søge skygge i klubteltet. 

Marianne Kirkegaard          Anne Skovbæk og David Lütche 
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O-Ringen 
Beretning fra en debut på O-ringen – Sveriges største o-løbsstævne 

 

O-ringen blev i år afholdt i Skåne, med stævne-

center og såkaldt O-løbsstad i Nr. Åsum lige syd-

vest for Kristianstad. 

 

Vores familie havde besluttet sig for at bo 2 for-

skellige steder: Drengene, Anton og Julius, ville 

gerne bo på den store campingplads sammen med 

Anders Huus og Rune Østergaard (og ikke mindst 

i nærheden af de mange andre danskere fra hele 

landet), mens Henrik og jeg foretrak de lidt mere 

”luksuriøse” omgivelser på min families ødegård i 

nærheden af Broby. 

 

Tidlig lørdag morgen fik vi sammen etableret 

drengenes lejrplads på campingpladsen afgrænset 

af en ”sprintbane” bestående af ”dummy”- SI en-

heder på pinde og med refleksskærme (så man 

kunne finde hjem om natten....) Uden forældrenes 

tilstedeværelse, blev det store orange fortelt ofte et 

samlingspunkt for en stor gruppe unge o-løbere i 

løbet af ugen der gik. Julius og Anton var således 

rigtig glade for at de sov på campingpladsen.  

Som altid var der 5 etaper der skulle gennemføres 

placeret i omegnen af Kristianstad. Søndag lagde 

vi ud med at køre til Arkelstorp nord for Ivösøen, 

hvor løbet foregik på vestsiden af Västanåberget. 

Vejret var solrigt og meget varmt og vi var glade 

for at nogle flinke Søllerødder havde taget 

 klubteltet med, det gav dejlig skygge alle dage. 

Stævne pladsen denne dag var enorm, men med 

ca. 18.000-20.000 deltagere kunne det jo ikke væ-

re anderledes. (- Og når det største o-løbsstævne, 

man har været til, er et dansk DM så virkede det 

her nærmest overvældende). Men de mange delta-

gere krævede jo også at der var styr på afvikling af 

alt fra start til mål, udskrift af stræktider og op-

sætning af resultater. Dét var der i allerhøjeste 

grad. På vores bryst numre stod navnet på ens 

sponsor og dette navn skulle man ”følge” for at 

komme til den korrekte start for ens bane. Når 

man så nærmede sig mål skulle man finde den 

rigtige ”port”  at løbe ind i (med ens sponsor-navn 

på) for at kunne stemple den korrekte målpost til 

slut. Resultaterne, som blev vist på store tv skær-

me hængt op under loftet i 2 kæmpe store festtelte, 

var også opdelt efter ens sponser-navn. Super godt 

system!  

 
De 8 forskellige målindløb. 

 

Personlig havde jeg haft nogle lidt forskelligartede 

oplevelser med ”lette” baner på vores (WOC) tur 

til Italien, så jeg var lidt spændt på, hvordan det 

svenske niveau ville være. Men jeg behøvede ikke 

frygte noget, min første begynderbane var lige 

tilpas ”udfordrende” men heller ikke for svær og 

jeg kom fint igennem. Især havde jeg ”glæde” af 

nogle af de mange karakteristiske stengærder som 

findes i mange svenske skove, når jeg skulle finde 

mine poster. 

 

Efter et vel overstået løb, så jeg nu frem til at prø-

ve de famøse brusebade som Julius i rosende ven-

dinger havde omtalt for mig efter deltagelse i 

mange stævner i Sverige. Jeg bevægede mig hen 

over den enorme stævneplads, som var et festligt 

virvar af klubfaner i mange farver og løbere i alle 

aldre og nationaliteter, dog med kraftig dominans 

af svenskere.  

Badet var tydeligt skiltet og jeg gik ind bag en 

lang ”væg” bestående af plastpresenninger spændt 

op på et hegn. Et herligt syn mødte mig: På det ca. 

1500 m
2
 store bade-område stod – måske 1000 

eller flere – halv- eller helnøgne piger og kvinder i 

alle aldre. Ca. 200 var allerede trådt op ved bruse-

badene som stod ved siden af hinanden på en lang 

række. ”Gulvet” var hævet ca. 40 cm over jorden 

og bestod af træribber, så vandet kunne løbe væk, 

mens man badede. Vandet var varmt (!) og kom 

fra nogle af de 8 kæmpestore tankvogne som holdt 

udenfor badeområdet. Sæbe og hårshampo var til 

fri disposition for alle deltagere. Efter en rigtig 

varm tur i skoven var et bad i det fri på denne 

stævneplads ret forrygende. (- Men den allerflotte-

ste bade-udsigt fik vi dog 5 dage senere, da stæv-

nepladsen var placeret i et meget naturskønt om-
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råde ved Hanöbugten; aldrig har jeg oplevet en bedre udsigt fra mit brusebad!). 

 

 
 Damebadet med udsigt over Hanöbugten. 

 

O-ringen var på alle måder en rigtig god, sjov og 

hyggelig oplevelse. De svenske banelæggere var 

noget ”venligere” overfor begynderløbere end de 

italienske; jeg oplevede sågar baner, som var for 

lette i løbet af ugen. 

 

I forhold til flere løbsoplevelser fra stævnet over-

lader jeg nu lige ordet til min mand Henrik: 

 

Österlen-etappen, 5. etape O-Ringen 2014 
af Henrik Molsen 
 

Da det er første gang jeg deltager i O-Ringen og 

reelt set første gang jeg løber i Sverige havde jeg 

lagt lidt forsigtigt ud og meldt mig til en Motions-

bane (H50 Motion). Men allerede på første dagen 

var jeg blevet ramt af 4 store bom. (I min verden 

er et bom når man fumler rundt i mere end 10 mi-

nutter, alt under 10 minutter er blot mindre ”kor-

rektioner” af strækket). 

Lidt bedre gik det på anden dagen med kun 2 

bom. Da tredjedagen bød på kun et bom og fjerde 

dagen havde budt på nul bom og kun en mindre 

”korrektion” var der virkeligt lagt i gryden til et 

godt løb her på femte dagen! 

Femte etape var henlagt til Ravlunde skjutfält, et 

normalt afspærret område hvor det svenske mili-

tær og luftvåben træner med skarp ammunition. I 

dagens anledning var våbenhvile. 

 

Som på de andre dage var der et pænt stykke til 

start. Det skal måles i hele kilometer! Til gengæld 

havde jeg det privilegium på motionsbanerne at få 

lov til at kikke på kortet inden start! Så faktisk har 

man al den tid man vil til at studere sin bane, dis-

kutere med vennerne eller tilfældige forbipasse-

rende, og overveje sine stræk inden man begiver 

sig ud i den svenske natur. 

Men jeg får startet godt ud efter en passende plan-

lægning og efter at have tænkt grundigt over hvor-

for det gik galt de andre dage.  
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Dagens huskeliste:  

* HUSK nu for pokker at finde de planlagte 

checkpunkter undervejs på strækkene!!! 

* Løb stærkt når det er let. (Og det er her jeg kan 

mærke 5-Days of Italy og O-Ringen i benene og 

skal sige til mig selv: ”Løb! løb! Løb! - der er 

pause om lidt når det bliver svært!”) 

* Gå når det er svært og kræver finorientering. 
 

Post 1: er heldigvis let, bare ud ad stien til lysnin-

gen videre over den lille høj og så ligger posten på 

den anden side. BANG – lige i plet! 
 

Post 2: Øv – langstræk uden åbenlyse vej/sti vej-

valg. Nå pyt – på med kompasset og find så for 

pokker de checkpunkter: lysning, lys-

ning/stengærde, høj, skydetårn, YES – de kommer 

som perler på snor. Hen over lysningen op på 

højen og posten ligger lige der: BANG – post 2 

hjemme! 
 

Post 3: Checker kompasset igen: Det passer: ned 

til lysningen igen og nordpå til den store sti. 

Krydser stien og kanter højen. Kikker rundt efter 

nordligste sten 0.3/0.8, hmmm??? den eneste store 

sten med nogenlunde den størrelse er den derhen-

ne. Om på nordsiden og check – lige i posten! 
 

Post 4: OK – det er let, bare en cirka kompaskurs 

og jeg bliver fanget af stien eller det forbudte 

(snitzlede) område. Så op til de store skovveje i 

det store kryds og ned at den der går mod SØ.  

Ser snitzlingen og følger den op til krydset. Drejer 

og løber ad stien med SØ. Checker kompasset – 

WHAT THE F... kompasset viser forkert! – nej 

det viser altid rigtigt! – det er den forkerte sti!!! 

Checker kortet – pokkers der er to stier! Det er 

den næste jeg skal ned ad. Tilbage og rundt. Tæn-

ker at det højst har kostet mig 15-20 sekunder. 

Godt jeg checkede kompasset! Checker igen – det 

passer – pyha! 

Finder 3. overgang i hegnet (husker noget fra in-

struktionen om, at der var tvungne overgange. Det 

viser sig at være trapper hen over hegnet bygget af 

paller). Så op på højen hvor posten står og lyser til 

mig. Check! 
 

Post 5: Så er det ud i det åbne skydeområde og 

finde et stup ??!! (svensk, udtales stüb) Ups – 

kommer i tanke om, at der i instruktionen var et 

billede af et firkantet sandkasseagtigt hul. Checker 

stup-højde på postdefinitionen: 0.7m. Det passer 

på en prik. Ud på skydeområdet, find stengærdet 

og find en ”sandkasse”. Når man ved det er det ret 

let at se at den er derovre. Check – post 5 er 

hjemme. 

 

Post 6: Bare østpå til næste høj og næste ”sand-

kasse”. Check – lige i skabet! 
 

Post 7: Ind i skoven igen. Tænker at der kun er 

kompaskurs og da jeg har haft succes med det 

tidligere så på med vanten igen. Næsten syd med 

opfang af stien. Den er lige der! Og så op ad stien 

i slugten til posten. BANG – lige i skabet igen! 
 

Post 8: Tæt på mål. Her er vildt mange mennesker 

som løber i alle retninger dog med tendens i må-

lets retning. Siger gentagene gange til mig selv 

”Du er alene i skoven – der er ikke andre. Du er 

alene i skoven – der er ikke andre. Tænk, planlæg, 

udfør.” Det viser sig at jeg nærmest skal på skrå af 

folkemængden men det må passe! Jo – der er den 

– midt i lysningen. Check og ”HA – de fik mig 

ikke lokket på afveje”. 
 

Post 9 (sidste posten): Bare frem ad stien. Kikker 

op og ser en lang række af enheder langs en 

skrænt som jeg ikke kan se nedad. Checker post 

nummer: Det er 500 – check. Kikker op og ser en 

fantastisk udsigt over stævneplads med 1/2 milli-

on faner, det åbne skydeområde bagved og helt 

ude i horisonten Hanö bugtens blå vand!! Fanta-

stisk! Vælter nærmest ned ad skrænten (en kvinde 

foran mig vælter bogstaveligt talt, og jeg når lige 

at springe til side inden jeg træder på hendes 

arm!). Nå, hun klarer den. Videre! Videre! Videre! 

– det er nu sekunderne skal hentes! Føler der er 

mere krudt i benene, giver den gas og når at passe-

re nogen stykker på vej ind i målområdet. Stem-

pler mål posten – YES – super løb!!!! 
 

Føler mig super stolt, både for at have lært en 

masse men også for at kunne afslutte den sidste 

etape med et, for mig, super løb. God planlægning 

og udførelse hvor jeg har brugt alle de o-løbs tek-

nikker min forholdsvis korte karriere som o-løber 

kan stille op med og så oven i købet set det virke – 

fantastisk! Ender på en 8. plads ud af 79 i min 

klasse ca. 5 minutter efter vinderen. Det kan ikke 

være bedre! 
 

Måske man allerede nu skulle overveje O-Ringen 

næste år?” 
 

Dorthe fortsætter:  

 Jeg blev meget fascineret af arrangørernes evne 

til at få alt, fra trafiklogistik til løbsafvikling, in-

formationsflow og madservering til at fungere 

næsten helt fejlfrit for så mange løbere. At flytte 

rundt på så mange mennesker og sørge for vand, 

mad, toiletter, resultater, speak etc. er altså noget 

af en bedrift – også selv om de har prøvet det 

mange gange. Som førstegangs deltager blev jeg 
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begejstret og imponeret (også selv om der vár en-

kelte fodfejl ind i mellem). 

Især var Henrik og jeg glade for Radio O-ringen, 

som vi lyttede til mens, vi kørte fra vores ødegård 

og ud til de respektive stævnepladser. Her var der 

underholdende indslag fra målområdet og inter-

view med banelægger og korttegner af dagens 

bane, så man kunne få gode fif, inden man gik til 

start – og ikke mindst god musik. 

Med det fantastiske sommervejr og igen masser af 

hyggeligt samvær med andre tilrejsende søllerød-

der samt gode løbeoplevelser for alle i vores fami-

lie, blev vores første O-ringen en stor succes. Jeg 

tror endnu ikke at vi havde rundet 4. dagen før 

mindst én af os havde vist interesse for deltagelse 

Borås i 2015.... 

Dorthe Hansen (og Henrik Molsen). 

________________________________________________________________________________ 
 

Sportident, Kursus og afprøvning. 

      
 
Det nye Sportident-udstyr har Henrik Molsen helt styr på, og i 

sidste uge holdt Henrik kursus for 14 fremmødte søllerødder.  

Henrik har lavet en lille folder, der meget præcist viser, hvad 

man gør før løbet, under løbet og efter løbet. 

Efter en meget pædagogisk gennemgang af tænd, brug og sluk, 

skulle alle prøve det hele, og til slut skulle vi i kælderen og se, 

hvor tingene skal anbringes efter brug.  

Det er VIGTIGT, at vi holder orden i det nye udstyr, og at vi 

husker at sætte printerens batteri til opladning, inden vi forlader 

kælderlokalet. 

Tak til Henrik for en hyggelig og lærerig aften. 

 

 
Den 18/8 overrakte Tuborgfondet 

de 25.000 kr. til klubben.  

I den anledning havde SUT og 

mini-SUT fælles træning på 

sprintkortet på Rudegård Stadion 

 

 

 
  Vibe 



Søllerød Orienteringsklub                                             Komposten – 24. årgang nr. 4 – september 2014 

22 

Midgårdsormen 
”roser” 

 

I weekenden den 23.-24.august var Søllerød OK 

arrangør af DM-mellem i Farum Nørreskov og 

Midgårdsormen i Rude Skov nord sammen med 

OK Øst. Det blev en stor arrangementsmæssig 

succes - som ikke kan overvurderes! 

  

Denne kommentar har dog et andet formål, nem-

lig at rose de SUT- og mini-SUT-løbere, som stil-

lede op i løbene de to dage. Ved DM-mellem hav-

de vi 19 tilmeldte ungdomsløbere; hér tog Rune 

Østergaard guld i H -16, mens Simon Thrane 

Hansen og Magnus Maag tog hhv. sølv og bronze 

i H -20. Lukas Becker løb for første gang ved et 

DM, og selv om et fald slog ham lidt ud af kurs, 

viste han, at de andre løbere i H -12 skal se sig 

over skulderen til de næste mange DM! Ellen K. 

Larsen (kendt prinse- og prinsesse-coach) skulle 

også have deltaget, men blev desværre syg og 

måtte melde afbud. 

  

Til Midgårdsormen stillede vi to Tjalfe-hold (4 

løbere på hver max. 14 år). Desværre blev det ene 

hold ramt af to sene afbud, men Camille Næstoft 

Juhl på 1. turen og Lukas Becker på 2. turen viste 

robusthed og gennemførte i fin stil. Det andet hold 

havde Mary Skovbæk på 1. turen og Anton Mol-

sen på 2. turen, og også hér gik det fint.  

 

 
Camille skifter til Lukas. 

 

Til gengæld havde holdsætteren været for optimi-

stisk og skylder en stor undskyldning til helt ny-

startede Mathias Buchgreitz på 11 år, som var 

blevet sat på en mellemsvær bane, og Emilie Bæk 

Christiansen på 10 år, som godt nok tidligere har 

løbet med i en stafet, men som i Midgårdsormen 

fik sin første start på en let bane. Selv om begge 

kæmpede bravt, var det en for stor udfordring. 

Dermed havde vi ingen gennemførende hold i  

 

Tjalfe-klassen i år. Bedre held næste år! (også til 

holdsætteren...) 

  

Til gengæld havde vi to hold med i Thor-klassen 

(10 løbere, heraf mindst to dameløbere og mindst 

to andre løbere uden for H 17-39 eller D 21-), som 

begge gennemførte med flotte resultater. Det for 

Søllerød enestående var, at de i udgangspunktet 

bestod af hver ni SUT-løbere og én ungsenior. 

Ganske vist betød skader, at to ældre løbere trådte 

til som reserver på 2. holdet - og mange tak for 

det! Alligevel er det meget fornemt, at vi har så 

mange dedikerede ungdomsløbere - og at de fik så 

fornemme placeringer. Således fik Thor 1 en vel-

fortjent 2. plads, der med lidt held kunne være 

vekslet til en 1. plads, mens Thor 2 blev nr. 8 af 

22 startende hold! 

 

 
Agnes skifter til sidsteturs-løberen Rasmus 

 

Er det en fordel at løbe i sin "hjemmeskov"? Tjah, 

måske - men nok mere en mental end en reel tek-

nisk fordel. Der er nok ingen TC- eller NEO-

løbere øst for Storebælt, der ikke kender Rude 

Skov nord; og SUT træner rutinemæssigt mest i 

syddelen. Banelægger Bo Konring havde gjort, 

hvad han kunne, for at lure også hjemmebane-

løberne - og nogle måtte nok erkende, at han var 

lykkedes bedre med det, end de kunne ønske sig! 

Desuden havde han af fairness-årsager holdt sig 

på afstand af løberne og undladt at holde sin sæd-

vanlige forsnak ved den sidste træning forud for 

mesterskaberne. Den opgave gik i stedet til Aske 

Jepsen, som gjorde det fremragende og bl.a. havde 

"spottet", at banerne ville blive indledt med et 

langstræk over mod Femsølyng. 
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Holdet følger Rasmus i mål, da han løber ind til en flot 

2. plads 
 

Summa summarum mener jeg (der selvfølgelig 

ikke er upartisk), at 2. pladsen er velfortjent og 

kunne være løbet hjem af et SUT-hold også i en 

anden skov end Rude Skov. 

Afslutningsvis vil jeg fremhæve to af mine mest 

positive SUT-oplevelser (der var mange) fra 

weekenden: 

1. Den sportslige: At se Thor 1-holdet løbe i mål 

sammen med Rasmus Thrane på 10.turen. 

2. Den menneskelige: At opleve, hvordan de ældre 

SUT-løbere interesserede sig for de yngste mini-

SUT- og SUT-løbere, klappede dem gennem pub-

likumsstræk og i mål og talte med dem efter mål-

gang. 

 De to oplevelser kan ikke sammenlignes - men I 

skal have stor tak og ros, fordi I rummer både den 

sportslige ærgerrighed, kammeratskabet og evnen 

til at vise omsorg for hinanden." 
(NEO: Nordsjællands Elite-Orientering) 

                 Kirsten Møller 
 

 
Glæde over 2. pladsen 

 

STOR tak til søllerødderne 
Af Jens Aaris Thisted & Jørn Wigh 
 

STOR TAK til alle Søllerødder, der gav en hånd 

med ved DM Mellem og Midgårdsormen 2014. 

Vi har netop sammen med Orienteringsklubben 

ØST gennemført et dobbelt-arrangement med stor 

succes – bl.a. på grund af stor indsats fra rigtig 

mange Søllerødder. 

Det var fra starten ambitionen fra de to klubbers 

bestyrelse at de forskellige funktioner skulle be-

mandes på tværs af klubberne. 

Som stævneledelse blev udpeget et triumvirat 

(Helle Holm Clausen (ØST), Jørn Wigh og Jens 

Aaris Thisted) – således at såvel nye trends som 

gamle dyder i O-sporten var repræsenteret. 

Et dobbeltstævne med forskellige stævnepladser 

og med et meget kort tidsinterval mellem disse har 

selvfølgelig store logistiske udfordringer hvor 

noget materiel skal flyttes og andet dubleres – 

men det lykkedes; bl.a. takket være de mange 

hjælpsomme hænder fra Søllerød. 

Igen fik vi vist, at selv uventede situationer som 

‘chikane af vore toiletter’, ‘nedbrud af generator’ 

og sikkert andre jeg ikke kender til, blev løst uden 

gene for deltagerne. 

Det er vores vurdering at hjælpere -- fra funktions-

ledere til ‘vandbærere’ løste opgaverne fuldt til-

fredsstillende og med overskud til at nyde stem-

ningen ind i imellem. 
 

F.eks. kunne man kl. 7:30 da solen lige sneg sig 

op over træerne se Jørn Wigh og Jens Aaris Thi-

sted i ro og mag nyde en kop kaffe i et par kiosk-

stole mens solen begyndte at varme, og stævnet 

var i fuld gang. 
 

Bemærk, at der på det sværeste tidspunkt – nemlig 

nedpakning og tilbagetransport af materiel - talte 

jeg mindst 10 søllerødder i færd med at pakke i 

kælderen på Vangeboskolen i en kraftig byge. Stor 

solidaritet – lige til målet! 
 

Bemærk også, at Søllerød kunne mønstre 2 hold 

til THOR-klassen (hold 1 løb med en sølvmedalje 

– TILLYKKE) og 2 hold til TJALFE- klassen, og 

at vi havde 38 deltagere til start ved DM (også 

med mange medaljer - TILLYKKE) – uden at der 

manglede hænder til dobbeltstævnets gennemfø-

relse. Det er helt fantastisk. 
 

Bemærk endelig til sidst, at nu har Søllerød OK 3 

år i træk (2012 DM-holdfinale, 2013 DM-Klassisk 

og Stafet med O-63, og 2014 DM Mellem og 

Midgårdsorm sammen med OK ØST) gennemført 

danske mesterskaber i orientering med stor succes. 

Det tror jeg ikke nogen anden klub i Danmark har 

præsteret. 

Tak til alle fra Jørn og Jens – og til Orienterings-

klubben ØST for vellykket samarbejde. 

 



Søllerød Orienteringsklub                                             Komposten – 24. årgang nr. 4 – september 2014 

24 

Ingen kære mor 
Fædretur til Læsø 3-dages 

 

 Af Mogens Hagedorn. 

Hvad skal man egentlig finde på, når man som 

far skal holde sommerferie alene med sine 

børn? Det snakkede Philip Bæk Christiansen 

og jeg om til en mini-SUT træning i foråret, 

da vi begge var i den situation, at vores bedre 

halvdel skulle arbejde mere end os i løbet af 

sommeren. Philip var kæk og foreslog, at vi 

skulle finde et etape o-løb og så tage afsted 

sammen. Den var jeg med på og efter lidt ko-

ordination af rejseplaner og kalendere, faldt 

valget på Læsø 3-dages. 

 

Derfor sad vi sammen med vores 3 børn, Emi-

lie på 10, Frida på 9 og Oscar på 7, et par ti-

mer før starten i et salt-kurbad i en ombygget 

kirke på Læsø med hvide tennissokker på (det 

er obligatorisk for at sikre at ingen snubler på 

de saltglatte gulve, sikkert godt for førlighe-

den, men lidt latterligt så det ud) og var 

spændte på, hvad der ventede os. Ingen af os 

havde løbet på Læsø før, men ifølge indbydel-

sen skulle vi ud i et svært og diffust terræn. 

Første etape var dog et sprintløb i Vesterø by 

ved havnen.  

 

Jeg har et lidt ambivalent forhold til sprint, 

som stadig er nyt for mig. På den ene side sy-

nes jeg, det er sjovt, fordi man skal være 

100% på og have konstant kortkontakt. Men 

på den anden side er det underligt bagvendt på 

næsten Kierkegaardsk manér, hvor strækkene 

skal forstås baglæns, men løbes forlæns. I de 

relativt få sprintløb, jeg har løbet, har jeg end-

nu ikke vænnet mig til at læse postdefinitio-

nen, inden jeg foretager mit vejvalg, med det 

resultat, at jeg flere gange er endt på den for-

kerte side af et hegn eller sågar en rude, mens 

posten griner ydmygende af mig. Og det der 

med at posterne tit gemmes godt og grundigt 

bag buske og skraldespande, er jeg heller ikke 

helt pjattet med. 

 

Men der sad vi, og det var mægtig hyggeligt. 

Solen skinnede ned gennem ovenlysvinduet i  

 

kirkebygningen, børnene hyggede sig, og hvor 

var det egentlig nemt at være far på fædretur. 

Klokken var godt nok ved at være mange, men 

vi havde meget, vi skulle snakke om, og lige 

pludselig var den også for mange. Vi fik godt 

og grundigt travlt.  

 

Og det var ikke sidste gang det skete. Både 

Philip og jeg må nok erkende, at vi derhjemme 

ikke er dem, der har det fulde overblik over 

børnenes badetøj, sko, løbetøj, legetøj, telefo-

ner, tabletter, venindebøger, blyanter, blade, 

sovedyr, hårbørster, øreringe, fodbolde, sok-

ker og 1000 andre mere eller mindre unød-

vendige ting. Og vi er heller ikke altid dem, 

der har det fulde overblik over planlægningen 

i familien, så på det område blev vi begge 

grundigt udfordret på turen. Men vi nåede mi-

rakuløst til start i sidste øjeblik, og blev også 

lige instrueret i at bruge EMIT-brikker, som 

bruges istedet for SI-brikker vest for Store-

bælt. I øvrigt lidt mærkeligt at man bruger to 

forskellige systemer i så lille et land som 

Danmark.  

 

Vi havde alle fem et rimeligt løb. Banerne var 

fine, og kun en enkelt gang stod jeg på den 

forkerte side af et hegn og kiggede på en post. 

Overvejede et kort sekund, om jeg skulle stik-

ke hånden med EMIT-brikken ind over heg-

net, jeg kunne nemlig lige præcis nå. Men i 

det samme så jeg for mit indre blik Bo Kon-

ring med en alvorlig mine på. Nogle uger tid-

ligere på en græsplæne i Køge havde han for-

talt mig, at det var pivulovligt at gøre det, så i 

sidste øjeblik valgte jeg at gøre det rigtige. 

Desværre betød det en lang omvej tilbage til 

posten uden om en hel række fiskerhuse og 

forbi en masse måbende turister på havnen. 

Lidt nedslående var det så at komme frem til 

posten og se, at 2 mænd stod og klippede fra 

den ulovlige side. 
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Næste dag gik det løs i plantagen. Først skyg-

gede Philip og jeg Oscar og Frida, mens Emi-

lie løb alene. Det var nogle gode og tilpas lette 

baner til børnene. Tilbage på stævnepladsen 

fik de at vide, at de gerne måtte tage lidt kon-

tanter fra vores punge, men at det var vigtigt, 

at de købte noget sundt for dem, hvorefter Phi-

lip og jeg skyndte os ud på vores egne baner i 

H40. 

 

 
 Udsnit af H40 banen.   
 

Ude i skoven var der heller ingen kære mor. 

Terrænet var ganske rigtigt meget udfordrende 

og meget diffust. Det bestod af blandet kroget 

bevoksning garneret med indlandsklitter. Det 

mindede lidt om troldeskoven i Tisvilde, bare 

med færre stier og en masse hjælpekurver, der 

lignede noget en patient med rystesyge havde 

tegnet i en dårlig rus. Så det var med at holde 

tungen lige i munden og være ultra omhygge-

lig med kompasset og skridttællingen, og så 

ellers håbe på, at den lille knold med et forvit-

ret træ, som man endte ved, var den som kort-

tegneren havde taget med på kortet. Vi blev 

begge udfordret til grænsen og lidt over, men 

det var sjovt og meget lærerigt.  
 

Tilbage på stævnepladsen havde børnene hyg-

get sig gevaldigt. Beskeden om, at de måtte 

bruge af vores penge, havde de nemlig forstået 

100%. Til gengæld var det knebet lidt med at 

høre tilføjelsen om, at de skulle bruges på no-

get sundt. 

 
- Ja, ja, vi har kun købt sunde ting! 
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Om aftenen var der fest på campingpladsen. 

Læsø-mestrene kåres allerede efter to dage. 

Den tredje dags løb er et selvstændigt løb, 

hvor tavlen viskes ren, og der er mulighed for 

at få revanche.  
 

Til festen opstod den første regulære krise i 

Philips og mit nye forhold som lykkelige og 

selvstændige fædre på tur. Philip havde nem-

lig taget et solidt lager af vin med i den sikre 

forvisning, at jeg selvfølgelig satte pris på god 

vin. Desværre så har jeg et meget anstrengt 

forhold til vin. Muligvis skyldes det en gene-

tisk defekt eller måske er det fordi, jeg i mine 

spæde teenageår grundlagde mine første bran-

derter i ufærdigt hjemmebrygget rødvin, som 

jeg stjal fra min fars balloner i kælderen. (Det 

smagte afskyeligt, selvom man holdt sig for 

næsen, men det virkede..). Under alle om-

stændigheder så var Philip meget skuffet over 

min indstilling. Jeg ville så gerne gøre ham 

glad, men fik kvalme bare ved tanken. 

 

 
Philip prøver at smile trods sin skuffelse over min 

manglende evne til at drikke vin. 
 

Inden stemningen nåede helt i bund, blev jeg 

heldigvis reddet af nogle venlige mennesker 

fra den klub, jeg var medlem af dengang, jeg 

stjal rødvin fra min far, nemlig Kildeholm. De 

ville sørme gerne smage på Philips dråber, så 

han fik hurtigt smilet tilbage, mens han skæn-

kede op for sine nye venner. De hjalp os også 

med at skaffe siddepladser (vi var kommet for 

sent, så alt var optaget), salat (vi havde kun 

købt pølser og kartoffelsalat), og bestik (vi 

havde gjort præcis som der stod i indbydelsen, 

taget mad og drikkevarer med, men ikke tænkt 

længere end det), så en stor tak til familierne 

Dam, Djurhuus og Sudergaard. 

 
Philips nye venner i baggrunden. 
 

Sidste etape blev igen løbet i plantagen, bare 

en anden del. Og igen var der meget svær ori-

entering på menuen til de voksne, så Philip og 

jeg fik endnu engang lejlighed til at stirre vo-

res egne grænser og uformåenhed i øjnene. 

Mål og stævneplads lå på stranden, så der ven-

tede en dejlig dukkert, når man havde kæmpet 

sig igennem opløbets tunge sand. 
 

Desværre så skulle vi skilles lige efter løbet, 

da familien Bæk skulle videre til Sydeuropa, 

og Frida og jeg skulle til Blokhus. Det var helt 

sørgeligt, da vi havde haft nogle virkeligt dej-

lige dage sammen. Børnene havde hygget sig 

meget og lært hinanden bedre at kende, og 

Philip og jeg var - på trods af vinmiseren - 

også blevet gode venner. 
 

 
To trætte fædre efter en hård dag i plantagen. 

 

Vi krammede allesammen, da vi skiltes, og vi 

var alle sikre på, at det her gør vi meget gerne 

igen. Også børnene, selvom de var rørende 

enige om at "der altså ikke er så meget pusse-

nusse, når man kun er med fædrene". 
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O-løb 
Tur til Emsfors i Sverige 

 

En mini-SUT og mor var i sommer på sin første 

tur med Søllerød OK, til Sverige. Magnus og fa-

milie viste en utrolig gæstfrihed med at åbne sit 

fine sommerhus og store have op for små og store, 

unge og lidt ældre klubmedlemmer.  

Det var meget hyggeligt, aktivt og lærerigt. Som 

relativt uerfarne o-løbere, startede vi med godt 

mod, i sol og varme, fredag eftermiddag. Sebasti-

an blev skygget af Magnus og jeg af Gitte, Seba-

stian syntes han havde ventet i laaang tid, når mor 

endelig kom tilbage fra sin lange tur, det var jo 

noget mere krævende at orientere sig end i Rude 

skov! Og selv om jeg som nordmand er vant til 

bjerge og sten, er min (korte) o-løb erfaring kun 

fra Danmark. 

 

 
Synnøve i Helgeåen 

 

Teltet havde vi netop anskaffet og øvet på at slå 

op hjemme i haven, det klarede vi hurtig, så vi 

kunne komme i Helge åen og få et forfriskende 

bad. Det var der mange som gjorde flere gange i 

løbet af weekenden, både i sol og regnvejr.  

 

 

 

 
Sebastian på tømmerflåden med Bo 

 

Ja, lørdag formiddag startede fint med sol, men 

regnen kom senere på eftermiddagen. Vi havde 

lige klaret 2 løb sammen på 2 ulige steder inden, 

og sidste sted var ved Magnus gamle lokale klub, 

(FK Göingarna) hvor der var fine lokaler og gode 

faciliteter for et rigtigt bad. 

Desværre var vi ikke så erfarne telt boere, at vi 

havde lukket luftelugen, så der blev lige nogle 

våde soveposer og madrasser. Men eftervarmen i 

saunaen kunne gøre nytte for sig til tørring.  

 

Søndag var det ud på tur med start fra en cam-

pingplads. Der var børnene blevet så godt kendt, 

at der løb en flok piger og drenge sammen, og jeg 

prøvede en tur alene. Det var spændende og til-

fredsstillende for hver post jeg fandt, heldigvis 

kom Gert løbende, når jeg var blevet i tvivl om 

hvor jeg var henne, han kunne fortælle mig at ”Du 

er udenfor kortet, du er på den brune plet!” Ja-

vel… og jeg fandt de resterende poster og hjem 

igen, og der var nye gode muligheder for badning 

og leg. Og når vi efter frokost skulle pakke sam-

men, var teltene nået at blive tørre igen.  

Vi vil gerne sige mange tak til specielt Magnus, 

Gitte, Andreas og Louisa; også tak til jer andre for 

stor venlighed og hjælpsomhed, dejlig at være en 

del af et gæng med så stort engagement og højt 

aktivitetsniveau. Sebastian har allerede spurgt 

Magnus, om vi kan komme igen næste år! 

 

Synnøve Røysland 
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Træningskalender og resultater 
 

 

Divisionsmatchen 
 

Bane 1    9.0 km 
5.   Ulrik Nielsen  49:15 
8.   Magnus Maag  51:4 
14. Aske Jepsen  56:28 
Bane 3    6.0 km 
1. Rune Østergaard                 39:56  
5. Anders Huus Pedersen       43:43 
Bane 5 A    3.8 km 
5.  Arne Grøndahl  39:35 
6. Gert Bøgevig  39:39 
Bane 5 B      4.0 km 
2. Vibeke Bøgevig  44:57  
5. Else Juul Hansen  55:00 
Bane 6      5.2 km 
1. Philip Giødesen Lund 28:21  
10. Anton Molsen  41:37  
Bane 7    3.7 km 
1. Lukas Becker  22:33 
Bane 9  4.1 km 
2. Alberte Kaae-Nielsen 31:56  
 

 

DM Mellem 
 

D-14   3.5 km 
4. Alberte Kaae-Nielsen 32:39 
D-20   3.6 km 
6. Astrid Maag  28:19 
D45    3,1 km 
12. Marianne Kirkegaard 37:17 
D65   2,3 km 
2. Vibeke Bøgevig  27:42 
D70   1,9 km 
3. Kirsten Olsen  28:18 
H-16    4.2 km 
1. Rune Østergaard  28:40 
6. Anders Huus Pedersen 30:58 
H-20    4.5 km 
2. Simon Thrane Hansen 26:46 
3. Magnus Maag  27:12 
 H21-    6.6 km 
2. Rasmus Thrane Hansen 36:42 
7. Ulrik Nielsen  41:41 
H65     3.1 km 
4. Jørgen Münster-Swendsen 31:49 
Åben 1   3,5 km 
5. Thor Find Andersen    33:17 

 

Midgårdsormen, Thor: 10 ture 
 

2. Søllerød 1  7:23:04 
Aske Jepsen 
Simon Thrane Hansen 
Astrid Maag 
Rune Østergaard 
Martin Illum 
Anders Huus Pedersen 
Mikkel Kaae-Nielsen 
Johan Lindbjerg Skovbæk 
Agnes Jonsson 
Rasmus Thrane Hansen 
 
8. Søllerød 2  10:18:03 
Magnus Oscarsson   
Rune Rasmussen  
Astrid Skytte Kirkegaard  
Alberte Kaae-Nielsen  
Julius Molsen  
Mads Lassen 
Thor Find Andersen  
Steen Olsen  
Nikoline Andersen  
Andreas Konring  

 
Resultaterne er samlet af Silas Schytte Olsen. 

 
 

Breddetræning 2014 

11 09 14 433 Ravneholm 

18 09 14 434 Rude Skov 

25 09 14 435 Geel Skov 

02 10 14 436 Næsseslottet 

09 10 14 437 Trørød Hegn 

16 10 14 438 NAT Rude Skov 

23 10 14 439 NAT Ravneholm 

30 10 14 440 NAT Geel Skov 

01 11 14 441 Gæsteskov 

08 11 14 - Ballerup Sprint + 
Jættemilen 

15 11 14 442 Rude Skov 

22 11 14 443 Fredensborg Kohave 

29 11 14 444 Ravneholm 

06 12 14 445 Rude Skov 

13 12 14 446 Kirkeskoven 

20 12 14 447 Trørød Hegn 

26 12 14 448 Julemavefræs i Rude 
Skov 

OBS: ændringer kan forekomme! 
Tjek altid on-line kalenderen. 
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Find vej - del 13 
Så til hest 

 

Af Frede Lillelund 

Lige som man tror, at alt er under kontrol, så sker 

det uventede. Nummer to har rykket lidt op, så der 

var pludselig ikke så langt. Samtidig blev ny 

Findveji.dk hjemmeside version 2 launchet, hvil-

ket ved først kik ikke gjorde nogen større forskel.  

 

Men en hel del af fotobanerne kunne nu tastes ind. 

Det har ikke været muligt før, så hvis nummer 2 

var lidt kvik, så kunne vedkommende snildt smut-

te forbi på "Hall of Fame." 

 

Hjemmesiden er desuden blevet peppet op, så den 

er mere indbydende og smartphone venlig – super 

godt. Det er så blevet lidt mere besværligt at kon-

trollere tidligere indtastede poster, men fordele 

opvejer ulemper. 

 

 
 

Som det kan ses ovenfor, så er stillingen nu igen 

kommet under kontrol. Jeg synes vældig godt om 

min placering, så at skulle dumpe ned på 2. plad-

sen og afgive den fine guldmedalje. Det sker bare 

ikke. Så på med skoene og af sted.   

Som en ekstra udfordring, så er hjemmesiden nu 

udformet, så stillingen i "Hall of Fame" er på for-

siden, så det er meget synligt.  

 

Fotobaner. 
 

Rusland 

Ligger Rusland i Danmark – ja da – lige syd for 

Dronningemølle tæt på Nordkysten af Sjælland. Et 

foto orienteringsløb i et meget naturskønt område. 

Meget intense skulpturer, hvor mennesker oftest i 

et rimeligt intimt nærvær skaber en stor grad af 

samhørighed på et følelsesmæssigt plan med be-

skueren. Kunstværkerne er skabt af Rudolph Teg-

ner (1873-1950). Der er et museum lige ved ind-

gangen til området. Området bliver kaldet Rus-

land. Det har fået dette stednavn, fordi det ligger 

afsides og er øde. En meget flot foto-bane. Kan 

absolut anbefales til hele familien. 
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Birkerød og Lyngby 

Lyder måske lidt kedelig, men det er gamle bydele med lidt anlæg, så det er en tur værd. Er til en kvik søn-

dagstur – eller en aften. Nemme point at samle til konkurrencen. 

 

Kystvejen  

En bane skabt til rulleskøjteløbere. Kortet er ikke helt på plads endnu. For at forstå det skal det prøves. Ca. 

10 km løb, så det var en god træning med en flot udsigt til Øresund. 

 

Søndermarken og Frederiksberg Have 

Rigtig mange point – jeg havde dog overset, at Søndermarken ikke kunne tastes ind, men fin tur alligevel. 

Flere af posterne var dog desværre ikke helt opdateret, så billedet på fotoet var ikke at genfinde, men så må 

man jo gætte! Charmerende indkik til elefanterne på savannen i den nye flotte – man kan næste kalde den – 

elefantlegeplads. 

 

Kastellet 

En helt ny bane med lidt ekstra udfor-

dringer. Normalt er fotoet taget af ting 

indenfor en rød cirkel, men her skal 

cirklen forstås sådan, at man skal kikke 

360 grader rundt og finde en bygnings-

del eller lignende - tit uden for cirklen. 

Udfordringen var så, at det var sommer 

med masser af blade på buske og træer, 

så det var ikke altid man kunne se fo-

toudsnittet. Lidt irriterende. I øvrigt har 

jeg aldrig været en tur rundt på kastel-

let, så det var en fin vandretur. Der var 

masser af turister. 

Helle - som er sygeplejerske - har for-

elsket sig i denne morter som forstærk-

ning til næste strejke. 
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Almindelige O-baner 
Kalundborg var kommet med på listen med hele to 

baner. Ikke særlig lange eller svære. Munkesøen 

lå tæt på mit gamle gymnasium, så det måtte lige 

rundes. 
 

I skoven tæt på byen blev en plante fundet, som 

jeg ikke have set før og som gav anledning til me-

gen snak ved middagsbordet. 

Efter undersøgelse i flere bøger, så blev navnet 

fastslået til at være Italiensk Ingefær. Den er giftig 

til info. Rødderne kan have en ingefæragtig lugt - 

deraf navnet. 

 

I løbet af sommeren fik jeg øje på et ualmindelig 

langt o-løb - 50 km orienteringsløb - godt nok ved 

Thisted, men alligevel meget tillokkende. Men 

efter lidt studie - 26 startede sidste år og 9 gen-

nemførte - lidt skræmmende.  

Man skulle så løbe/gå 75 km for at gennemføre, så 

det må betyde, at stier skal benyttes meget. Efter 

14 dages overvejelse, så blev det til en tilmelding. 

Det må prøves. 
 

Som opvarmning var det fint med lidt længere 

baner. Bornholm har længe været et mål med de to 

baner ved Rønne. Familien synes også, at Born-

holm var et godt feriemål, så sådan blev det i år. 

Jeg startede ud med den sydligste bane - en dejlig 

bane i kuperet terræn ved kysten. Et par af pælene 

tæt på beboet område manglede (fjernet af hær-

værksmænd - eller damer), men det kunne ikke 

ødelægge humøret. 13 km løbet - fin opvarmning.  

Dagen efter var det banen nord for Rønne. Lidt 

skuffende manglede pæl 1 - ok den lå også meget 

synligt. Pæl 2 manglede også selvom den var 

skjult godt. Ligeså pæl 3 og 4 og 5. Der er vist et 

mønster i dette. Løbet blev neutraliseret - og hjem 

og studere Findveji.dk hjemmesiden. Jo - det kort 

var magen til det kort jeg løb efter. Så ind på Røn-

ne OKs hjemmeside. Her lå et andet kort med fa-

ste poster i Nordskoven. 
 

Det var et større arbejde at få overført alle poster 

til et kort, hvor der allerede var mange poster. Jeg 

kunne ikke printe et frisk kort. Dagen efter af sted 

igen, og så lå de lige så fint hvor de skulle - und-

tagen en enkelt. Igen ca. 13 km. 
 

 
 

En pæl meget tæt på strandkanten ved siden af et træ, som kæmper alt hvad det har lært for at undgå ned-

skridning. Jeg skal vist også kæmpe, alt hvad jeg har lært for at komme rundt på de 50 km. Men der er så 16 

timer til det, hvilket burde gøre det muligt! 

Og nu skal jeg til at pakke - turen til 50 km orienteringsløb venter. (Glæder mig til at læse om dit 50 km-løb, red.) 


