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Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1, (samme sted som klubmesterskabsfesten)
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
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5.
6.
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Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for generalforsamlingen.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår.
Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.
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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a. Formand (lige år), for 2-årig periode (Niels Bentzon genopstiller).
b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode.
c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan. På
valg: Morten Nissen genopstiller; Mogens Jørgensen og Tore Linde genopstiller ikke.
d. 2 revisorer for 1 år. Torben Bøttcher genopstiller; Michael Aasøe genopstiller ikke.
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Erling Thisted og Henrik Molsen genopstiller.
f. 1 revisorsuppleant for 1 år. John Lassen genopstiller.
Eventuelt

Dette nummers fotografer: Ulrik Illum, Frede Lillelund, Kaj Rostvad, Kim Find Andersen, Erik Brühl, Jørgen Münster, ”Røde”, Bo Konring, Vibe Bøgevig.
Se Søllerød OK´s fotoalbum: www.bit.ly/sokalbum
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Bestyrelsesberetning for året 2013
for Søllerød Orienteringsklub
Bølgen af succes, som Søllerød Orienteringsklub
har redet på gennem flere år, fortsatte i 2013. Vi
har medlemsfremgang, økonomien er sund, vores
juniorer har succes nationalt og internationalt,
vores træninger og arrangementer er populære og
af høj kvalitet, og sammen med O63 skabte vi en
DM-weekend på Møn, som satte en ny standard
og har fået megen omtale og ros fra deltagere og
forbund.

Resultater
Også i 2013 har søllerødderne vundet mange medaljer. Ved de 6 traditionelle DMer og 3 SMer
vandt klubbens medlemmer ikke færre end 18
guld-, 18 sølv- og 21 bronzemedaljer, hvor medaljer i de to stafetkonkurrencer kun medregnes én
gang pr. hold. Hertil kommer en sølvmedalje vundet ved DM Lang i MTB-O. Og sædvanen tro er
det juniorerne og det ældre segment, der tegner sig
for hovedparten af medaljehøsten.
Efter endelig at være blevet løbeklar efter en lang
skadesperiode begyndte året for ”vores” landholdsløber, Rasmus Thrane Hansen, med deltagelse i World Cup i New Zealand. Her på den anden
side af jorden løb Rasmus sprint, mellem og en
lang distance med jagtstart sammen med resten af
landsholdet i sommervarme og klitter (blandt andet) og opnåede pæne resultater.
Men den store begivenhed for landsholdet var
selvfølgelig VM, der blev afholdt i juli ved Turku
i Finland. Rasmus’ bedste placering blev her en
flot 6. plads i sprint. Allerede kort tid efter VM
var Rasmus udtaget til at deltage i World Games i
Cali i Columbia, hvor han sammen med Tue Lassen, Ida Bobach og Maja Alm løb sig til en meget,
meget flot sølvmedalje i mix-stafet. Endvidere
skal nævnes, at Rasmus ved samme stævne blev
placeret som nummer 4 i mellem og nummer 8 i
sprint! Hans fine resultater har haft den direkte
konsekvens, at Rasmus nu er placeret i DOFs verdensklassegruppe.
Desværre måtte Rasmus efterfølgende døje med
endnu en skadesperiode, men er heldigvis nu løbende igen.
Også vores dygtige juniorer har haft en travl sæson. I september deltog Astrid Maag, Martin Il-

4

lum, Johan Lindbjerg Skovbæk, Rune Østergaard,
og Julius Molsen i U-16 landsholdsamlingen (5 af
de 16 deltagere var søllerødder!). Efterfølgende
blev Astrid, Martin og Johan sammen med fem
andre løbere udtaget til at repræsentere Danmark
ved European Youth Orienteering Championships,
EYOC, i oktober i Portugal. Formålet med holdets
deltagelse var primært, at løberne skulle få masser
af erfaring med hjem, som vil være nyttig ved en
eventuel senere landsholdskarriere, men nævnes
skal, at Astrid sammen med Nikoline Tillingsøe,
Tisvilde Hegn, og Josefine Lind, OK Gorm, vandt
en superflot bronzemedalje i stafetten, og at drengeholdet med Johan, Martin og Lauritz Bidstrup
Møller, Silkeborg OK, fik en 7. plads.
På juniorlandsholdet havde både Simon Thrane
Hansen og Magnus Maag fået plads. Den første
store udfordring var juniorverdensmesterskaberne,
JWOC, der blev afholdt i juli ved Hradec Králové
i Tjekkiet. Begge klarede sig fint individuelt ved
det meget velorganiserede stævne, men deres klart
bedste placering blev en sensationel 4. plads som
deltagere på Danmarks andethold i stafet sammen
med Thomas Knudsen, OK Melfar. Danmark førstehold blev nummer 10.
Senere på året i oktober deltog Simon og Magnus
i Junior Europen Cup, JEC, ved Le Bessat i Frankrig. Også Aske Jepsen fik i sidste øjeblik plads på
landsholdet som reserve for Thomas Knudsen.
Terrænet var svært og hårdt, og de bedste placeringer blev fine 8. og 12. pladser til Magnus og
Simon i lang, hvor Aske desværre måtte udgå med
et maveonde.
Caroline Konring og Cæcilie Christoffersen deltog
som debutanter i dameelite-klassen i VM i MTBO i Estland i slutningen af august. Herfra kan særligt bemærkes, at de to piger sammen med Caroline Ryge Carlsen kørte ind som nummer 11 i stafetten, men da Danmarks førstehold i samme konkurrence vandt en superflot sølvmedalje, og kun et
hold tæller pr. nation, optræder Caroline og Camilla ikke i den officielle resultatliste.
Klubben ønsker jer alle stort tillykke med de flotte
resultater. I Komposten nr. 3 og 5/2013 har Mads
Lassen henholdsvis Silas Schytte Olsen opsummeret den komplette liste over søllerødder i top-3 ved
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årets danske stævner. Silas overtog jobbet som
Kompostens resultatmedarbejder, da Mads begyndte i gymnasiet efter sommerferien.
2013 var 5. år i træk, at Søllerød OK deltog som
1. divisionsklub i danmarksturneringen, også
kendt som COWI-ligaen. De øvrige tre klubber fra
Østkredsen var FIF Hillerød, Tisvilde Hegn OK
og OK Øst Birkerød. Første runde af turneringen
fandt sted 26. maj i Danstrup Hegn, hvor vi tabte
alle tre matcher mod de øvrige klubber, omend
tabet til OK Øst var på sølle 2 points (123-121). I
anden runde den 18. august i Krogenborg Hegn
tabte vi igen til FIF Hillerød og Tisvilde Hegn,
men vandt over OK Øst med 10 point (130,5121,5). Vi skulle derfor ud i den efterhånden velkendte op/nedrykningsrunde for at kæmpe om
pladserne i 1. og 2. division i 2014. Modstanderne
var OK Øst Birkerød, Allerød OK og OK Roskilde, og denne gang var der ingen vaklen i geledderne; Søllerød OK fejede al modstand til side og
vandt alle tre matcher, og vi vil også i 2014 være
at finde i 1. division.
Divisionsmatcherne er populære hos søllerødderne
med et gennemsnitligt deltagerantal tæt på de
hundrede. Når bestyrelsen i de senere år har valgt
at lade klubben betale startafgiften for alle deltagere, er det fordi, det er nogle af de stævner, hvor
alle uanset alder og erfaring har mulighed for at
deltage i kampen for et fælles resultat samtidigt
med, at klubsammenholdet styrkes. I 2013 var
reglerne for pointberegning blevet ændrede, og
der er nye overvejelser at gøre, når vi fremover
fordeler løberne på banerne.

Stævner

Søllerød Orienteringsklub

DM-weekenden på Møn i september var klubbens
hidtil største og ambitiøse stævnesatsning. Flere
års forberedelser var gået forud, før Søllerød OK
og O-63 i fællesskab kunne slå portene op til DM
Stafet og DM Lang. Flere end 130 hjælpere fra de
to klubber havde taget den lange tur fra henholdsvis Vordingborg og Søllerød til Klinteskoven og
stablede et fantastisk arrangement på benene. Peter Horstmann og Tore Linde havde lagt DMbanerne, der udnyttede mulighederne i det smukke
og fantastisk krævende terræn til det yderste, og
stævneledelsen med Troels Christiansen ved roret
havde lagt et højt ambitionsniveau for stævnefaciliteter og kvalitet. Vores to klubber lykkedes til
fulde med at skabe et stævne, som har høstet megen ros fra de 1900 startende deltagere, fra borgmesteren i Vordingborg Kommune, fra DOFs
formand og på DOFs hjemmeside. Også vejret
viste sig fra sin bedste side, og især om lørdagen
til stafetten var der sommerstemning på den flotte
stævneplads. For de mange hjælpere blev det også
en dejlig klubtur, hvor klubsammenholdet blev
dyrket, og hvor vi fik nye venner i O-63. Stor tak
til de mange søllerødder, som skabte dette arrangement. En ekstra bonus var det, at rigtig mange
søllerødder drog hjem fra stævnet med DMmedaljer om halsen.

Molboløb
Året begyndte som de foregående mange år med 10
molboløb i lokalskovene,
og for tredje år i træk var
det Jørgen Wisbech, Kirsten Møller og Jens Rose
Møller, der udgjorde det
overordnede arrangørteam.
Dem skylder vi stor tak
tillige med de 10 teams,
der havde lagt stor fantasi og energi i at kreere
gode, molboagtige spørgsmål og baner på de 10
søndage. Vi skylder også tak til Bente og John,
som, for jeg ved ikke hvilken gang, skaffede lokaler til afslutningsmiddagen og til Mogens Jørgensen, som trykte kort og hjalp til ved hvert eneste
løb.

Deltagerantallet har ligget nogenlunde stabilt de
seneste år, som det ses af nedenstående. Og som
det vil fremgå af regnskabet, bidrager molboløbene væsentligt til klubbens indtægter.
Troels takker alle efter velgennemført DM
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Igen i 2013 arrangerede klubben under Susanne
Thranes ledelse en af forårets afdelinger af SkovCup. Vejret var det bedste af slagsen, og knap 200
børn i alderen 2 til 16 år fik en dejlig eftermiddag
med jagt på skærme i den anemonehvide Rude
Skov.
Kort efter, i en netop udsprunget bøgeskov, var
klubben den 5. maj arrangør af et kredsløb i Folehaven. Året før arrangerede vi som bekendt DM
Hold-finale i samme skov, der er en såkaldt Bskov, og havde bekostet en nytegning af skoven.
Vi var derfor glade for at kunne benytte det nye
kort til endnu et løb i skoven. Anders Jonsson var
stævneleder og Niels Raagaard banelægger, og til
stævneplads havde vi lånt spejdernes grund i den
sydlige ende af skoven. Vi havde valgt at holde
ambitionsniveauet nede og lave et simpelt arrangement; ikke mindst med tanke på at spare på
krudtet til DM-weekenden 4 måneder senere. Men
kvaliteten af baner og kort var der ikke slækket på,
og ved dagens slutning havde 240 løbere taget
imod tilbuddet om orienteringsløb i en sjældent
benyttet skov.
Klubben var som sædvanligt arrangør af en afdeling af NatCup. Atter en gang foregik den i Jægersborg Hegn med stævnecenter på Nærum Skole. Ulrik Illum havde lagt banerne for de omkring
180 deltagere, som havde benyttet lejligheden til
at løbe en bane i den fine, men kølige novembernat. Kim Find Andersen benyttede lejligheden til
at introducere et nyt løbsafviklingsprogram, MeOS, der er open source og det program, som en
arbejdsgruppe under Østkredsen anbefaler til af-
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løsning af det efterhånden gamle OE2003. Premieren forløb rigtig fint, og som et clou havde Kim
medbragt to store monitorer monteret på et til lejligheden konstrueret stativ til live resultatformidling.
Søllerød OK bidrog til Rudersdal Kommunes
sommerferieaktiviteter for kommunens skoleelever med et tilbud om en Sommer-O-Skole. 10
deltagere havde meldt sig til en uge med masser af
orienteringsløb, leg, sjov og udfordringer, hvor de
fik en introduktion i at læse orienteringskort, at
forstå signaturer og i at bruge kompas. Sommerferieaktiviteten blev arrangeret af de store SUT.
Tak til alle de mange søllerødder, som har brugt
megen tid og mange kræfter på vores arrangementer. Kvaliteten har som sædvanligt været helt i top
både ved det helt store og de mindre stævner.

Træning
Træninger udgør en meget væsentlig del af klubbens aktiviteter. Pakken af tilbud indeholdt stort
set det samme som i de foregående år, og søllerøddernes træningsiver var uformindsket, hvilket
blandt andet afspejler sig i de fine resultater, der er
omtalt ovenfor. Men udover at dygtiggøre søllerødderne er træningerne også det omdrejningspunkt, hvorom meget af klublivet udfolder sig.
Successen med mini-SUT fortsatte og er nu et
veletableret træningstilbud for de 6 til 12 årige
under ledelse af Magnus Oscarsson og en stab af
trænere, der omfatter både forældre og erfarne oløbere. Træningen foregår om mandagen samtidigt
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med træningen af de store SUT og oftest i området
omkring klubhuset. Jævnligt foregår træningen
tillige i andre af områdets skove, og i efteråret
deltog mini-SUTerne i en træningstur til Ronneby
i Sverige sammen med de store SUT. Mange mini-SUT har efterhånden også deltaget i ”rigtige”
orienteringsstævner, og flere er snart ved at have
nået en alder og erfaring, som gør dem parate til at
”rykke op” i SUT.
De store SUT mødes om mandagen fra 17:30 til
omkring 20:30. En træningsmandag omfatter oftest praktisk o-træning i en af områdets skove efterfulgt af fællesspisning i klubhuset, hvor madlavning på skift varetages af forældrene, og tørtræning med teori og en gennemgang af de oplevelser og erfaringer, der er gjort ved den praktiske
træning. Forud for større stævner bliver gamle
kort over løbsområdet ofte gennemgået, så SUTerne kan forberede sig på, hvilke terræntyper og
o-tekniske udfordringer, de kan forvente at møde.
I påsken var der tur til Serbien for flere end 30
SUT og ”hang arounds”. De første par dage gik
med træningsløb før 3-dageskonkurrencen Beograd Open begyndte. Første etape af denne foregik
i et storkuperet terræn på en bjergknold, der har
lagt undergrund til minedrift i romertiden, og derfor var gennemhullet af utallige gamle minegruber. Anden etape foregik i en byskov i Beograd,
men højdepunktet var sprinten på tredjedagen på
Beograds gamle borg højt over Donaus bredder.
De o-tekniske udfordringer og omgivelserne gjorde tilsammen denne etape til en oplevelse i særklasse.
Tirsdagstræningerne, som er et tilbud til alle klubbens medlemmer om løbetræning i terræn og på
stier, fortsatte i 2013. Træningerne er tilrettelagt,
så alle kan deltage uanset løbestyrke, da man løber
til og fra fælles samlingspunkter undervejs. I den
mørke tid trænes på lysløjpen fra Rudegård Stadion.
2013 var et jubilæumsår for breddetræningen. Den
23. november fejrede vi, at det var nøjagtigt 10 år
og 400 træninger siden, at Gert Bøgevig tog initiativ til at arrangere først 3 og sidenhen mange,
mange flere af de træninger, som nu er blevet en
af klubbens kerneaktiviteter og nøglen til vores
succes. For mange af klubbens nuværende medlemmer har torsdags- og lørdagstræningerne været
deres første møde med klubben. I årets sidste
nummer af Komposten har jeg forsøgt at fortælle
en lille smule af historien og hvorfor, jeg mener,
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at breddetræningerne er så vigtige både for den
enkelte løber og for klubben.
Træning nummer 400 blev en af de mindeværdige! Forinden havde et ”specialteam” bestående af
Heidi, Kaj og Torben udsendt en hemmelig forsnak til alle på træningslisten bortset fra Gert og
Vibe. Heri blev vi inviteret til et løb i Rude Skov i
molbo-stil, hvor emnet kort og godt var ”Gert”, og
efterfølgende til jubilæumsfest i restauranten på
Rudegård. Få dage før træningen kom den ”officielle” forsnak til alle, hvor de festlige indslag ikke
var nævnt. Da lørdagen for træningen oprandt,
opstod der nærmest trafikkaos på grusbanen til
stor undren for fodboldspillerne og deres forældre,
som ikke blev mindre forundrede, da arrangørteamet varmede op til begivenheden og endte med
at sende Gert og Vibe i skoven som de første til
kaskader af fyrværkeri. Stemningen var bestemt
ikke dårligere ved ”eftersnakken” i restauranten,
som i dagens anledning var udsmykket med en
guirlande med nøjagtig 400 flag og billeder passende til lejligheden.
Gert havde i begyndelsen af året meldt ud, at træning nr. 400 ville blive den sidste med ham som
leder af ”træningsbanden”, der består af den kerne
af søllerødder, som på skift arrangerer breddetræningerne. Herom skriver Gert: ”Først og fremmest
vil jeg fremhæve arbejdet i træningsbanden. Uden
de mange arrangører, som påtager sig det store
arbejde med at bygge træning efter træning op,
ville der ikke være de fantastiske muligheder for
”de menige medlemmer” i Søllerød Ok til at
komme ud til en energisk ugentlig omgang Otræning. At der yderligere i løbet af året – ud over
mange træningsvariationer - igen har været mange
spændende sociale indslag i forbindelse med klubtræningerne, er bestemt med til at udbygge den
suveræne stemning, som vi gang på gang oplever
på stævnepladserne i forskellige hjørner af vores
skove.” Og endvidere ”Banelæggerne har i årets
løb vist stor opfindsomhed, ved at tilbyde mange
forskellige O-træningsdiscipliner på specialkort,
således at søllerødderne kan blive dygtigere i
mange O-teknikker.” Så meget desto mere glædeligt er det, at Henrik Kleffel med stor entusiasme
har overtaget funktionen som bandeleder efter
Gert.
I 2013 blev der afviklet 44 breddetræninger med i
alt 2232 delagere, hvilket giver et gennemsnit på
50,7 deltagere pr. træning. Det er udover at være
rigtig, rigtig flot 0,1 procentpoint højere end i
2012 og tæt på rekordåret 2009, hvor vi rundede
52,2 deltagere pr. træning. Måske har nogen valgt
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at springe et par træninger over og har i stedet
valgt at bruge tiden på at få dobbelt-DMarrangementet på Møn op at stå.
Årets sidste træning var også en af de usædvanlige. Ved julemavefræset den 26. december var der
igen tæt trafik og trængsel på grusbanen, hvor 108
forventningsfulde søllerødder og wannabesøllerødder mødte op til SUT-ernes arrangement.
Mikkel Kaae-Nielsen var banelægger og udfordrede os med et noget alternativt løbskort, der var
taget under kærlig julebehandling af skovens dril-

lenisser. Det var et rigtig godt julemavefræs, men
inden vi blev sendt i skoven, fejrede vi topscorerne på årets flidsliste. Både Kaj Rostvad og Niels
Raagaard er noteret for 100% fremmøde til årets
træninger. For Kajs vedkommende er det for andet
år i træk, så han kan nu kalde sig Kaj 200%! Vi
fejrede også Julius Molsen, der blev tildelt ”Søllerøds Ungdomspris”. Prismodtageren vælges af
trænerne og gives til en SUT, som har ydet en
særlig bemærkelsesværdig indsats i årets løb.

Fra Gert har vi modtaget en statistik, der i detaljer viser, hvordan træningsiveren ser ud for 2013:

Søjlefarver: Vinter (11), Forsommer (12), Eftersommer (10), Nat (3) og Efterår (8).
Orange: Sommerafslutning hos Ellen Jens Aaris i Vejby
Blå:
Træning 400 – 10 år
Rød:
Julemavefræs, 2. juledag

TRÆNING 2013
Træninger
2013

Deltagere
2013

Gennemsnit
2013

11
12
10
11
44

470
628
533
601
2232

42,7
52,3
53,3
54,6
50,7

Vinter
Forår/sommer
Eftersommer
Efterår
2014
700
600
500

Træninger

2013

Deltagere

2013

628

601
533

Gennemsnit 2013
470

400
300
200
100

11

42,7

54,6

53,3

52,3

12

10

11

0

Vinter
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Udover ovenstående er der i efteråret blevet afholdt et grundkursus i orientering rettet mod klubbens nye medlemmer, hvor Bo Konring gav en
introduktion til den basale orienteringsteori samt
praktisk information om tilmelding til løb i Oservice m.m.
Der skal lyde en meget stor tak til trænere og til
forældrene, som står for madlavning ved SUTtræninger, hjælper til ved mini-SUT og sørger for
transport til og fra træninger og stævner og ikke
mindst bakker op om trænerne og klubben.

Kort
Kortet, der blev benyttet ved DM Stafet og Lang
på Møn, var tegnet af Steen Frandsen fra Viborg
OK og betalt med midler fra DIF. Steen havde
tegnet kortet allerede i 2012, men tegnede videre
helt op til stævnet for at tage højde for korrektioner og ønsker fra banelæggerne og ændringer af
bevoksninger og stibillede foranlediget af skovvæsen, vind og vejr. Rettighederne til kortet tilfalder som aftalt fra begyndelsen O63.
Søllerød OK arrangerer sammen med OK Øst DM
Mellem i Nørreskoven i 2014. Kortet hertil blev
tegnet i september måned af Gediminas Trimakas
fra Litauen, som FIF Hillerød tidligere med godt
resultat har benyttet blandt andet til tegning af
kortet over Grib Skov, der blev benyttet ved DOFs
testløb i foråret 2013. Nørreskoven er Farum OKs
naturlige hjemmeområde, og vi har tilbudt Farum
OK, at de kan overtage rettighederne til kortet
efter stævnet.
I forbindelse med ”Golden Days” arrangementet
”Jagten gennem Historien”, der blev afholdt i maj,
havde Simon Thrane Hansen tegnet et sprintkort
over området omkring Gl. Holtegaard. Foreløbigt
har kortet kun været anvendt ved dette ene arrangement, men vi håber at få tilladelse til at benytte
kortet til en sprinttræning ved en senere lejlighed.
Niels Raagaard har haft travlt året igennem med at
vedligeholde de kort, vi benytter til vores træninger: Rude Skov, Geel Skov, Ravneholm, Kirkeskoven, Trørød Hegn og Jægersborg Hegn. Det er
en stor og vedvarende opgave, når man betænker,
at både skovvæsen og vind og vejr, ikke mindst
Bodil, uophørligt gør deres for at ændre på naturen. Desuden har Niels påtaget sig et stort arbejde
med printning af kort til træninger og stævnearrangementer.

Søllerød Orienteringsklub

Find Vej m.m.
I lighed med forrige år deltog Søllerød OK i DOFs
”Find Vej i Danmark-dag”. Pælene i Rude Skov,
der var blevet sat i jorden i 2012, var forinden
blevet efterset af Kaj100, og Heidi organiserede
koordinering med DOF, planlægning og afvikling.
Det var lykkedes at få Lars Bom, der som bekendt
ud over at være skuespiller er en kapabel løber, til
at stille op som kendis til vores arrangement på
Rudegård, og forud for Find Vej-dagen bragte
magasinet Sundhed et tema om orientering med
specielt fokus på ”Find Vej i Danmark” og Søllerød OKs mini-SUT. Familien Bæk Christiansens
oplevelser med o-løb indgik i en fin case story.
Resultatet blev, at omkring 150 interesserede børn
og voksne mødte op på dagen og fik prøvet et udvalg af Find Vej-baner samt den altid populære
sprintbane på Rudegård Stadion. Efterfølgende
havde vi den glæde, at flere havde lyst til at fortsætte som mini-SUT.
Blandt søllerødderne findes der ét medlem, som er
blevet grebet helt ud over det sædvanlige af Find
Vej-konceptet og jagten på de røde pæle. Jeg tænker naturligvis på Frede Lillelund, som i hele 2013
har delagtiggjort os i sin pælejagt og deltagelse i
Findveji.dk-konkurrencen gennem mange velskrevne artikler i Komposten. Fra 2012 indtil udgangen af 2013 har Frede fundet og registreret
flere end 5000 Find Vej-poster, hvilket ud over at
bringe ham helt i front i Find Vejs hall of fame
betyder, at han må have løbet langt over 1200 km
i alt slags terræn og vejr i hele Danmark (Frede
har selv estimeret, at der i gennemsnit er omkring
250m mellem posterne). Det er med en kendt træners ord Vildt!
I maj måned deltog klubben som ovenfor omtalt i
Golden Days eventet ”Jagten gennem Historien”
på Gl. Holtegård. Igen var det Heidi og Kaj, der
organiserede, og som nævnt havde Simon TH tegnet kortet. Arrangementet var velbesøgt, men vi
har vurderet, at den orienteringsmæssige relevans
var beskeden og har derfor valgt ikke at deltage
igen i 2014.
Til gengæld var samarbejdet med Naturskolen i
Rådvad på Naturens dag i september en succes.
De mange forskellige tilbud på Naturskolen trækker mange til, og en hel del tager imod tilbuddet
om en tur i Jægersborg Hegn med kort på jagt
efter røde pæle eller en hurtig omgang på sprintbanen. Igen koordineret af Heidi og Kaj.
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Heidi repræsenterede også Søllerød OK på Birkerød Cykel- og Løbefestival i juni måned, og i
marts måned repræsenterede Heidi sammen med
Ellis Sommer fra OK Øst orienteringssporten ved
Rudersdalrutens Univers’ velkomstarrangement
rettet mod nye borgere i Rudersdal Kommune.
Disse mange arrangementer havde ikke kunnet
gennemføres uden den store hjælp og opbakning
fra utallige søllerødder, store som små.

Klubaktiviteter
Vi måtte desværre aflyse et af de traditionsrige
søllerødarrangementer, lagkageløbet, på grund af
meget få tilmeldte. Juni måned er fyldt med mange aktiviteter for familierne, og måske var vi for
sent ude med indbydelsen.
Dysten om at kreere den mest indbydende, lækre,
fantasifulde og spektakulære kage blev i stedet
holdt i forbindelse med klubmesterskabsfrokosten
i oktober. Vinderkagen, eller rettere kagerne, var
kreeret af Thor Find Andersen og Rune Østergaard og bestod af én kage, der forestillede et kort
med en sprintbane på Rudegård og en tilhørende
kage, der forestillede postdefinitionerne! Kagebagningskreativiteten nåede nye højder!
Selve klubmesterskabsløbet foregik i Ravnsholt,
hvor vi som ofte før deltog i Allerød OKs Efterårsmatch, men havde vores egen start. Klubmester
blev den, der kunne forudsige sin løbstid mest
præcist, og i 2013 blev det Gert, der gennemførte
på en tid kun 8 sekunder fra hans forudsagte. Efterfølgende var der som nævnt frokost med sange
osv. i restauranten på Rudegård, hvor også det
bedste indlæg til Bomkanonen blev kåret. Vinder
og indehaver af Årets Bom blev Susanne Thrane,
hvis gribende beretning står beskrevet i Komposten.
Også i 2013 havde Ellen og Jens Aaris Thisted
inviteret søllerødderne til sommerafslutning. Indledningsvis blev vi ”beværtet” med en dejlig obane i Tisvilde Hegn og efter havbad – for nogen
– mødtes vi i sommerhuset i Vejby Strand til en
dejlig aften med grillhygge, sange og Ellens lækre
kage. Stemningen var helt i top.
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5-dages i Appenninerne omkring Genova, og der
var med sikkerhed også søllerødder i Slovenien og
til Halland 3-dages.

Klubben generelt
Ved udgangen af 2013 har klubben registreret 279
aktive og 38 passive medlemmer. Det er en fremgang på 24 aktive og 9 passive medlemmer i forhold til 2012. Som ovenfor nævnt har vi som følge
af vores Find Vej-arrangementer fået flere nye
medlemmer, primært til mini-SUT.
På generalforsamlingen i februar kårede vi Magnus Oscarsson som Årets Søllerød som en anerkendelse for hans store engagement og arbejde
med mini-SUT.
På DOFs repræsentantskabsmøde i marts blev
Årets MTBO-rytter 2012 kåret, og valget faldt på
Cæcilie Christoffersen, Søllerød OK, som var i
meget tæt opgør med Nina Hoffmann, OK FROS.
Det var ifølge DOF udslagsgivende, at Cæcilies
tidligere klubkammerater fra Svendborg og OK
Snab samt de nuværende fra Søllerød gav hende
meget stor opbakning, så hun vandt afstemningen
i både Sydkredsen og Østkredsen.
Der har gennem flere år været et ønske om at give
klubbens hjemmeside en ansigtsløftning og at udvide den med flere faciliteter; f.eks. en lukket del
kun for klubbens medlemmer, hvor bestyrelsesreferater og andet internt indhold kan publiceres, og
andre sektioner, som de enkelte ”grene” selv kan
lægge indhold på og redigere. Sidst på året tilbød
Helge Tillingsøe at lave et første udkast til en ny
hjemmeside og en lille arbejdsgruppe, bestående
af blandt andre Niels Raagaard, vores nuværende
hjemmesideredaktør, og Ulrik Nielsen, som har
programmeret kortbestillingssiden og flere af vores stævnehjemmesider (blandt andet til DM), har
givet input. Det er vores forventning at kunne
præsentere et første bud på en ny hjemmeside i
første halvdel af 2014.

Der skal lyde en stor tak til arrangørerne og værterne ved disse flotte tilbud til søllerødderne.

På generalforsamlingen var der stillet forslag om,
at Komposten fremover kun skulle udgives i elektronisk form. En afstemning viste, at der var flertal
for, at Komposten også i 2013 skulle udkomme
som trykt medie, men at vurderingen skulle tages
op igen efter et år; dvs. på generalforsamlingen i
2014.

Resten af sommeren kunne man finde søllerødder
fra nord til syd i Europa. Flere deltog i O-Ringen
ved Boden i Nordsverige; mange deltog i Italiensk

Mange har sikkert bemærket, at Søllerød OK har
en Facebook-side. Julius Molsen har taget initiativ
til at oprette den og er den daglige administrator.
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Det er ikke mindst her, I finder de helt aktuelle
nyheder om klubben. Og så har Julius i øvrigt også oprettet en Facebook-side for molboløbene.
Søllerød OK er på mange måder en fantastisk
klub. Vi har gennem flere år haft medlemsfremgang i en periode, hvor mange andre klubber
kæmper med stagnerende eller faldende medlemstal; vores unge klarer sig supergodt ved stævner
nationalt og internationalt - det er der heldigvis
også en del af de knap så unge, der gør; og klubsammenholdet er i top. Det oplever vi ved divisionsmatcherne og klubarrangementerne, men også
ved træninger og stævneafvikling. Det skal I have
stor tak for alle sammen.
Rigtig mange søllerødder bidrager til, at dagligdagen fungerer. Lad mig blot nævne mini-SUT og
SUT-forældre, der kører ”taxakørsel”, laver mad
og skygger de mindste på banerne, og dermed
skaber gode rammer om træningerne.
Tak til vores mange trænere og alle vores tovholdere, vores kasserer, Jens Hansen; vores Kompostredaktør, Vibe Bøgevig; Kirsten Olsen, som foretager løbstilmeldinger; bestyrer af tøjbutikken,
Ellen Thisted; Marianne Illum og Claus KaaeNielsen i vores presseafdeling; Niels Raagaard,
der holder vores hjemmeside og kort opdaterede
og trykker kort til de fleste af vores træninger og
Mogens Jørgensen, som i årets løb har udført et
utal af opgaver for klubben.

Søllerød Orienteringsklub

om vi skal gøre endnu et forsøg på at få WMOC
til Danmark. Næste mulighed er 2018.
Fra SOKs kalender for 2014 kan nævnes, at for
tredje år i træk vil Søllerød være arrangør eller
medarrangør af et DM. I 2012 var det DM Hold,
finalen i danmarksturneringen; i 2013 var det DM
Stafet og Lang, og i 2014 skal vi i en weekend i
august måned sammen med OK Øst arrangere DM
Mellem i Nørreskoven og Midgårdsorm i Rude
Skov.
Herudover arrangerer vi sædvanen tro en afdeling
af SkovCup i foråret i Ravneholm og en afdeling
af NatCup til efteråret. Også i 2014 vil Søllerød
OK være at finde på Find Vej-dagen i april og på
Naturens Dag i september.
Jeg håber, at denne beretning udover at resumere
de væsentligste fakta om 2013 formidler det overordnede budskab, at Søllerød Orienteringsklub er
en idrætsforening ud over det sædvanlige skabt af
mange ildsjæle og medlemmer med stort drive,
energi, entusiasme og et smittende godt humør.
Niels la Cour Bentzon

Fremtiden
Sammen med Tisvilde Hegn OK og Farum OK
har Søllerød OK i 2012 og 2013 med Jens Aaris
Thisted som primus motor arbejdet på at få veteranverdensmesterskaberne for D/H 35+, WMOC,
til Danmark i 2016. I foråret foretog IOF den indledende vurdering af ansøgningerne, hvorefter
Danmark og Estland blev udvalgt som kandidatlande. I juni måned havde vi besøg af David May
fra IOF’s Foot-O Committee, som besigtigede
terræner,
stævnepladser,
parkeringsområder,
stævnecenter og mødtes med stævneorganisation,
repræsentanter fra berørte kommuner, DOF, Sport
Event Denmark m.fl. På et møde under VM i Finland i juli besluttede IOF Council imidlertid, at
WMOC i 2016 skal holdes i Estland. Tilbagemeldingen fra IOF har været, at begge landes ansøgninger var ”enestående gode”, og at valget mellem
ansøgningerne derfor ikke var let. Sammen med
de to andre ansøgerklubber og DOF overvejer vi,
Flyvende formand - Februar 2013
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Følger Fredes Fodspor ! ! !

November 2013:
Hvis man er nysgerrig og går ind på FindvejiDanmark under Hall of Fame, så ser man Frede
Lillelund på en sikker førsteplads med 4922 pæle
fundet. 2000 pæle foran den tidligere så seje konkurrent Lars Bukkehave. Ret råt, men hvordan fik
jeg den tåbelige idé at forsøge at følge i Fredes
fremstormende fodspor?
Det føles, som om det tusinder af år og millioner
af pæle siden, men dog tog det hele sin begyndelse
præcis 22. februar 2012 kl. 8.00 på Naturskolen i
Raadvad. Heidi, som jeg i øvrigt kun havde svagt
kendskab til den gang, havde ved en klubtræning
et par dage før forhørt sig, om jeg kunne give en
lille hånd med med noget formidling af et eller
andet vedrørende nogle pæle, som jeg i øvrigt slet
ikke havde noget kendskab til. Jeg må have sagt
ja, for i hvert fald var jeg i Raadvad hin mørke
februar morgen.
Langsomt dæmrede det for mig, at Søllerød OK
var involveret i noget, der hed Findveji-Danmark,
og at vi havde en halv østeuropæisk egeskov liggende i Christian Strandgaards kælder i Gentofte..
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Heldigvis var egeskoven udskåret i 22 kilos pæle.
De skulle bare males svenskrøde, og så bores ned
124 forskellige steder i Rude Skov, Kirkeskoven,
Jægerborg Hegn og Stampeskoven. I en klub som
Søllerød med så mange arbejdsivrige hænder var
det hurtigt klaret. Tore havde lavet nogle superbaner i Rude Skov, Niels Brüel havde lavet fotoorienteringsbane i Søllerød By, Kirkeskoven blev
klaret. I Raadvad tilpassede vi banerne efter Naturskolens ønsker, så der ud over almindelige baner også kom en intro-bane og en kompasbane.
Mogens fik sat skilte på alle pælene, og Niels
Raagaard har løbende finjusteret kortene. Flere
end 30 baner lå på vores FindvejiDanmark/Søllerød hjemmeside, foldere blev lavet,
folderkasser opsat og fyldte. Men her stoppede det
ikke. I 2012 havde vi indvielse med talstærkt
klubfremmøde, Borgmester, Naturstyrelse, DOF
m.v. Det var et fornøjeligt startskud med Erik
Brüels smukt kreerede talerstol af overskydende
pæle samt blid håndholdt klokkeringning. Det var
en dåbsdag, der var klubben værdig, og ikke
mindst en stor værdsættelse af Heidis enorme indsats.
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Men én sejr er ingen sejr. Vi brugte pælene ved
Naturens Dag i Raadvad i september ’12 og igen i
år og med bragende succes. Vi afholdt atter Findveji-Søllerød Dag i april i år stadig med stor interesse for pælene, som i kraft af størrelse og forbehandling stadig alle står, som de skal i de tre skove. Vores refleksbånd synes dog ikke at kunne få
lov til at sidde. De er for lækre for små fingre.

Søllerød Orienteringsklub

lerød. Se, den tanke havde ikke strejfet mig, men
hans rørende historier om fundet af de første 4922
pæle gjorde et vist indtryk på mig: Hvad Frede
kan, kan Kaj også. Naturligvis med betydelig aldersreduktion. I sensommeren sagde jeg: Blandt
top ti i Hall of Fame og 1000 pæle. Målet er nået,
så nu behøver Frede ikke at frygte, at jeg hastigt
supplerer med yderligere 3922 pæle.

Målet nået, men hvordan?
De første godt 120 pæle var jo nærmest gratis. Det
var vores egne. Dem kendte jeg snart til bevidstløshed. Så var det cyklen til Kongelunden og
Charlottenlund Skov. Det spurtede deropad. Så
blev det Lyngbys i Geel Skov og Allerøds i
Ravnsholt og Tokkekøb. Men av! Nu blev turene
længere og længere, og i dag har jeg besøgt skove
fra syd for Næstved til Hornbæk og fra Holbæk i
vest til Amager i øst.
Det blev til store pæle, små pæle, naturpæle, pæle,
der var væk, pæle der var revet op osv. osv.
Pælene blev registreret. Hele familien fulgte nøje
med i min sindige opstigen, længere og længere
fravær fra hjemstavnen og trættere og trættere
krop ved hjemkomst. Frede må også have fulgt
mine skovvindinger nøje for midt på en mudret sti
ved Jættemilen her i november mødte jeg Frede,
og han nåede at sige én ting i forbifarten ‘til lykke
med de 1000’.

Nu havde jeg jo set en del pæle, men udover et
træningsløb efter pæle i Nyrup Hegn, så havde jeg
kun set vores egne lige fra manillamærkeudsætning, til pæleslæbning og – iboring, til tjek af alle
pæle i vinter. Så begyndte Frede pludselig i Komposten at nævne, at der er en verden udenfor Søl-

Ved at Følge Fredes Fodspor har jeg fået endnu
mere respekt for Heidis arbejde som pæleorganisator og igangsætter af det projekt, jeg end ikke
kendte før 22. februar sidste år. Det har placeret
Søllerød OK på Findveji-Danmark – kortet med 3
af Rudersdals skove og med et baneudbud, der er
vores klub værdig.
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Nu ville jeg jo kende mig selv dårligt, hvis jeg
bare fandt nogle mærker på nogle røde pæle. Der
har været sidegevinster:
Meteorologisk: Skønne solbeskinnede morgener,
regn så kortet var tæt ved at opløses i den usvejsede plastlomme plus alle vindstyrker. Kort sagt
hele paletten af o-løbsvejr.
Botanisk: Sensommeren er jo mest de visne strås
tid, men efter stormen for nylig har det været muligt at studere rodsituationen på såvel gran, som
birk, poppel, bøg og sågalt eg.
Zoologisk: Ikke en flåt men masser af rådyr, egern
og vendtes blikket mod himlen eller småsøerne, så
var der alt fra Musvåge, sortspætte, bram- og grågæs, diverse ænder og lappedykkere. (eghjortene i
Stampeskoven var ikke med i pælesøgningsprojektet. De kom bare dumpende og kostede os en
pæleflytning, som Jens David heldigvis kunne
forestå), og gul-engmyre ikke at forglemme. Yderligere har jeg mødt en masse mennesker, der lige
skulle have en snak om alt fra deres hunde til noget så ejendommeligt som de røde pæle og en galning, der ligefrem var på jagt efter dem.

Historisk: Her har hjertet naturligvis banket lidt
heftigere: Voldstedet i Grønholt Vang og Tisvilde
Hegn, Dronningholms middelalderlige ruiner ved
Frederiksværk, Kongeveje i Nyrup Hegn, Vandingskanaler i Gribs Skov, Frederik 7.s Paradisøruiner i Præstevang, hulvejssystemer, jernalder
agre, bronzealderhøje, Valby og Tokkekøb Hegns
smukke stendysser. Der var gode muligheder for
at svømme hen - selv i tørvejr.
Nu er der jo et gammelt ord, der siger, at ’den, der
følger i andres fodspor, kommer ikke foran’. Det
er ubetinget sandt, men måske skulle jeg heller
ikke foran. jeg skulle bare ud og se, om det var
sandt, at der var en verden udenfor Søllerød. Og
nu har jeg set.
Her 1000-pæles oplevelser rigere, har jeg vist kun
at sige, at min tur til Raadvad den 22. Februar
sidste år til en mindre formidlingsopgave nok kom
til at fylde lidt mere i mit liv, end jeg umiddelbart
havde regnet med. Mens det at finde de 1000 pæle jo sådan set var ret let:
Jeg fulgte jo bare i Fredes Fodspor.
Kaj Rostvad
(Indsendt til november 2013-nummeret)

Frede har nu pr. 25/1 2014 fundet 5072 pæle, hvilket er 998 mere end nummer 2. (Kilde: Kaj Rostvad)
Og Frede er ikke færdig, han har netop sendt del 11 til Kompostens læsere.
Den kan læses på siderne 25 og 26 i den elektroniske udgave.

Her har vi Kaj Rostvad = Kaj
200%

Og her sammen med hyggeonkelmakker Torben Bøtcher.
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Søllerød Ungdomspris
2013
I 2006 blev Anders Ølgaards ungdomspokal indstiftet i Søllerød OK med Rasmus Thrane Hansen
som den første modtager. Pokalen – som ikke er
en pokal, men et malaysisk pilekogger (med pile)
– går til en ungdomsløber i alderen 10-16 år, der,
som det hedder i fundatsen, ”ved sin interesse for
orienteringsløb og sine indsatser i træning, løb og
kammeratskab har været en positiv deltager i Søllerød Orienteringsklubs ungdomsgruppe”.
Siden 2006
har mange
talentfulde
og entusiastiske
Oløbere
og
gode kammerater huset pilekoggeret. I 2013
var
turen
kommet til
Julius Molsen. Julius
har rykket sig gevaldigt på det sportslige plan og
tog i 2013 sin første, men næppe sidste, DMmedalje (guld i stafet, H 13-16), hvilket nok hæn-

Julius modtog gavekort 2. juledag

ger sammen med en aldrig svigtende træningsindsats. Men derudover er han en god kammerat, og
bidrager positivt til fællesskabet i gruppen ved
altid at være i godt humør og have overskud til en
humoristisk bemærkning. Han har desuden beredvilligt hjulpet med at arrangere breddetræninger
og sætte poster ud til Mini-SUT. Og så er Julius
IT-nørd på den gode måde – og det er ham mere
end nogen anden, der har fået klubben på Facebook!
Julius fik pilekoggeret overrakt ved den traditionsrige sidste officielle SUT-træning inden jul – den
hvor SUT’erne lægger banerne til trænere og forældre og også står for den efterfølgende spisning.
Ved samme lejlighed fik Thor Find Andersen
overrakt en fiduspræmie – et specialfremstillet
krus. Thor deltager altid positivt til træninger og
ved stævner. Han har ligesom Julius udviklet sig
kolossalt og løb i år både en svær bane ved Midgårdsormen og sin egen klasse ved Jættemilen –
den 13 km lange H16-bane.
Stort tillykke til jer begge to – vi glæder os til at
følge jeres bedrifter i fremtiden!
Kirsten Møller.

Thor med sit håndtegnede krus.

Julius, også banelægger.
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Mini-SUT
O-løbs-karrieren startede en lørdag i september
2012, til et Find Vej arrangement, der lokkede
med ”Sjov skattejagt i Rådvad – orienteringsløb
for alle”. Her mødte vi for første gang ”papegøjetrøjen”, og fik efter god instruktion løbet både
familieorientering og adskillige runder på sprintbanen. Med fra Rådvad fik vi – ud over en god
oplevelse - en invitation til at deltage i Mini-Suttræningen.
Vi tog imod invitationen, og havde næppe forestillet os, hvad det ville komme til at indebære! Det
forgangne knap halvandet år har budt på utroligt
mange oplevelser og dejligt samvær i klubben,
tællende divisionsmatcher, Molbo-løb, Skovcup,
Jættemil, DM mellem og DM lang (på Møn),
torsdags- og lørdagstræninger, juleafslutninger,
sommerfest – og ikke mindst … mandagstræningen for Mini-Sut.
Antallet af mini-sutter, er vokset støt i perioden og
tæller nu ca. 25 børn og mindst lige så mange
voksne, plus en god håndfuld trænere og hjælpetrænere. Alt i alt er Mini-Sut et meget generøst
tilbud, og man har en god fornemmelse af, at her
bliver der lagt et godt fundament til O-sporten for
de 6-12-årige. Træningen er varieret, og fortroligheden med terrænet, kort og kompas øges støt og
roligt. Der veksles mellem rigtige o-løbsbaner,
pointløb, kompastræning, sprint, byorientering,
leg og sjov m.m. Energien er høj blandt både børn
og voksne. Selv de kolde og mørke aftener får en
helt særlig charme, når pandelamperne monteres
og lygtefolket overtager de snedækkede skovstier.

Og den varme saft smager særlig godt i sne og
frost.
O-sporten har den store fordel, at børn og voksne
kan være fælles om udfordringerne og få en god
oplevelse sammen. Vi glæder os rigtig meget til at
tage hul på den kommende sæson og håber, at
rigtig mange mini-sutter stiller op til kommende
stævner og divisionsmatcher.
Tænk, hvis vi ikke var taget til Find Vej i Rådvad
– den lørdag i september 2012!

Som en af hjælpetrænerne har jeg adgang til at
spørge de unge mennesker lidt ud om deres oplevelser:
Der har været en del mandage med regn og rusk
og når jeg spørger: ”Hvorfor kommer I, når det
øsregner og er mørkt?” Får jeg til svar, at det er
sjovt.

Jeg spurgte Emilie Østgaard, (pigen med den stribede jakke) om hun ikke havde mere lyst til at blive
hjemme, når det var koldt og vådt og mørkt. Hun
trækker lidt på sit ”Jooh, men når man så først er
her, er det jo sjovt”

Ellen og Steen.

Ved Molboløbet den 5. januar 2014

Mandag den 13/1 var der skattejagt på programmet.
Denne dag kom årets første sne, der begyndte en
times tid før start og fortsatte til træningen sluttede. Dejligt for børnene, men trafikken gik trægt,
og mange kom lidt sent.
To sprintkort over stadionområdet var sat fast –
nordrettet – på et par paller. Kortet kunne ikke
medtages, så det gjaldt om at huske posterne. En
eller flere ad gangen. På posterne skulle man tage
en pengeseddel fra posen og derved samle penge
nok til en præmie fra skattekisten. (800 kr. kunne
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give en ekstrastor præmie og 400 kr. bare en stor
præmie).
Alle opnåede 800 kr. og 400 flere gange. Når alle
poster var fundet, kunne man jo bare løbe ud igen
og hente flere penge.

Skattekisten med ”søllerødpenge”

Camille er 11 år (bliver 12 til august), kan godt
lide at løbe og endnu bedre lide at løbe og samtidig finde vej.
Løber stadigvæk med ”skygge” (det er jo mørkt),
men ”skyggen” behøver ikke at hjælpe. Camille
finder selv vej.
Somme tider løber hun sammen med en af de andre, der også kan selv.

En mandag aften ved Vangeboskolen fik jeg en
snak med Camille, som jeg hilste på første gang i
foråret, men troede så, at hun var holdt op igen.
”Nej, nej, jeg havde bare brækket benet. Det var
Dejligt at møde de mange friske mini-Sut ´er
på en rutsjebane, hvor jeg prøvede at redde min
lillebror”, fortæller hun. I tre måneder måtte CaVibe
mille ikke løbe, men NU går det igen strygende.
_______________________________________________________________________________________

FindVej-dag den 5. april - Rudegård kl. 13 – 15.
Konceptet er same-as-usual med nogle pælebaner
som vi har krydret lidt op med vores standard
“børnebane-dyr-ved-posterne” samt en sprintbane
(vi håber nogle SUT’er og miniSUT’er vil hjælpe her).

Vi havde sidste år tæt på 180 i skoven på FindVej
Dagen - så mon ikke vi også i år bliver rigtig
mange! Det er en god chance for at synliggøre
vores klub og aktiviteter, og vi håber derfor, at I
alle vil hjælpe med til at gøre dagen til en succes.
Så tag familie, venner og bekendte med og del
meget gerne flyers ud til alle, I kender. Flyers vil
vi tage med til Molboløb og klubtræning. Del også
meget gerne informationen på Facebook.
Har I børn, der går på nogle af de nærliggende
skoler vil det også være fantastisk, om I vil opfordre f.x. idrætslæreren eller kontaktforældrene til at
organisere det som en udflugt! Hvilken skole finder mon flest poster?
På selve dagen har vi også brug for lidt hjælpende
hænder - så lad mig vide, om I har lyst til at hjælpe med.
Orienterings-workshop d. 1. maj i.f.m. breddetræningen ved Femsølyng kl. 17.30.

Løberen vil i deres blad, der udkommer lige før
FindVej Dagen, bringe et indslag omkring orienteringsløb og har tilbudt at referere til “workshops”
holdt af de lokale klubber. Vi har fået mulighed
for at byde ind, hvilket vi selvfølgelig har sagt JA
TAK til.
Vi tænker beach-flag, vi tænker almindelig familiebane, svær bane og nok en mellemsvær bane.
Vi tænker en 5-6 medlemmer, der kan give instruktion og evt. løbe med i skoven. Vi tænker helt
almindelig dejlig klubstemning på en smuk majaften. Hvis det fuldstændigt vælter ind med folk
denne aften (udover hvad de 5-6 instruktører kan
håndtere) håber vi, at medlemmerne spontant vil
give lidt instruktion og byde velkommen til de
fremmødte.
Ses derude, Heidi
P.S. Jeg skulle hilse fra Kaj og minde om, at der d.
14. september er Naturens Dag - hvor vi selvfølgelig igen stiller op sammen med Raadvad Naturskole.
Her besøgte over 200 store og små os sidste år.
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Historien gentager sig

Eller: Intet nyt under O-skærmen
I Søllerød OK har vi oplevet, at der er ved at være opbygget en
”kultur”, hvor der fra klubbens seniorgruppe gøres store anstrengelser for at få ”Sutter & Mini-sutter” med ud til nye terræner, anderledes kort og fremmedartede banetyper. Herved får ungdomsløberne gode muligheder for at dygtiggøre sig og hente nyttige
sportslige erfaringer. Noget af det, der efter min opfattelse og erfaring virkelig rykker de unge fra at være én, der går til orientering til
at være O-løber, er netop, når dette at kunne finde poster i krævende fremmede terræner bliver erfaret og erkendt. Når de unge får muligheder for at opleve, at kortforståelse
og vejvalg er noget, som holder, også ude i Den store Verden, giver det dem mod på mange flere udfordringer – og dermed også lyst til at træne og dygtiggøre sig.
Søllerød OK er de senere år blevet kendt for at arrangere særdeles gode ungdomsture til europæiske terræner. Disse ture har kunnet lade sig gøre, fordi en stor gruppe seniorløbere og forældre har haft energi og
overskud til at planlægge og gennemføre nogle udfordrende O-ture.
Fint for Dansk Orientering, for Søllerød OK - og for de mange unge, som har fået mulighederne.
Kast lige et blik på kortet her ved
siden af. Læg mærke til målestokken
på 1:40.000 og årstallet 1962. Og en
misvisning på 3º!
Navnet ”Fjelldilten” mere end antyder, at kortet er norsk – en fornem
udgave med brune 20 meters-kurver
og blå bække og moser. Kortet har jeg
lånt af Keld Olsen fra OK 73 – jeg har
selv kortet liggende i en kasse på loftet, medens Keld er et ordensmenneske, som har fint overblik over alle de
gamle kort.
Du har nok også lagt mærke til de
seks stk. håndindtegnede postcirkler +
Start og Mål. Joh, vi måtte selv ligge
og indtegne banen ved start – og her
fik vi endda hele banen oplyst ved
start – stort fremskridt.
Hvordan kunne et par juniorløbere
komme til Norge og dér løbe en
sådan O-bane 1. juli 1962?
Joh, det er her historien starter – den
historie, som gang på gang har gentaget sig i O-sporten i årtier og som
lige nu igen lever for fulde omdrejninger i Søllerød OK.
Også den gang – for mere end 50 år
siden – var der nemlig mere erfarne
O-løbere, som gav et par unge løbere
chancen for at komme ud til noget
stort og anderledes.
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Thorkil Hansen (KIF/OK 73), som har i dag løbet O-løb i 75 år, var allerede på den tid en særdeles erfaren/dygtig løber, som senere kom med i landsholdets trænergruppe og Poul-Erik Birk Jakobsen (DSR), der
har været formand for DOF i seks år og kendt som ”RØDE” - disse to drevne O-løbere kom i foråret 1962
med et tilbud til Keld og mig om, at vi kunne køre kvit og frit med dem – i Thorkils VW-bobbel – til O-løb i
terræner i området omkring Lillehammer i Norge.
Det blev en fantastisk tur ad de gamle landeveje op langs med den svenske vestkyst, over den gamle Svinesundbro og videre ad elendige norske veje op til nogle terræner, som virkelig var udfordrende og til nogle
kort, som på alle måder var ”anderledes” end de gamle danske målebordsblade i 1:20.000 eller atlasblade i
1:40.000.
 Stævnepladsen – den unge fyr i de hvide shorts kan måske genkendes.
At få lov til at prøve på egen krop – og med brug af O-fantasien – at
kæmpe sig frem gennem totalt uvant og fremmedartet terræn var en total
øjenåbner for os to unge fyre, som ganske vist havde prøvet udlandet –
altså Skåne – på de gamle sorte 1:50.000-kort = BACK-STRECKSKARTOR, hvor bakker og hældninger var angivet med sorte streger.
Ja, i det hele taget var alle de svenske kortsignaturer sorte !!!
Men nu fik vi lov til at tage yderligere et skridt ud i den store O-verden
og møde terræner og korttyper, som vi aldrig før havde været udsat for.
Og spændende var det at tage fat på opgaven og undervejs at finde ud
af, at de nye ”udfordringer” var til at håndtere. På de tider var det ganske almindeligt, at en juniorbane i Danmark kunne blive vundet på en
tid over 1½ time, så ved lidt hovedregning kan det ses, at Keld gennemførte sin første bane i Norge på ca. 83 minutter, hvilket var særdeles flot
– ikke noget at sige til, at han var fast mand på junior-landsholdet og
senere også på seniorlandsholdet.
At opleve en norsk stævneplads - man havde husket det
danske flag til de 4 gæster – var også meget spændende,
idet hele stævnet blev afviklet ude i det åbne landskab – vel
nærmest på en gammel sæter; men der var sørget for målflag og opslagstavler m.m. og et forfriskende bad i den lokale bjergbæk med vand, som kom oppe fra områder med
smeltende sne.
Keld ved målslusen efter løbet 
Jeg er overbevist om, at denne tur var med til at give både
Keld og mig endnu mere lyst til at træne og konkurrere – ja,
til at være med!

Og hvor vil jeg så hen med denne historie?
Kig lige ind i vores egen klub og læg mærke til, hvad der er sket i de senere år, og hvad der sker lige nu.
Her ser vi igen, at en meget aktiv gruppe seniorer med stor energi påtager sig at hjælpe en stor flok unge
løbere på vej. I de senere år er der blevet arrangeret mange store ungdomsklubture til udfordrende terræner i
udlandet og sørget for deltagelse i spændende internationale stafetter i Sverige. Igen er det nogle ”ildsjæle”,
som sætter gang i sagerne – og heldigvis er der mange forældre, der slutter op omkring disse initiativer, som
er med til at give vores ungdomsløbere erfaringer, oplevelser og lyst til mere. Klubbens liv – og O-idrættens
– er afhængig af denne slags ”ydelser fra de gamle”. Historien gentager sig - igen – igen.
Samtidig er dette en tak til ”Røde” og Thorkil, som gav os knægte den oplevelse at løbe O-løb i den norske
vildmark plus en fantastisk hyggelig tur på mindst 1500 km ad gammeldags nordiske landeveje !!!
Gert

19

Komposten – 24. årgang nr.1 – februar 2014

Søllerød Orienteringsklub

Da Ib og Else debuterede
på landsholdet !
Inspireret af Vibes jubilæumsartikel om starten af
hendes o-liv blev mine tanker sat i gang om, hvad
der lå endnu længere tilbage! Og tro det om I vil,
allerede i foråret 1963 debuterede Ib og Else på
landsholdet (selvfølgelig seniorlandsholdet! Der
var slet ikke noget der hed damejuniorlandshold
på den tid!)
Gamle avisudklip fortæller, at ved Helsingør Roklubs løb d. 24. marts 1963 var jeg som 3.g.'er
ikke til at skyde igennem – vandt årets første store
konkurrence på Sjælland, samtidig med at Ib Konradsen vandt HA! (foran Erik Brühl!).

jeg i pigeklassen (ofte med to deltagere!) eller i
drengeklassen med Mogens Jørgensen og Keld
Olsen som konkurrenter.

Her blev grunden lagt til udtagelse til landskamp
for Ib og mig, jeg var netop fyldt 18 og Ib var 37.
Det forgik på Hallandsåsens nordside, damebanen
var 8 km med 4 poster!!! Herrerne løb 14 km med
8 poster på et kort med højdekurver i 1:50.000.
Både Ib og jeg fik flotte sidstepladser i vores respektive klasser. (se kopi af kort!) Men vi kom
stærkt igen!

Else Juul Hansen

Men året efter deltog jeg i dameklassen – og var
allerede 1960 med til DM (placeret midt i feltet!).
Men med en tid så lang, at jeg aldrig til noget løb
har slået den! 8km på 3.25! Som Vibe skrev: ufatteligt at vi syntes det var sjovt set gennem moderne o-løbsbriller, men skoven og fornemmelsen af
tæthed med naturen var den samme. Så jeg bliver
nok ved lidt endnu!

Ib Glud Konradsen, anno 2013, stadigvæk diskuterende vejvalg, her med Inger og Gert.

Jeg var kommet ind i o-verdenen i 1959 gennem
min storebror Aage, der var FDF'er og efter gode
oplevelser i dette regi ville dyrke o-løb som idræt!
Han kom ind i en ren o-klub, Skærmen – og hurtigt manglede de en ”dame” til et stafethold til et
SM (kaldet kredsmesterskab!). Og Aage havde en
lillesøster derhjemme (14 år – og aldrig kysset!),
jeg fik en instruktionstur i Hareskoven og fik udpeget et vej-T og et grøfte-Y, og så var jeg klar til
aktion! I Dame B (19-)! Mit hold vandt ikke Sjællandsmesterskabet i 1959, men solen skinnede
over Tokkekøb Hegn, og i perioden efter deltog
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Else, anno 2013, som vi kender hende, uddelende
”papegøje-gaver"

Her er der lige plads til to facebook-links. Kan ses
uden at have en profil!!
www.facebook.com/molboloeb
www.facebook.com/sollerodok
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Julemavefræs 2013

Der er bare nogle oplevelser, man SKAL have!
Til denne kategori hører det efterhånden traditionelle 2. juledags JULEMAVEFRÆS i Søllerød
OK.
Også i 2013 var der lagt op til en omgang julelege
for O-dyr i alle aldre. Mikkel Kaae-Nielsen havde påtaget sig at stå for drillerierne i Rude Skov.
Det forlyder, at Mikkel havde nedlagt en hel del
arbejdstimer i forberedelserne, for at der denne
gang kunne være juletilbud til søllerødderne –
igen på specialkort med nisser og nissehuer + poster drysset rundt på kortet og i skoven.
Selvfølgelig
måtte Vibe
og jeg efter
3 hyggelige
familiejuledage i Rørvig, stå tidligt
op,
pakke bilen
og begive
os ud i den frosttågede 2. juledags mørke morgen
for at kunne være med i årets fræs. Vel fremme så
grusbanen lidt tom ud – men der havde cirkuleret
rygter om op mod 90 forhåndstilmeldte sølle rødder – så der kom vel nok nogle flere.
Kanonfotograf Erik
Brühl dukkede frem
og udså sig
”stedet for
dokumentation”
ved
den
lille
skråning ind mod den nye kunstgræsbane. Da vi
nærmede os kl. 10, viste det sig, at alle gode anelser blev gjort sande. Det væltede ind med aktører i alle aldre – dette år var første gang vi alle
rigtig fik set mange af de superaktive
MINISUTTER, som havde taget forældrene med
til den lille julepostjagt. Manden i den klædelige
kropsnære, røde og næste nye træningsdragt snuppede de snart klassiske ”hvor-er-vi-dog-mangebilleder”, som nu er oppe i formater, så der nærmest skal vid-vid-vid-vinkellinser på kameraet, for
at alle 108 brede julesmil kan komme med på
billedet.
Julius Molsen blev kaldt frem og fik sit klubgavekort i anledningen af, at han lige før jul modtog
årets Søllerød Ungdomspris.

Der er yderligere et fast punkt på programmet ved
disse Julemavefræs – træningsflidslistens topscorer skal fejres.
I 2013 har
konkurrencen været
særdeles
intens med
en hel flok
søllerødder,
liggende
side
om
side i toppen af listen. Der blev i løbet af 2013 afviklet 44
træninger – en rekord i sig selv – og sluttallene
viste, at der var 2 sølle rødder, som havde været
med til alle træninger. Kaj 100% Rostvad kan nu
skifte mellemnavn til 200% og Niels Raagaard
kan fremover bruge 100% som sit mellemnavn.
De to flittige rødder har hver for sig ikke blot løbet med på træningerne – nej, Kaj har ofte været
arrangør af flere ”fede hyggetræninger” og Niels
har yderligere stået for trykningen af de fleste af
de supergode træningskort. Det var et par velfortjente kasser chokolade, som 100%-erne kunne
tage med hjem.
Så skulle vi i skoven. MINI-sutterne blev startet
direkte fra grusbanen udstyret med et særligt julekort. Alle de øvrige deltagere måtte et stykke ud i
skoven, hvor Mikkel
havde dækket op til
start. Der var lagt kort
ud i en kæmpehestesko, og da alle havde
fundet sig en plads
bag et kort, kunne vi
starte.
Starte og starte !!! Vi
var da en hel del løbere, som l-i-g-e måtte
vende og dreje kortet
et par gange, for der
var virkelig gået nissehue i det. Det blev til en herlig tur i skoven med
masser af andre sølle rødder i alle aldre med røde
huer, løbende på kryds og tværs, jagende de små
godt gemte skærme. En appetitvækkende og udfordrende tur.
TAK til Mikkel for et fornøjeligt fræs !
Gert
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TC Sjælland
- nu med seniorTC (STC)
At vi i Søllerød har en stor gruppe talentfulde
ungdomsløbere, er de fleste bekendt, og det kan
også aflæses af såvel medaljestatistikker som ungdomslandshold. Gennem de seneste år har Søllerøds dygtige ungdomsløbere derfor også udgjort
en væsentlig del af talentcenteret på Sjælland,
hvor talenterne har mulighed for at løbe i forskellige skove i Nordsjælland hver onsdag. Her i foråret har vi 11 aktive TC løbere i alderen 14 til 18
år, som alle flittigt deltager i træningerne.
Men hvad er tilbuddet til de unge når de rykker
videre efter ungdomsårene? Særligt hvis man vælger at blive på Sjælland/Københavnsområdet, så
har der ikke været et tilbud. Vi kan se, at en stor
del af de dygtige løbere, lige under landsholdsniveauet tabes fra sporten. I TC styregruppen synes
vi, at det er ærgerligt – og bekymrende, at der ikke
har været et tilbud til de unge seniorer, der kan
fastholde dem, og derfor har styregruppen sat sig i
spidsen for at få etableret det manglende tilbud.
Med et tilskud fra Østkredsen og opbakning fra
klubberne har vi nu igangsat et pilotprojekt seniorTC (STC), hvor de seriøst trænende seniorer
på Sjælland sideløbende med TC træningerne tilbydes træning hver onsdag.
Det vil sige, at såvel TC løberne som STC løberne
mødes med samme udgangspunkt i en skov i
Nordsjælland, men STC er træning med egne baner og Carsten Jørgensen er trådt til som STCtræner. Første træning var den 15. januar 2014, og
fra Søllerød deltager Andreas Mikkelsen, Ulrik
Nielsen, Troels Christensen og Cæcilie Christoffersen.
Projektet kører foreløbigt i ½ år, hvorefter vi vil
evaluere form, indhold og økonomi, og forhåbentligt bliver det muligt at finde økonomi fra bl.a.
DOF til at udvikle STC til et permanent tilbud. Et
tilbud der gerne skulle kunne fungere sideløbende
med NEO (Nordsjællands Elite Orientering) og
Copenhagen O, og være med til at styrke orienteringssporten på Sjælland.
Svend-Erik, Søllerøds repræsentant i styregruppen.
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Nedenfor har Andreas
skrevet stemningsberetning fra den første
STC-træning:
”Findes der så mange unge orienteringsløbere på
Sjælland?” hørte jeg en spørge. Ja åbenbart. Med
et deltagerantal omkring 25-30 TC’er og 8 STC’er
var det lidt overvældende at møde op i Sjælsøhallen denne onsdag. Det medførte også at det tog
lidt ekstra tid at komme ud af døren og jogge de
1,5 km til start. Det er sgu fedt at være så mange,
der løber af sted med lygterne tændt. Noget jeg
længe har ønsket, jeg skulle være en del af siden
jeg startede som eneste ungdomsløber på fødeøen
Bornholm – et stort og seriøst træningsfællesskab
for ungdom og elite.
Dagens koncept var en kombination af alm. orienteringsbane og korridorer på et kort uden stier og
hugninger. Desuden var der tre baner for TC og en
for STC, så der var masser af poster i skoven.
Efter kort instruktion blev vi sendt af sted med 1
minuts startinterval. De første poster var alm. Obane med høj koncentration på retningen og kurvebillede især. Lygterne lyste omkring en fra alle
retninger. Ind i første korridor hvor tempoet blev
halveret og alle detaljer skulle hives frem fra kortet og overføres til terrænet. Det var hårdt at holde
koncentrationen på hele 7,7 km og jeg smed mig
også ud af korridoren på den sidste del af banen.
Tilbage til hvor du vidste du var i korridoren og af
sted igen. Efter 1:20 timer var jeg igennem. Godt
brugt i hovedet, men meget begejstret for STCdebuten.
Denne form for tekniske træninger er grundlaget
for STC og det glæder mig, som ikke har løbet
orienteringsløb, siden jeg begyndte at kunne gå.
Jeg ser meget frem til fremtidens træning med
STC og tror virkelig det kan rykke vores niveau
og ikke mindst vores sammenhold i gruppen.
Andreas Mikkelsen
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Vinter i Provence
Med tilladelse fra Jørgen Münster:
Kære Gert
Også her i Provence er det spændende at læse forskræppet; der sniger sig som regel nogle gode
"brokker" ind flere steder.
Jeg nyder, at det er 12-15 grader og en del sol nu. Sidste weekend var der 3 dages kraftig regn,
og oversvømmelser mange steder. Mini-floden
min campingvogn står ved, som jeg kunne cykle
over for 10 dage siden, blev pludselig en brølende
flod, og jeg sov med tøjet på lø-sø. Der var dog
stadig en 4 meter ned til fossen. I 2010 blev en
campinghytte revet væk der hvor jeg bor nu. Det
fik jeg først at vide senere af naboen. I dag cyklede jeg i den friske Mistral med sol over "Himmelbjerget" til nabobyen Lorgues.
I søndags var jeg til et godt løb ved Aix-enProvence, med spændende kurver - arrangeret af
Marseille OK (MARCO). Jeg er medlem af Valbonne Sophia Antipolis Orientation (VSAO), så
jeg er licensié, betaler ikke for lokale løb, kontingentet er en pæn sum til forbundet og en mindre til
klubben. Stævneplads i gymnastiksalen på Landbrugsskolen ved Gardanne, men vejret var fint der
det meste af dagen.

Blev 2'er i H60, tabte kortkontakten gennem det
grønne - som VAR grønt mellem 6 og 7 (skulle
have løbet godt 100 m syd på stien før øst på), det
var også svært at se om der var en top V for 7 på
kortet, og hvor er stenen? (Et stup kan åbenbart
betegnes sten.)
Hav en god dag i sneen i morgen.
Kort og selfie fra Lorgues vedlagt.
O-hilsen
Jørgen

Brevet fra Jørgen Münster modtaget den 24. januar.
Jørgen deltog nogle dage senere i et træningsnatløb. Det kort har han også sendt kopi af.
Se det på næste side/træningssiden.
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Træningssiden
Træningsbanden og dermed breddetræningen i Søllerød OK er kommet godt fra start i det nye år. End
ikke kuldegrader pænt under 0 forstærket af en bidende vind har kunnet afholde søllerødderne fra at holde
det gennemsnitlige deltagerantal pænt over 50. Lover
godt for sæsonen.
I Træningsbanden finder vi blandt de ”gamle” prøvede kræfter nu flere nye navne, der gerne vil være med
til at udfordre os på banerne. Glæd jer bl.a. til, at endnu flere SUT'er kaster sig ud i at lægge træningsbaner.
Vær opmærksom på, at planen frem til sommerpausen
er ændret lidt. Ændringerne kan du se her, eller følge
med på klubbens hjemmeside, hvor Træningsbandens
kalender vil blive erstattet af link til altid opdateret
elektronisk kalender. Du kan også finde kalenderen
ved i din browser at skrive: www.fiand.dk/bt.
Vi ses i skoven
Henrik

01 02 14
08 02 14
15 02 14
22 02 14
01 03 14
08 03 14
15 03 14
22 03 14
29 03 14
03 04 14
10 04 14
17 04 14
24 04 14
01 05 14
08 05 14
15 05 14
22 05 14
29 05 14
05 06 14
12 06 14
20 06 14

Breddetræning 1. halvår 2014
410
Geel Skov
411
Trørød Hegn
412
Geel Skov
413
Ravneholm
414
Trørød Hegn
415
Rude Skov, Landsebakke
416
Gæsteskov – Tokkekøb Hegn
Spring Cup – Ingen træning.
417
Rude Skov, Agersø
418
DTU
Nu torsdage!
419
Geel Skov
Egen træning – Skærtorsdag
420
Kirkeskoven
421
Rude Skov, Femsølyng
422
Trørød Hegn
423
Rude Skov, Birkerød Kongevej
424
Gæsteskov – Ravnsholt
Egen træning – Kr. Himmelfartsdag
425
DTU Scion
426
Rude Skov, 18,2 km-stenen.
427
Tisvilde Hegn
OBS: ændringer kan forekomme!

________________________________________________________________________________
Jørgen holder formen ved lige med dag-og natløb i snefri skove.
Jørgen skriver:
Jeg havde et godt klub-natløb
ved Valbonne, det var en skov
med en del næsten usynlige
stier, så der skulle kigges godt
efter for at finde side-stierne,
og for at følge en sti mellem
buskene.
(Kort for den bedste halvdel
vedlagt - Rowgaining - pointløb.)

Reserver disse datoer:
Divisionsturneringen:
Søndagene den
6/4: Hvalsøskovene
17/8: Sorø Sønderskov
28/9 eller 5/10:
op/ned, HSOK (? skov) eller
landsfinale.
Se billeder fra søllerøddernes
mange dejlige samværssituationer på: www.bit.ly/sokalbum
Kortet fra natløb lørdag d. 25-1 2014.
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Find Vej – del 11
Over 5000 poster
Her sidst i januar måned er stillingen nu som vist
nedenunder:

en enkelt post var lidt kringlet, da den lå mellem
to kæmpestore hegn, som man skulle følge rundt
om en rideskole. Det skulle lige tydes i mørket.
Der var ingen fejring på stedet med champagne og
kransekage i dagens anledning - bare til info. Jeg
har så lige opdaget i skrivende stund, at der er
kommet flere poster på banen, så nu kan de indsamles.

Præstbjerg naturcenter

Komfortabel føring på næsten 1000 poster og over
de 5000 poster - gst har mistet pusten. Men se - på
plads 8. Kaj 200% med alias KRpæle har lige rundet 1000 poster. Han er nu også bidt på pælepost
indsamling. Og han har hvisket mig i øret, at han
har flere i skuffen, så jeg forventer der inden længe står 2000 poster ud for ham. Strategien med at
gemme i skuffen skal han nok ikke lige hive frem
foran Lars Bukkehave, thi han har det svært med
den taktik. Skal vi ikke bare sige det sådan. Jeg
har så også - uden det min hensigt - lidt i skuffen
og det tager vi lidt senere, kære læser.

Faaborg og Ringe.
Faaborg Orienteringsklub har oprettet en meget
lille bane på ca. 8 poster. Jeg ville lige tjekke deres hjemmeside for antal poster, men deres hjemmeside er blevet hacket og ødelagt. Så de må starte en helt ny - sådan læser jeg deres besked. "Har
de ikke backup", tænker jeg så. Åbenbart ikke - og
hvad med vores Søllerød OK hjemmeside. Håber
der er backup på den. Men midt i december efter
alle stormene blev banen besøgt og alle poster
fundet, men det var et større besvær, da næsten
alle træer på en bakke var væltet, og der blev hoppet over stammer i et væk. Det var ved at blive
mørkt, så jeg nåede lige bilen i skumringen.
Ringe-hallen blev fundet og bilen parkeret. Med
pandelampe og kort så af sted på en bybane med
ca. 30 poster. De 5000 poster blev rundet på turen
i mørket. En stor del af poster lå rundt langs en sø,
så der var ingen orienteringsbesvær på turen. Kun

En bane som kom til lidt senere på året. Med ca.
60 poster og delt af vejen mellem Holstebro og
Skjern, så er den rimelig lang. Jeg ankom til banen
og placerede bilen strategisk ved en parkeringsplads, så den kunne blive et væskedepot på turen.
Første del var mest skov med masser af væltede
træer, men nu er man jo øvet i sporten - stammeoverhopning - så det gik fint. Posterne var ikke så
svære - dog enkelte områder var så molesteret at
alle stier m.m. var udvisket - så lidt omhyggelig
søgning skaffede alle poster. Nu besøgte jeg banen
i december, men den må være pragtfuld i sommermånederne. I nogle områder var alt dækket af
et tykt lag mos - spøgelsesagtigt - tiden står næsten stille -, men så lige alle de væltede træer, ødelægger billedet.
Efter ca. 11 km er bilen i syne igen. Lidt væske og
af sted på den sidste mere åbne og kuperede del.
Området er udlagt til græsning, men der er masser
af bunddække - lyng, som næsten når knæene, så
det er tungt løbeterræn. Desuden har man pløjet
dybe furer i jorden, så man skal være opmærksom
på at træde rigtigt, hvilket er svært, når alt er dækket af lyng m.m. Posterne var lige som vist på
kortet. Ingen mangler. Sidste post på ruten havde
sjovt nok koden JUB. Jeg tolkede det enten som
JUBii - nu er alle baner i Jylland løbet eller JUBilæum - de 5000 poster er rundet.
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det" tænkte jeg, men her i december er de vel færdige. Så jeg skrev til FIF for at høre til status. Svaret var lidt undvigende, så jeg løb turen i juleferien
for at undersøge status. Alle poster blev besøgt og
jubii - en enkel post ved klubhuset med kode på.
Ca. 6 km løb og én post fundet - og den kunne
indtastes. Bare det at komme hjem med bytte!
Efterfølgende er det oplyst, at banen skulle være
klar til Findvej-dagen den 5. april, hvor der i øvrigt kommer en del friske nye baner, som kan løbes. Herligt!

Oringe-Trellemarken
Sidst besøgte post i Jylland med koden JUB - ikke
snyd!!!
En meget heldig post - ca. 10 mm frigang til roden

På vej det sidste stykke til bilen gik solen ned efter ca. 20 km løb kunne solnedgangen nydes
med tågedis og mystisk stemning over heden.
Meget flot og stemningsfuldt (se nederst på siden) heldigvis ingen blæst til at gøre det til en kold
oplevelse. Det er specielt disse oplevelser, som jeg
brænder for og holder pælepost-indsamlingen i
gang. Du kan ikke planlægge dig til disse oplevelser - det sker bare - og så er det med at huske kameraet og nyde det. Hvis jeg ikke havde løbet
denne konkurrence, så var jeg aldrig kommet her og ikke fået den oplevelse med.
Med posterne indtastet, så er jeg godt forbi de
5000 poster.

Hillerød
Jeg har korresponderet lidt med FIF om en bane
lige nord for Hillerød. Umiddelbart ser det ud til,
at der kan løbes en bane med ca. 13 poster, men
der er ikke påsat skilte. Det opdagede jeg engang i
juni måned, hvor jeg besøgte to poster og opgav,
da skiltene manglede. "Nå - de har bare ikke nået
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Nu kommer vi til posterne i skuffen. Vordingborg
orienteringsklub har arrangeret to nye baner Oringe-Trellemarken - og Vintersbølle Skov. Kun
kortet til Oringe-Trellemarken er lagt på hjemmesiden. Så efter familiebesøg på Sydsjælland var
der tid til en løbetur på en lidt blæsende og kold
dag. Oringe er et område, som bliver omtalt med
respekt på Sydsjælland, da området huser et psykiatrisk hospital. Der var intet besvær med at finde
posterne, men hjemme igen opdagede jeg, at posterne ikke kunne tastes ind. Så skrev jeg til Vordingborg Orienteringsklub for at høre til problemet og fik beskeden - "Det må vi undersøge".
Siden har man så efterfølgende fjernet muligheden
for at taste ind, så det venter nok til 5. april, hvor
banen bliver indviet. Så der er ca. 20 poster i skuffen.
Turen ved Oringe var kun ca. 5-6 km, så jeg tænkte "Vintersbølle Skov - hvor svært kan det være"
Så jeg nappede lige en tur rundt i en del af skoven
for at se, om der var opsat pæle med skilte endnu.
Jeg fandt en del orienteringspæle, men ingen med
Findvej skilte, så de er ikke nået til det endnu. Det
må vel kaldes opsøgende pælejagt.
Frede

Komposten – 24. årgang nr. 1 – februar 2014

Søllerød Orienteringsklub

På utallige opfordringer bringes her nogle billeder fra jubilæumstræningen/festen den 23/11-13

Se flere billeder på: http://www.flickr.com/photos/96765323@N03/sets/
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