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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 

 Tore Linde lindetore@gmail.com  26174347 

 Mogens Jørgensen      oz6mk1@gmail.com  40564496 

 Heidi Kristensen         heidi_kristensen@mail.dk                                                
 

   24833896 

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   

 Mogens Jørgensen for at få en ny.   

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

      

Funktion:     

Klubtræning Gert Bøgevig gert.bogevig@gmail.com   60106506 

Klubhus vicevært Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  88376688 

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  88376688 

Kortsalg Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Materiel Klubhus Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Materiel Vangeboskole Birger Tynell b@tynell.dk  44915006 

Natlamper Iben Maag Iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184 

 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 

TC Svend Erik Jepsen sej@di.dk  45411839 

     

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 

Elite Rune Monrad runemonster@hotmail.com  32128606 

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 

 

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen.  
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Deadline for de næste numre af Komposten: 

   3. april 2013. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

   4. juni 2013. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

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

 

 

Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub  

torsdag d. 21. feb. 2012 kl. 19:15. 
Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1, (samme sted som klubmesterskabsfesten) 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.  Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
2.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for general-

forsamlingen. 
3.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår. 
4.  Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5.  Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.  
6.  Behandling af indkomne forslag. 

For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før ge-
neralforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag 
være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med di-
rekte udsendt meddelelse. 

 a. Der er modtaget et forslag om udgivelse af Komposten stillet af Mogens Jørgensen pr. mail til Niels 
Bentzon den 30. november 2012: 
”Jeg vil til generalforsamlingen bede om at det bringes til afstemning om at vi kun lægger den (red: 
Komposten) på nettet. 
Mogens Jørgensen” 

7.  Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer: 
 a. Formand (lige år), for 2-årig periode. 
 b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode (Jens Hansen genopstiller). 
 c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnus-

plan. På valg: Iben Maag, Henrik Kleffel, begge genopstiller. Heidi Kristensen genopstiller ikke.  
 d. 2 revisorer for 1 år. 
 e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Erling Thisted genopstiller.  Jørgen Wisbech genopstiller ikke. 
 f. 1 revisorsuppleant for 1 år 

8.  Eventuelt 
 

      - Niels Bentzon 
Dette nummers fotografer: Henrik Kleffel, Erik Brühl, Torben Utzon, Vibe Bøgevig 

 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Bestyrelsesberetning 
 for Søllerød orienteringsklub 2012 

 

2012 blev året, hvor mini-SUT for alvor fik vind i 
sejlene takket været en enestående indsats fra træ-

nergruppen. Det blev også året, hvor Søllerød OK 
kunne indvie FindVej-baner i 3 skove, og flere 
end 30 baner kan nu helt gratis downloades fra 

FindVej-hjemmesiden. Klubben fik en H60- ver-
densmester i MTB-O, og juniorerne fortsætter 

med at tage medaljer og lave flotte præstationer. 
Flere har fået plads på junior- og U16-landshold. 
Træningerne både for ungdom og bredde er popu-

lære og kvaliteten er høj, og så har klubben haft en 
bemærkelsesværdig medlemstilgang. Dette er blot 

nogle få overskrifter for begivenhederne i Søllerød 
OK i 2012. 
 

Resultater 
 

Lad mig i lighed med de foregående år begynde 

med at kigge på de flotte resultater, søllerødderne 
har opnået ved årets stævner. Klubbens medlem-

mer vandt sammenlagt 12 guldmedaljer, 19 sølv-
medaljer og 17 bronzemedaljer ved 6 DMer og 3 
SMer. Stafetmedaljer tælles kun én gang pr. hold. 

Herudover blev der vundet 2 guld- og 2 sølvme-
daljer ved 2 DMer i MTB-O. I 2012 som i de fo-

regående år blev det juniorerne og de erfarne æl-
dre, som tegnede sig for hovedparten af medaljer-
ne.  

 
Som en direkte konsekvens af sine resultater blev 

Simon Thrane Hansen udtaget til Junior Europen 
Cup i St. Moritz i oktober, hvor han fik placerin-
ger midt i feltet, og i november fik han besked om, 

at han i 2013 er forhåndsudtaget til juniorlands-
holdet. Simons store talent og hans målrettethed 

har banet vej for landsholdspladsen. 
 
Astrid Maag og Martin Illum deltog på U-16 

landsholdet i European Youth Orienteering 
Championships, EYOC, i Frankrig i juni, hvor 

danskerne som helhed klarede sig godt. Mest be-
mærkelsesværdig er sølvmedaljen i stafet, som 
Martin løb hjem sammen med Thomas Knudsen, 

OK Melfar, og Mikkel Aaen, Farum OK. Som 
flere sikkert husker var de to sidste også på sejrs-

skamlen sidste år sammen med Magnus Maag, og 
Martin lykkedes altså flot med at føre ”traditio-
nen” videre. Til U-16 holdets samling i november 

i Mols Bjerge blev også Agnes Jonsson og Mikkel 
Kaae-Nielsen udtaget til at deltage. I alt 4 af de 16 

deltagende i novembersamlingen var ungdomslø-
bere fra Søllerød OK! 

 
Rasmus Thrane Hansen deltog sammen med seni-
orlandsholdet i verdensmesterskaberne, WOC, i 

Lausanne i Schweiz, hvor han løb sprint, lang og 
stafet. I stafetten fik danskerne, som udover Ras-

mus havde Søren Bobach, Silkeborg OK, og Tue 
Lassen, Faaborg OK, på holdet, en flot sjetteplads. 
Rasmus havde desværre i efteråret en længere 

skadesperiode, som forhindrede ham i at løbe 
100%, men heldigvis blev han klar til at deltage i 

World Cup i New Zealand i begyndelsen af januar 
’13, hvor han opnåede udmærkede placeringer. 
Bedst var det dog, at Rasmus igen var i stand til at 

løbe i konkurrencetempo. Til daglig er Rasmus 
bosiddende i Aarhus, hvor han er tilknyttet DOFs 

elitecenter. 
 
Caroline Konring har haft en fin MTB-O sæson. I 

august kørte Caroline en guldmedalje hjem ved 
DM Lang i MTB-O på Langeland. Mindre end 14 

dage senere deltog Caroline i VM i Ungarn og 
præsterede en 5. plads på mellemdistance, en 6. 
plads på lang distance og en 13. plads i sprint.  

 
Og så er Søllerød OK igen i 2012 blevet klub for 

en verdensmester! Christian Strandgaard, der ud 
over at være en habil ”fod-o-løber”, har en fortid 
inden for landevejscykling og kastede sig for nog-

le år siden for alvor over MTB-O, hvilket må siges 
at have været en rigtig klog disposition. Ved ver-

densmesterskaberne i Ungarn, vandt Christian 
guld i H60- stafet sammen med Keld Johnsen 
(Tisvilde Hegn OK) og Jes Steen (OK Øst). Stort, 

stort tillykke! 
 

Det nye klubsamarbejde, CopenhagenO, havde 
første sæson i 2012, og ved den traditionsrige 
10mila stafet, der fandt sted ved Kvarn i Sverige 

den første weekend i maj, løb flere søllerødder i 
CopenhagenO klubtrøje. Helt fantastisk blev hol-

det med Martin Illum, Nikoline Tillingsø (Tisvil-
de), Amanda Falck Weber (Tisvilde) og Mikkel 
Aaen (Farum) placeret som nummer 2 i ungdoms-

klassen, hvilket efter sigende er den bedste place-
ring nogensinde for et dansk hold. I herreklassen 

debuterede Aske Jepsen og Simon Thrane Hansen 
i 10mila, sidstnævnte med at løbe ”Lange Natten”, 
det 17,5 km lange natstræk, i en glimrende tid. Af 
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andre internationale arrangementer, som Copen-
hagenO deltog i 2012, kan nævnes Jukkola og 

Smålandskavlan. 
 

I oktober deltog familien Illum i de nordamerikan-
ske mesterskaber, der foregik blandt krondyr, 
bjørne og jægere ved Delaware floden ca. 80 km 

fra New York. Ulrik fik en flot 9. plads i sin klas-
se, men måtte se sig slået af sønnen Martin, der 

blev nr. 1 i mellem og lang og fik en delt første-
plads i sprint. Super flot! 
 

Klubben ønsker jer alle stort tillykke med de flotte 
resultater. I Komposten nr. 3 og 5/2012 har Mads 

Lassen opsummeret den komplette liste over sølle-
rødder i top-3 ved årets danske stævner. 

Årets første divisionsmatch fandt sted i Han-
nenov-Ovstrup skovene på Falster. 65 søllerødder 

fandt derned på en kølig dag i april og kæmpede 
bravt om placeringerne i Østkredsens 1. division. 

Resultatet blev ikke helt uventet, at vi blev slået af 
Tisvilde og FIF og slog Farum. Resultatet af den 
anden divisionsmatch i Nyrup Hegn i august blev 

helt som ved den første, og Søllerød OK skulle 
derfor løbe op/nedrykningsmatcher mod Farum, 

OK Øst og Allerød den 23. september i Gribskov. 
Med en kneben sejr over OK Øst og komfortable 
sejre over både Farum OK og Allerød OK sikrede 

ikke færre end 92 energiske søllerødder, at klub-
ben fortsætter endnu et år i 1. division. 

 
 

 

Stævner 
 

Da Nytårsdag 2012 faldt på en søndag, havde 

molboteamet forbarmet sig og udsat starten på 
molbosæsonen til den anden søndag i januar. 

Teamet var uændret fra året før og bestod af 
overwismolbo Jørgen Wisbech, Kirsten Møller og 
Jens Rose Møller. Vi skylder teamet, de mange 

molbofamilier, Mogens Jørgensen, der sørgede for 

IT, korttryk og meget andet ved hvert løb, og Ben-

te og John, som igen, igen skaffede lokaler til 
molbomiddagen, stor tak for endnu en fantastisk 

molbosæson. Antallet af starter blev lidt højere 
end i 2011, hvor sneen lå mere eller mindre højt 
de første mange søndage. 

  

År: 2012 2011 2010 
Starter: 2844 2705 3032 
 

Deltagerantallet de første 9 søndage fremgår af nedenstående graf. 

 
 
Under Susanne Thranes ledelse arrangerede klub-

ben en afdeling af SkovCup i Geel Skov på en 
dejlig forårsdag sidst i maj, hvor ikke færre end 25 

hjælpere bidrog til, at omkring 175 børn i alderen 
2 til 16 år fik en dejlig eftermiddag. Som vi efter-
hånden har oplevet det mange gange, blev også  

 
sprintbanen ved stævnepladsen, som deltagerne 

kunne prøve efter turen i skoven, en stor succes.  
 

De to foregående år arrangerede klubben umid-
delbart efter sommerferien et kredsløb med fokus 
på mellemdistance. I 2012 flyttede vi stævnet til 
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juni måned, hvor o- kalenderen er lidt tom. Den 
10. juni kunne vi så invitere til et stævne i flotte 

omgivelser med stævneplads på Haldor Topsøes 
arealer ved Ravneholm Station og løb både i jom-

frueligt o-terræn syd for Mølleåen og i slugterne i 
Ravneholm. Godt og vel 150 løbere tog imod til-
buddet. Troels Christiansen havde lagt banerne og 

havde desuden sammen med Niels Raagaard teg-
net kortet over de nye områder, og Henrik Kleffel 

var stævneleder. 
 
Årets store stævnearrangement var DM Hold-

finalen, hvor den vindende klub i Danmarksturne-
ringen blev fundet. Forinden stævnet, som blev 

holdt på en blæsende men flot 7. oktober i Fole-
haven, havde tre tjekkiske korttegnere nytegnet 
skoven, og Arne Grøndahl havde brugt mange, 

mange timer på at lægge flotte baner, som til fulde 
levede op til deltagernes forventninger. Folehaven 

er som bekendt en B-Skov, så også for mange 
sjællandske deltagere var det første gang, de løb 
o-løb i skoven. Vi havde et meget fint samarbejde 

med Folehavegård, hvis marker vi benyttede til 
både stævneplads og parkering. Iben Maag og 

undertegnede var stævneledere. 
 
Årets sidste stævnearrangement var sædvanen tro 

en afdeling af NatCup, som Søllerød OK arrange-
rede i Jægersborg Hegn den 28. november med 

stævnecenter på Nærum Skole. Simon Thrane, 
Aske Jepsen og Magnus Maag havde lagt gode og 
spændende baner, og starten blev ekstra spektaku-

lær, da der mod sædvane i NatCup var samtidig 
start for alle klasser, dvs. for alle omkring 180 

deltagere. Lars Fock trådte med kort varsel til som 
stævneleder. 
 

Tak til alle de mange søllerødder, som brugte me-
gen tid og mange kræfter på at gøre alle vores 

stævner til successer. Jeg tror roligt, jeg kan sige, 
at Søllerød OK har ry for at arrangere gode stæv-
ner. 

 

Træning 
 

Træningstilbuddene i Søllerød OK er mangfoldige 
og bliver flittigt benyttet. Blandt klubbens med-

lemmer er der efterhånden en ganske stor skare, 
som ikke kun selv deltager i træningerne, men 
også på den ene eller anden måde tager del i træ-

ningen af andre løbere. Den omfatter såvel de, der 
står for de konkrete o-tekniske og fysiske træ-

ningsaktiviteter, som de der hjælper til med det 
praktiske, arranger ture, transporterer ungdomslø-
berne til og fra klubtræninger og TC-træninger, 

laver mad til træningsaftenerne osv. Sammen ska-
ber de det omfattende træningsudbud og det fanta-

stiske træningsmiljø, som klubben er blevet kendt 
for, og som især i 2012 har trukket mange nye 

medlemmer til klubben, såvel aktive som passive. 
I den sidstnævnte gruppe finder vi en del ung-
domsløbere fra andre klubber. 

 

 
Inger Jensen Og Ib Glud Konradsen 

 

Forrige år blev mini-SUT etableret som et nyt 
træningstilbud for de 6 til 10-årige. Formålet med 

træningen af børnene i denne aldersgruppe er gen-
nem leg og øvelser at gøre dem trygge ved sko-

ven. I den første tid mødtes mini-SUT én gang om 
måneden, men hurtigt blev det klart, at mini-SUT 
var en succes, og der tilbydes nu træning hver 

mandag parallelt med træningen for de store SUT. 
 

 
Astrid tager en snak med Marcus ved mini-SUT 

 

Mini-SUT træningen ledes af Magnus Oscarsson 

med hjælp fra en gruppe entusiastiske medlem-
mer. Magnus fortæller, at udviklingen i 2012 har 

været meget positiv. I foråret deltog i gennemsnit 
9 børn i de 11 træninger, men i efteråret var dette 
fordoblet til 18 børn i gennemsnit ved 18 trænin-

ger. På listen er der 24 aktive mini-SUT, hvoraf 
15 kommer fra familier, som ikke ellers løber o-

løb. Halvdelen af de 15 har nu også deltaget i an-
dre af klubbens træninger og deltaget i Molboløb i 
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januar; en enkelt har endda løbet med til DM i 
Jylland.  

 
Mange af børnenes forældre deltager også i mini-

SUT-træningerne, og nogle gange har trænerne 
tillige lavet en ”forældrebane.” Ved hver træning 
er der en O-øvelse, oftest på 1:2.500 eller 1:4.000 

kort. Der er poster ved hvert sti-kryds og forgre-
ning, så der skal mange poster i skoven. De lidt 

mere rutinerede børn skal ikke tage alle poster, og 
der kan også være ”snydeposter”, som ikke skal 
klippes. Så ofte som muligt benyttes SI-enheder. 

En populær øvelse er ”stolebanen,” hvor 12 stole 
er placeret i 4 rækker af tre i et rektangel plus en 

”start-” og en ”målstol.” Stolene er indtegnet på et 
kort, og der laves baner med stolene som poster. 
Det er en rigtig god øvelse for begyndere i at træ-

ne retningsskifte. En anden populær øvelse er 
skattejagten, hvor man samler SUT-penge. Det er 

”huske-orientering” uden kort på Rudegaard Sta-
dion. Poster langt væk giver flere penge end dem 
tæt på, og når man har nok SUT-penge, kan man 

veksle til en kiks eller lignende. 
 

Mini-SUT fortsætter hver mandag i 2013 fra 
17:30 til 18:30, og som noget nyt bliver trænin-
gerne én gang om måneden lagt i en anden skov. 

Der er altid brug for nogen, der har lyst til at 
skygge børnene, og hermed en opfordring til at 

kigge forbi en mandag. 
 
De store SUT mødes også om mandagen fra 17:30 

til omkring 20:30. Selvom ATK-projektet (Al-
dersrelateret Trænings-Koncept), som var et pro-

jekt i DOF-regi, støttet af Team Danmark, officielt 
sluttede med udgangen af 2011, fortsatte trænin-
gen i 2012 efter samme principper.  

 
SUT’erne har igen i 2012 lavet flotte resultater 

som allerede omtalt. Selvom spredningen i alder 
og rutine er stor, er gruppen kendetegnet af et stort 
sammenhold.  

 
I påsken var der SUT-tur til Tjekkiet, hvor flere 

end 30 SUT’er og tilløbende søllerødder var på en 
fantastisk træningslejr. Der blev løbet træningsløb 
i nogle unikke og kuperede terræner med sand-

stensklipper, hvor orienteringen og ikke mindst 
vejvalg for alvor blev sat på prøve. Efterfølgende 

deltog SUT’erne i Prague Easter, der er et treda-
ges etapeløb, hvor Alberte (D-12), Astrid (D-16) 
og Magnus (H-18) alle vandt bronze. 

 
Om tirsdagen er der tilbud om løbetræning fra 

Rudegaard. I den lyse tid løbes der o-relevant træ-

ning på stier og i terræn. Ikke mindst bakkeinter-
valler er en yndet disciplin. I den mørke tid løbes 

på lysløjpen, når der ikke er trukket skispor, og på 
atletikbanen. Træningen forsøges tilrettelagt, så 

alle kan være med næsten uanset fysisk formåen, 
da man løber ud fra forskellige fælles samlings-
punkter undervejs. Endvidere mødes en gruppe 

unge, der ikke længere hører hjemme i SUT-
gruppen, til løbetræning om tirsdagen med efter-

følgende spisning i klubhuset. 
 
Den store breddegruppe mødtes som sædvanligt 

torsdag aften i den lyse tid og lørdag formiddag i 
den mørke tid. Træningerne blev arrangeret for-

trinsvis af Træningsbanden med Gert Bøgevig 
som cheftræner, koordinator og ihærdig fører af 
flidslisten samt af enkelte ”gæstetrænere.” Træ-

ningstilbuddene omfatter hver gang en eller flere 
sværere baner; ofte med et særligt o-teknisk mo-

ment, samt en lettere familiebane for nye og min-
dre rutinerede løbere. Ofte ser vi nye ansigter ved 
træningerne, som er åbne for, at man uforpligten-

de kan komme et par gange og prøve, om o-løb er 
noget for én. Mange søllerødder inviterer venner 

og kolleger med lige såvel som mini-SUT foræl-
dre, FindVej-deltagere og molboløbere af og til 
finder frem. 

 
Af flidslisten fremgår, at der i alt blev afholdt 42 

breddetræninger i 2012 med et gennemsnitligt 
deltagertal på 50,6, hvilket er utrolig flot.  
 

 
Signe, Jens K., Henrik K.(41 træninger) og KAJ R. 

 

Kaj Rostvad gennemførte som den eneste alle 
årets 42 træninger, og tillige har han ofte været 
banelægger og postindsamler. Denne ihærdighed 
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blev fejret ved årets sidste træning; julemavefræ-
set 2. juledag, hvor næsten hundrede søllerødder 

mødtes på Rudegaard for at lade sig udfordre af 
Svend-Erik Jepsen & Ulrik Illums både hjertelige 

og nissevenlige påfund. Kortenes udformninger 
var i dagens anledning ganske usædvanlige – kor-
tene på de 3 sværere baner var forvandlet til nyde-

ligt flettede h erter, mens den familievenlige bane 
var trykt på  -kort, som var klæbet på rødt papir 

og udklippet i nissepigeform. Tænk hvilket forbe-
redelsesarbejde, der ligger bag. Ved denne lejlig-
hed blev også ”Søllerød Ungdomspris” givet til 

Astrid Maag, som blev den syvende ungdomslø-
ber, der fik æren af at modtage det af Anders Øl-

gaard udsatte pilekogger + klubbens gavekort. 
 

 
Astrid Maag modtager Søllerød Ungdomspris 

 
Ud over en stor tak til alle vores trænere skal der 

lyde en meget stor tak til forældrene, som står for 
madlavning ved SUT-træninger, hjælper til ved 
mini-SUT og sørger for transport til og fra trænin-

ger og stævner og ikke mindst bakker op om træ-
nerne og klubben.  

 

Kort 
 

Der har været travlhed blandt korttegnerne i 2012, 
hvilket har resulteret i, at klubben har fået tegnet 4 

helt nye kort. I begyndelsen af maj fik vi besøg af 
tre professionelle korttegnere fra Tjekkiet, som 
tegnede et helt nyt kort over Folehaven. Den kon-

krete anledning var DM Hold-finalen, og kortet 
fik rosende ord fra ikke alene vores kortkonsulent, 

Troels Christiansen, men også fra finaledeltager-
ne.  
Samarbejdet med de tre tjekker var meget fint, så 

vi benyttede lejligheden, når de allerede var her og 
havde lidt tid i overskud, til også at få tegnet et 

sprintkort over DTU Scion forskerparken i Hørs-
holm, som vi længe havde haft på ønskesedlen. 
Kortet er blevet benyttet ved flere træninger, men 

endnu ikke til en åben konkurrence. Det forsøger 
vi at råde bod på i ’13, hvor vi har planer om at 

arrangere en afdeling af SprintCup i en af ugerne 
op til DM Sprint. 

 
Steen Frandsen fra Viborg OK forsatte det store 

arbejde med at nytegne Klinteskoven og blev fær-
dig i efteråret. Dog ikke mere færdig end at Steen 
har betinget sig retten til også at foretage de sidste 

kortrevideringer helt op til DM Stafet og DM 
Lang i september, som vi som bekendt arrangerer 

sammen med O63 fra Vordingborg. Det kan man 
kalde en dedikeret korttegner! Kvaliteten af kortet 
er som forventet helt i top. Tegningen af kortet er 

betalt af DIF-midler, og rettighederne overgår 
efter DM til O63. 

 
Endnu et nyt sprintkort så dagens lys i 2012. Juli-
us og Henrik Molsen gik på eget initiativ i gang 

med at tegne et kort over Trørødskolen og de om-
kringliggende arealer. Julius og Henrik havde in-

gen forudgående erfaring med at tegne kort, men 
var drevet af lysten til at lære kunsten. Troels bi-
stod med konsulentassistance, og i forsommeren 

blev kortet indviet ved en SUT-træning. Efterføl-
gende har der også været en breddetræning med 

deltagelse af flere af skolens lærere. Det er meget 
flot initiativ, de to har taget, som de oven i købet 
fulgte op med en klubaften, hvor de fortalte om 

forløbet og deres erfaringer. Vi kan håbe på, at 
flere lader sig inspirere til at kaste sig ud i at tegne 

kort. 
 
Sidst, men ikke mindst, er vores eksisterende kort 

over Rude Skov, Geel Skov osv., løbende blevet 
reviderede. Det er fortrinsvis Niels Raagaard, der 

har taget sig af det, og Niels tegnede også udvidel-
sen af kortet over Ravneholm, der blev benyttet 
ved mellemdistancen i juni. Med den store kort-

portefølje, som klubben efterhånden råder over, er 
det blevet en tilsvarende stor opgave at holde kor-

tene opdaterede. 
 
Find Vej i … 
 

På den store ”Find Ve  i Danmark”-dag i slutnin-
gen af april blev Søllerød  Ks første ”Find Ve ”-

tilbud med 60 faste poster i Rude Skov indviet ved 
et festligt arrangement på Rudegård, hvor små 100 

Rudersdalborgere blev sendt ud på de nye baner 
og fik en god oplevelse i skoven. Inden da havde 
borgmester Erik Fabrin foretaget den formelle 

indvielse i overværelse af repræsentanter fra DIF 
og Naturstyrelsen, som vi har haft et forbilledligt 

samarbejde med. I månederne op til dagen havde 
søllerødderne under Heidi Kristensens ledelse 
brugt utallige timer med at male pæle og ”bore 

dem ned”, tegne kort, lave baner, skrive tekster til 
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foldere og lay-out’e dem og utallige andre ting 
med det resultat, at vi nu kan tilbyde ikke færre 

end 22 baner af forskellig sværhedsgrad alene i 
Rude Skov. 

 
Og det stoppede ikke her, for malersvendene, bo-
rebisserne og alle I andre rykkede heldigvis ikke 

pælene op, men fortsatte med at lave flere tilbud i 
Søllerød By / Kirkeskoven og i Jægersborg Hegn 

og Stampeskoven omkring Naturskolen i Raad-
vad. Disse projekter blev indviet ved to arrange-
menter i september. Især indvielsen af Raadvad, 

som blev holdt på Naturens dag, hvor Naturskolen 
også havde åbent hus med forskellige tilbud, trak 

mange til, hvoraf flere efterfølgende er begyndt 
som mini-SUT. Ved indvielsen af fotoorienterin-
gen i Søllerød By og pælene i Kirkeskoven var 

vejret imod os, og arrangementet blev knap så 
velbesøgt. 

 
Find Vej indgår i DOFs Vision 2015, som blandt 
andet har synliggørelse af orienteringssporten som 

mål. Konkret for Søllerød OK ved vi, at FindVej-
arrangementerne og de permanente baner har til-

trukket nye løbere. Vi har også registreret, at der 
er en betydelig interesse for at downloade baner 
fra vores FindVej-side. Også i 2013 bliver der en 

”Find Ve  i Danmark”-dag, og projektet fortsætter 
med særlig fokus på skoler. 

 

Klubhuset 
 

I 2011 blev der brugt en del energi på fjerne den 
ene skorsten og skillevæggen mellem gang og 
klublokale. Planen var i 2012 at fortsætte med at 

indrette loftet og flytte en del af det materiel, der 
ikke benyttes til daglig, derop. Desværre må vi 

erkende, at planerne på grund af mangel på res-
sourcer og tid endnu ikke er blevet ført ud i livet. 
Det er lidt ærgerligt, for det betyder, at vi endnu 

ikke har fået glæde af den ekstra plads, som om-
bygningen i 2011 førte med sig. Heldigvis er der 

nu konkrete planer, der ikke mindst er kommet til 
vejs med Christian Strandgaards hjælp, som bety-
der, at der i løbet af de kommende måneder skulle 

blive bedre plads til aktiviteter i klublokalet. 
 

I årets begyndelse var der flere tyverier på stadion, 
blandt andet af cykler. Nogle af vores medlemmer 
har desværre fået stjålet tøj og ting fra tasker efter-

ladt i kælderen under træning. Mogens har nu sat 
en kodelås på kælderdøren, så den kan holdes låst, 

mens løberne er i skoven. 
 

Vores samarbejde med underboen, børnehaven, 
fungerer fornuftigt i det daglige. Vi er blevet me-

get bedre til at sørge for, at der er rent på fælles-
arealerne, når vi forlader huset. Det skal I have tak 

for. 
 

Klubaktiviteter 
 

Karoline Foverskov, der som vinder af lagkagelø-
bet i 2011 havde vundet retten til at arrangere i 

2012 sammen med håndlangeren Henrik Kleffel, 
havde virkelig taget udfordringen op. På en dejlig 

junidag havde vi lånt spejderhytten i Frederiks-
lund Skov, hvorfra Karoline og Henrik jog os 
rundt i denne samt i Vaserne og i RudeVang-

kvarteret på jagt efter poster. Karoline udfordrede 
søllerøddernes mentale habitus med en stribe lo-

gik-gåder om drager og kager, hvor korrekte slut-
ninger førte frem til poster, der var klippetænger 
ved og derfor gav points, og forkerte slutninger 

førte frem til ”nitteposter.” Det var ikke let, men 
den efterfølgende lagkagebuffet gav rige mulighe-

der for at genoprette sukkerbalancen og erstatte de 
forbrugte (hjerne)kalorier. Jørgen Münster-
Swendsen vandt kage-drageløbet og dermed æren 

at arrangere lagkageløbet i 2013 med Gert Bøge-
vig som håndlager, og familien Østergaards kage, 

som var en meget vellignende og velsmagende 
model af ”Peos bakke” lige nord for klubhuset, 
blev kåret som årets lagkage. 

 
”Søllerød tager guldet”  

Der var ingen drager men masser af kager ved 
sommerafslutningen, som Ellen og Jens Aaris 

Thisted igen, igen lagde sommerhus til. Der var 
tillige masser af god stemning, grillede bøffer, 
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kullede pølser, og solen gik også i 2012 ned på 
den rigtige måde i Kattegat. Der var heldigvis 

rigtig mange søllerødder, som havde fundet vej til 
denne fantastisk hyggelige aften. 

 
Mange søllerødder deltog i sommerferien i de to 
store svenske stævner i Halland, Halland 3-dages 

og O-Ringen. Især 3-dages bød på spændende og 
udfordrende vildmark, og motivationen til at for-

bedre o-teknikken var derfor helt i top hos de søl-
lerødder, som havde taget imod Bo Konrings til-
bud om o-kursus for voksne i Lerum øst for Göte-

borg i ugen mellem 3-dags og O-ringen.  
 

 
Parat til start i Lerum 

Programmet for de omkring 20 deltagende sølle-

rødder omfattede tørtræning og masser af 
”vådtræning” i de omkringliggende terræner. Det 

var både meget lærerigt og hyggeligt, og vi fik 
indblik i den fantastiske træning, som ungdoms-
trænerne uge efter uge tilbyder SUT-erne. 

 
Endnu et flot tilbud stod familien Oscarsson for, 

som havde inviteret søllerødderne på klubweek-
end på deres ”tomt” ved Emsfors i Skåne i den 
anden weekend i august. To spændende trænings-

løb, udflugter i lokalområdet, badning, sauna, 
spisning og afslapning ved Helgesøens bred ind-

gik i programmet, der afsluttedes med deltagelse i 
Tormetorpsträffen. 

 
Oscarssons dejlige sted 

Søllerød OKs klubmesterskab blev holdt en søn-
dag sidst i oktober. Som i de foregående år benyt-

tede vi Allerød OKs Efterårsmatch i Ravnsholt 
som ramme. Klubmester blev Agnes Jonsson, som 

havde forudsagt sin løbstid mest nøjagtigt. Hendes 
tid efter 6,1 km i skoven fraveg kun 2 sekunder fra 
den, hun på forhånd havde forudsagt! Den efter-

følgende klubfrokost i restauranten på Rudegaard 
Stadion arrangeret af Iben Maags team blev sær-

deles hyggelig. Kirsten Møller havde som redak-
tør af Bomkanonen endnu en gang opfordret sølle-
rødderne til at indsende indlæg til optagelse i ka-

nonen. Bettina Andersens medrivende indlæg om 
hendes trængsler med kager og poster ved det fo-

regående klubmesterskab var en vinder.  
 
Stor, stor tak skal der lyde til arrangørerne af og 

værterne ved disse flotte tilbud til søllerødderne.  

 
Klubben generelt 
 

DOFs medlemsopgørelse i april viste, at Søllerød 

OK var blevet Sjællands største og Danmarks 
femtestørste klub. I 2012 havde vi en tilvækst på 
29 aktive medlemmer fra 8 år og op, så vi ved 

årets udgang talte 236. En stor del af tilgangen 
skyldes indmeldelse af mini-SUT og mange af 

deres forældre. Men vi har faktisk også fået 9 flere 
passive medlemmer; mange af dem ungdomsløbe-
re fra andre klubber, der gerne vil deltage i SUT-

træningen, så vi nu tæller 50. 
 

På generalforsamlingen i februar blev Årets Sølle-
rod eller rettere, Årets Søllerødder, hædrede. Hæ-
deren tilfaldt Ellen og Jens Aaris Thisted for deres 

store og mangeårige arbejde for klubben og for 
den store gæstfrihed, de har vist os ved afholdelse 

af klubbens sommerafslutninger.  
 
På DOFs repræsentantskabsmøde i marts blev 

Mogens Jørgensen hædret med Silvablokken, der 
er en hædersbevisning, som DOF tildeler perso-

ner, der har gjort en særlig indsats for oriente-
ringssporten. 
 

På sidste generalforsamling blev det med stor op-
bakning vedtaget, at referaterne af bestyrelsesmø-

derne skulle gøres tilgængelige for alle klubbens 
medlemmer. Bestyrelsen foreslog, at dette rent 
praktisk ville blive koordineret med en ansigts-

løftning af hjemmesiden, som blandt andet vil 
komme til at indeholde en intern sektion for klub-

bens medlemmer. Arbejdet med hjemmesiden har 
desværre taget længere tid end forventet. Som en 
forening, der er 100 % afhængig af medlemmer-
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nes frivillige arbejde, må vi være forberedte på, at 
opgaverne nogle gange tager længere tid at gen-

nemføre, end vi kunne ønske os. Bestyrelsen for-
venter at kunne præsentere en realistisk plan for 

hjemmesiden på generalforsamlingen i februar og 
dermed for, hvornår alle klubbens medlemmer vil 
få adgang til referaterne af bestyrelsesmøderne. 

 
Herudover blev bestyrelsen opfordret til at arbejde 

for oprettelse af dameklassen D80+. Forslaget har 
været drøftet på Østkredsens klubledermøder, men 
er desværre ikke blevet udmøntet i det nye regle-

ment for 2013-14. Vi vil igen ved forberedelserne 
til reglement 2015-16 arbejde for forslaget. 

 
Vi skylder en meget stor tak til jer, der tager hånd 
om de tilbagevendende, daglige opgaver i vores 

”back office.” Jeg tænker her på vores kasserer, 
Jens Hansen; vores Kompostredaktør, Vibe Bøge-

vig; Kirsten Olsen, som foretager løbstilmeldin-
ger; bestyrer af tøjbutikken, Ellen Thisted; Mari-
anne Illum og Claus Kaae-Nielsen i vores presse-

afdeling; Niels Raagaard, der holder vores hjem-
meside og kort opdaterede og trykker kort til træ-

ninger og så selvfølgelig Mogens Jørgensen, som 
ud over at trykke kort, sørge for IT og SportIdent 
tager sig af et hav af andre opgaver. 

 
Også tak til alle jer, som er med til at få klubben 

til at fungere og gøre Søllerød OK til en fantastisk 
klub ved at køre, bringe, lave mad, hjælpe til ved 
det ene eller det andet arrangement, skrive indlæg 

til Komposten osv. og ved at møde frem med godt 
humør, som bringer søllerødstemningen i top. 

 

2013 
 

Fra SOKs kalender for 2013 kan nævnes: 
 
Den største begivenhed er DM weekenden den 15. 

– 16. september, hvor Søllerød OK sammen med 
O63 arrangerer DM Stafet og DM Lang i Klinte-

skoven på Møn. Arrangementet har allerede været 
omtalt en del gange i Komposten, og her skal blot 
gentages, at arrangørerne stræber efter, at week-

enden skal blive en virkelig god oplevelse både 
for deltagere og hjælpere. Vi håber, at mange af 

jer har lyst til at tilbringe en weekend på Møn 
sammen med klubkammerater, familie og venner 
fra O63, så vi sammen får skabt et superstævne. 

Vi tilstræber, at de fleste hjælpere får mulighed 
for at løbe med i det mindste én af de to konkur-

rencedage. 
 

Af øvrige stævner arrangerer vi som sædvanligt 
Molboløb og en afdeling af SkovCup og NatCup. 

Desuden et kredsløb i Folehaven i maj og en afde-
ling af SprintCup på DTU Scion i ugerne før DM 

Sprint sidst i april. 
 
 gså i 2013 holder D F en landsdækkende ”Find 

Ve  i Danmark”-dag i april, hvor Søllerød OK 
deltager, og som i 2012 bliver ”stævnecentret” på 

Rudegaard Stadion.  
 
Tak til alle søllerødder for et endnu fantastisk år, 

hvor energien, aktivitetsniveauet, humøret og en-
tusiasmen har nået nye højder 

 
Niels la Cour Bentzon 

 

 
Tuvan OK påskønnede vores deltagelse i deres stævne. 

 
 

 
Emsforsturen bød på besøg i gl. stenbrud.
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Rekruttering og fastholdelse. 
 

Vi var en flok fra bestyrelsen, trænere og rekrutteringsfolk (Niels B, Bo K, Morten, Kaj R, Heidi K, Jens H, 
Mogens, Svend Erik) der mødtes en lørdag eftermiddag i januar for at snakke om rekruttering og fastholdel-

se. Vi har i 2012 haft en forrygende medlemsudvikling - men stadig godt at have fokus herpå. Masser af 
ideer fløjtede rundt i lokalet - og følgende fokusområder nåede vi frem til 
 

Vi ønsker at fokusere på følgende 
 Fastholdelse af nye der dukker op til breddetræning 

 2 årlige intromøder (o-service, klub, sociale arrangementer, teknik osv) 
 Mentor  

 Øge (nye) medlemmers deltagelse i løb (udover div. match) og sociale events 

 Øge fælleskørsel 
 Øge / synliggøre organisering af overnatning når løb i Jylland/Fyn 

 Reklamere til breddetræning for 2-3 løb udover divisionsmatch (f.x. Via planche) 
 Rekruttering af 10-13 årige 

 Sommerferieaktivitet – f.x. sammen med OK Øst 

 Mere aktiv på Molboløb rekruttering 
 Fortsat prøve at knække koden ift. at introducere FindVej på skolerne 

 Fastholde FindVej som rekrutteringsbase til MiniSut (3 x året) 
 Øge medlemmers brug af eventen til at introducere venner til sporten 

 Rekruttere 15-30 årige så vi har kritisk masse  

 Lægge træninger på DTU når semestret starter og lave åben invitation 
 Reklamere på kollegierne, DTU, CBS Nord 

 Reklamere via youtube, facebook 
 
Nogle af aktiviteterne har vi allerede hænder til men har behov for flere til at løfte. Som ”løn” kan du regne 

med at få TAK fra dine løbskollegaer og den tilfredsstillelse det bare er at hjælpe andre godt i gang. 
Vores klubs udvikling og aktiviteter er som du ved 100 % baseret på frivilligt arbejde – og måske her var en 

opgave, du havde lyst til at tage. 
 
Job børs! (Kontakt Heidi hvis interesseret! – heidi_kristensen@mail.dk) 

 Tovholder på mentor ordning (lave rammer, lave plan – mindre problem at få mentorer) 
 Tovholder på intro-aften (2 gange om året) 

 Tovholder på reklame for DTU-træninger og generel uddannelse institution rekruttering 
 Molbo-rekruttering – måske en opgave for de respektive Molboarrangører? 
 Hjælpende hænder til FindVej events (3 gange om året 3-4 timer) 

 Igangsætter eller medhjælper til sommeraktivitet (evt med Øst) 
 Bruge Netværk på skole til at introducere FindVej eller orientering generelt 

 Tovholder på at få flere ud til løb her og i Jylland 
 

 

Heidi for fuldt drøn ved hyttesprinten i Lerum -  
sommeren 2012 

 
 
 

 
 

 
 
 

  Heidi Kristensen 
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WMOC i Danmark ? 
 

 
 

WMOC, der er verdensmesterskaber for 35+ fin-
der sted hvert år. Sidst var det i Harzen i Tysk-

land. 
I 2013 skal det være i Italien, derefter Brasilien og 

i 2015 i Göteborg. 
Planen om at søge arrangementet til Danmark i 
2016 opstod i Farum OK og Tisvilde OK, der her-

efter inviterede Søllerød til at indgå i teamet. For-
slaget blev behandlet på et udvidet bestyrelsesmø-

de hvor det blandt andet blev fremhævet, at vi har 
en del store arrangementer foran os (bl.a. DM i 
2013) og vi har et meget højt aktivitetsniveau i  

Mini-SUT, SUT, SET, ugentlige træningsløb, Nat-

CUP, Molbo mv. 
Bestyrelsen tilsluttede sig, at Søllerød OK kunne 
indgå i arrangørteamet under den forudsætning, at 

vi kunne holde lav profil i begyndelsen og siden 
deltage på fuldt niveau. 

En styregruppe fra de 3 klubber, (med Jens Aaris 
Thisted som den gennemgående figur fra SOK og 
med deltagelse af Niels Benzon og Henrik Kleffel 

og Tore Linde på tilkalde-basis) har siden arbejdet 
på ansøgningen, der skulle indsendes til IOF inden 

udgangen af 2012. Vi havde en formodning om at 
Japan, der fejrer 50 års nationalt jubilæum i 2016 
ville ansøge. 

 
Vort projekt har lagt de to sprint’er i Forskerbyen 

i Hørsholm og Kronborg, med DTU som back-up 
for førstnævnte. Skovløbene er planlagt at finde 
sted i Gribskov (1) og Tisvilde Hegn(2). 

Arrangementet skal løbe af stabelen i slutningen 
af juli koordineret med O-ringen og før De Olym-

piske Lege. 
 
Ved årets udgang var der indkommet 4 ansøgnin-

ger (Japan, Frankrig, Danmark, Estland) De 2 
førstnævnte er sorteret fra af IOF. Der bliver i 

løbet af foråret et besøg fra IOF til de to sidst-
nævnte, hvorefter beslutningen bliver truffet. 
Det er meget spændende idet der med måske 3-

4.000 deltagere vil være tale om et projekt, der 
kræver stor indsats fra mange mennesker.  

Vor mangeårige erfaring med arrangementer vil 
blive udfordret. 
 

Jens Aaris Thisted 
_______________________________________________________________________________________ 

 
WMOC i 2014 foregår i Brasilien. PWT-Travel arrangerer en rejse dertil, sandsynligvis udvidet med besøg 
i nabolande. Har endnu ikke set turbeskrivelse, men har på forespørgsel fået svaret, at de skam var i gang 

med planlægningen. 
Søgte på WMOC 2014. 

World Masters Orienteering Championships 2014 

 

Period: 1-8 November 2014. Exact dates to be announced later. 

Website: www.wmoc2014.org.br 

       Vibe 

 

http://www.wmoc2014.org.br/
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Langt fra Klinteskoven og DM-arrangementer. 
 

 
 

Nu skulle man jo tro at med så store arrangemen-
ter på klubbens årsplan, så ville al energi være 
investeret i området omkring kridtklinterne små 

200 km fra Søllerød OKs hjemstavn, men nej, 
Heidi har endnu en gang været ude med riven, og 

den, der ikke kommer væk i en fart, bliver revet 
med til nye måske ikke fuldt så højt gearede men 
rekrutteringsmæssigt uvurdérlige arrangementer:  

 

Hør bare: 

 
Lørdag den 13. april gentager vi Findveji-
successen fra sidste år. Stedet er naturligvis vores 

hjemstavn, Rønnebærhuset med Tore Lindes ba-
ner af forskellig sværhedsgrad efter de snart vel-

kendte røde pæle. Julius Molsen vil forestå en 
sprintbane, som altid er et tilløbsstykke, der tit 
bliver prøvet flere gange.   

 
Arrangementet vil hverken se borgmester, hånd-

skårne æblestykker, Erik Brühl’ske indvielses-
klokker eller lignende, men Heidi har udvirket, at 
Lars Bom vil komme og løbe eller Bom’e!! Lad 

lige være med at lægge din fødselsdag på den dag. 
 

Vi får brug for hjælpende hænder et par timer. Og 
husk lige, at et sådant arrangement er som skabt til 
at få familie, naboer og venner med på en herlig 

og tror nogen uforpligtende tur i skoven.  
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Fredag den 24. maj, når alt står i smukkeste maj-
grønhed, så forestår vi o-løbsdelen af Kulturens 

Motionsdags på Gl. Holtegaard.  DOF er inde over 
projektet. Her får vi midler til at tegne kort over 

Gl. Holtegaard/Mariehøjområdet, og allerede nu 
er Simon Thrane Hansen og Joakim Sie i gang 
med korttegningen efter sprintkortnorm. Troels 

Christiansen er den utrættelige kortkonsulent, så 
vi får et fantastisk kort til dagen og et sprintkort til 

vores eget senere brug. Eneste hage er, at Barok-
haven kun er tilgængelig for løb på denne ene 
aften, men der er et godt yderområde til senere 

brug, ikke mindst for den nærliggende Trørød 
Skole, hvor vi tidligere har haft idrætslærerne med 

til sprint på det molsen’ske sprintkort. Arrange-
mentet er rettet mod familier med 6 – 9 år gamle 
børn, som skal igennem et eventyr om Marie 

(hvorfor hedder bakken mon Mariehøj??) arkitek-
ten og ejeren Lauritz de Thurahs kone, som brin-

ger dem med kort gennem området inden de ender 
ved barnet på svanevingen i Vedbækfundene. Vi 
står kun for o-løbsdelen, men det vil alligevel 

kræve nogle hjælpende hænder på dagen.  
Arrangementet løber fra kl. 17 – 21. Igen saml 

familie, slægt og venner til en oplevelse. Selvom 
Magnus O. mener, at vi snart må have et større 

klubhus, hvis vi skal rumme alle de unge fremad-

stormende, så må vi jo tage den klubhusdebat, når 
væggene er sprængt. 
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Niels Raagaard havde en tæller på brugen af vores 
FindVeji-baner. Det kan godt være, at malersven-

de, borebisser og pæleslæbere følte livet lidt hårdt 
sidste forår, men havde I set besøgstallene på vo-

res baner, så ville trætheden være blæst bort i 
stolthed over at have været med i arbejdet om så 
stor en publikumssucces.  

Folderne er nu trykt og i folderkasser i Jægerborg 
Hegn/Raadvad, Søllerød By med Fotoorientering 

og Søllerød Kirkeskov. Tag et par foldere næste 
gang du kommer i Rønnebærhuset og giv dem til 
en af de stakler, der endnu ikke kender Søllerød 

OK. Rude Skov-folderen er stadig i støbeskeen, 
men den kommer. 

Skolerne i området forsøger vi at få til at trække o-
sporten mere ind i idrætstimerne. Trørødskolen 
har med idrætsgruppe-formand Jens Rose-Møller 

været i ilden. Til Skovlyskolen har vi lagt brugkla-
re baner på nettet, og vi gør det samme for Dron-

ninggårdskolen og Ny Holte Skole. Vi véd godt, 
at det er svært at kile en tur i skoven ind i en eller 
to idrætstimer, men vi håber, vores indsats bærer 

frugt og måske smitter af på andre faggrupper, 
som så også bruger vores kort til en ekskursion. 

Vores meget konstruktive samarbejde med Natur-
skolen i Raadvad tyder på, at o-løb sagtens kan 

indflettes i undervisningen. Og vi stiller naturlig-
vis op i Raadvad igen til Naturens Dag i det tidlige 

efterår. 
Når vi så har klaret nogle af de nævnte opgaver, så 

er vi ikke længere så langt fra Klinteskoven og 
DM-arrangementerne mere. Her kræves der 
klubånd i overgear. 

Med risiko for at blive beskyldt for at plagiere 
Gert, vover jeg dog at slutte med et: Vi ses lige 

dér, hvor opgaverne ligger.    
Kaj Rostvad 
 

 

 

Fælleskørsel. 
 
Ud over at snakke rekruttering og fastholdelse den lørdag i januar, konkluderede vi, at vi gerne vil fremme 

FÆLLESKØRSEL. 
 

Fordi 

 Det er lettere for de der ikke har bil at komme ud i skoven - både til træning og til løb 
 Det bare er hyggeligt at lære nogle af sine løbekollegaer bedre at kende - og måske lige få noget O-

SNAK! 

 Det er godt for økonomien og miljøet! 

 
Hvordan kommer du/I så lige i gang med noget FÆLLESKØRSEL? Well, der er flere måder - nedenfor 

nogle få. 

 Kig i klub-adresselisten på O-service, find et klubmedlem i nærheden hvor du bor og giv vedkom-
mende et ring/mail 

 Brug vores facebook side www.facebook.com/sollerodok 
 Brug den nye Facebook-gruppe "Orienteringsløbere i København", der alene har til formål at koordi-

nere kørsel uanset farve på klubtrøjen. 

 Skriv i O-service når du melder dig til løb, om du har behov for kørelejlighed / kan køre ( og hvorfra) 
 Spørg til træningen om der er nogle der har plads i bilen. 

Heidi 

 

http://www.facebook.com/sollerodok
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World Cup  
på New Zealand 

Af Rasmus Thrane Hansen. 

Foto: Torben Utzon 
Som jeg nævnte i mit sidste indlæg, blev jeg i sep-

tember udtaget til den første World Cup afdeling i 
2013, som skulle løbes på New Zealand. Det er jo 
ikke lige hver dag, man kommer derned, og jeg så 

derfor meget frem til både oplevelsen og løbene. 
Selve World Cuppen startede først den 6. januar, 

men jeg valgte sammen med fem andre af de ud-
tagne løbere at tage fra Danmark allerede den 18. 
december for at se noget af landet og for at kunne 

forberede os til løbene i mere optimale omgivelser 
end kulden i Danmark. På forhånd var jeg ret 

usikker på min løbsform, da mine problemer med 
ryggen desværre ikke havde været så lette at slip-
pe af med, som jeg havde håbet. Jeg var faktisk 

slet ikke sikker på, at jeg var i stand til at løbe. 
Men da vi kom derned løsnede det, og alle mine 

problemer forsvandt. Om det var varmen eller 
hvad det var, der gjorde det, ved jeg ikke, men det 
var i hvert fald rart endelig at kunne løbe ordent-

ligt igen. 
Efter en rejse på omkring 30 timer nåede vi frem 

til Auckland om aftenen. Vi var trætte og havde 
ingen problemer med at sove på trods af tidsfor-
skellen på 12 timer. Vi overnattede tæt på lufthav-

nen og kørte næste dag til byen Taupo, som ligger 
ved Tauposøen ca. midt på Nordøen. Her brugte vi 

et par dage på lidt oplevelser som riverrafting, 
udspring fra toppen af et vandfald, mountainbike, 
kajak, vandring, besøg i en hobbitby, badning i 

hot water thermal pools og så selvfølgelig træ-
ning. 

 Den 24. december rejste vi videre til Hawkes Bay 
på østkysten, hvor vi skulle bo et par dage hos en 
lokal o-løber familie, der hedder Morrisons. Vi 

havde fået lov til at fejre jul med dem, og det var 
personligt en af de ting, jeg glædede mig til at 

opleve. For det er ikke lige fordi man føler sig i 
julestemning, når man ser julepynt i 25-30grader. 
De fejrer jul den 25. om formiddagen med gaver 

og julefrokost, så den 24. måtte vi nøjes med bar-
becue og besøg af en række lokale o-løbere. Det 

var rigtig hyggeligt at fejre jul med familien. Et af 
højdepunkterne var løbeturen i de åbne bakker 
efterfulgt af et dejligt bad i poolen inden julema-

den. Mens vi boede hos familien, fik vi også lej-
lighed til at komme ud og træne på nogle kort. Vi 

testløb blandt andet baner til konkurrencen ”sprint 
the bay”, som skulle løbes efter World Cuppen. 

Efter et par dage tog vi tilbage til Auckland for at 

deltage i et 4-dages løb, som forberedelse til 
World Cuppen. Løbet bestod af en sprint og 3 

forlængede mellemdistancer. Jeg deltog kun i 
sprinten og en skovdistance, for ikke at øge min 
løbemængde alt for hurtigt og dermed få en ny 

skade. Startfeltet til løbet var næsten lige så godt 
som til World Cuppen. Det norske, finske, sven-

ske og schweiziske landshold deltog alle sammen. 
Dog var det lidt forskelligt om folk gav den gas 
eller tog det roligt for ikke at køre sig ned inden 

World Cuppen. Så resultatet skulle man ikke læg-
ge alt for meget i. På sprinten kunne jeg dog se, at 

farten ikke var så dårlig i forhold til mange af de 
andre, så det gav lidt selvtillid. Udover løbene fik 
vi også tid til at være på stranden og svømme 

rundt i kæmpe bølger, se Auckland, se en live 
cricketkamp og holde nytårsaften sammen med en 

masse andre løbere (næsten som de første i ver-
den). 
Den 2. januar begyndte vi vores rejse mod Wel-

lington, hvor der skulle løbes World Cup. Vi delte 
den lange rejse op i nogle bidder, så vi kom frem 

den 4. om aftenen, og så vi også havde tid til at se 
noget smuk natur og få nogle oplevelser på vejen. 
En af de største oplevelser var en kajaktur i det 

fredede område omkring Cathedral Cove, hvor der 
var nogle fantastiske flotte klippeformationer. 

Derudover fik vi også set et par vandfald og vul-
kanen Mt. Taranaki. Da vi nåede frem til byen 
Paraparaumu den 4. januar om aftenen begyndte 

den officielle landsholdstur, og dermed var hele 
holdet på 7 løbere og trænere og ledere samlet. 

 
World Cuppen på New Zealand bestod af 4 løb: 
en mellemdistance i klitterræn, en sprint kval ved 

det new zealandske parlament, en sprint finale ved 
Prime ministerens bolig og en prolog+jagtstart i 

kuperet, åbent farmland-terræn. 
 
På næste dags model event løb vi lige ved siden af 

konkurrence-terrænet, og det viste sig at minde 
rigtig meget om et dansk klitterræn, dog med an-

den vegetation. Så det burde være noget, vi kunne 
finde ud af. Selvom jeg følte formen var nogen-
lunde, var jeg noget spændt på, hvad jeg kunne 

gøre i det hårde startfelt. Løbet startede rigtig fint, 
og jeg havde fint styr på orienteringen. Banen 

skiftede meget mellem skov og åbne klitter, og det 
gjaldt om at kigge op og udnytte den gode sigt 
samt at forenkle kurvebilledet, eller kort sagt stan-
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dard klitterræn-teknik! Desværre lavede jeg ca. 
halvvejs en parallelfejl på vej ind i skoven, som 

kostede et par minutter. Jeg fik dog lavet en rigtig 
god afslutning og lykkedes lige præcis at komme i 

top 20. Det var jeg rigtig positivt overrasket over, 
og da jeg også havde haft fire strækvindere, var 
der masser af positive ting at tage med fra løbet. 

Det gjorde også, at jeg glædede mig endnu mere 
til sprint-kvalen dagen efter.  

Området, hvor kvalen skulle løbes, var ekstremt 
lille og fyldte kun ca en halv A4-side. Så banen 
var noget kringlet, og det var nødvendigt at lave 

kortvend. På forhånd troede vi, at området inde-
holdt en masse private områder, men det viste sig, 

at de havde fået åbnet en masse gårde osv. Det 
gjorde sprinten rigtig krævende med mange svære 
vejvalg. Jeg løb et fint løb, hvor jeg dog manglede 

lidt på flydet. Jeg endte på en 23. plads, og var 
sikkert blandt de 40, der gik videre til finalen. 

Dagen efter var det tid til finalen. Her havde jeg 
hævet målsætningen fra den første afdeling, målet 
var at komme i top 15. Et ikke helt let mål, men 

det skal jo heller ikke være for nemt det hele. In-
den løbet var jeg i det rigtige mode og følte virke-

lig, at jeg var klar til at løbe godt. Sprinten viste 
sig at blive en de fedeste og sværeste sprinter, jeg 
nogensinde har løbet. Starten bød på krævende 

vejvalg, hvor man skulle rigtig langt udenom. Jeg 
startede hårdt ud og fik et godt flyd fra start. Da 

jeg passerede publikumspassagen efter 1/4 af løbet 
lå jeg på en 6. plads blandt alle, men desværre tog 
jeg kort efter publikumspassagen et dårligt vejvalg 

op over en stor bakke, hvor det lykkedes mig at 
løbe så meget mælkesyre op under ørene, at jeg 

sejlede ned mod posten og kom meget på afveje. 
Så jeg endte med at miste 1,5 minut til bedste 
stræktid. Herfra løb jeg egentlig meget godt, og 

jeg endte på en 23. plads. Så jeg nåede ikke helt 
min målsætning, men jeg følte helt klart, at den 

havde været inden for rækkevidde, hvis jeg havde 
undgået den store fejl. 
Efter de tre første afdelinger var der en pause på 4 

dage inden den sidste afdeling. Her nåede jeg 
blandt andet at bestige områdets højeste bjerg og 

besøge Wellington, inden vi rejste til Hawkes 
Bay, hvor sidste afdeling skulle løbes. Den sidste 
World Cup afdeling skulle løbes som en pro-

log+jagtstart, som er planlagt at komme på Vm-
programmet i 2014. Det foregår på følgende må-

de: om formiddagen løbes en prolog på 25min. De 
12 første får bonussekunder startende fra 2 minut-
ter og ned til 5 sekunder. Om eftermiddagen løbes 

der jagtstart ud fra prologresulta-
tet+bonussekunder. Jagtstarten har ingen gaflin-

ger. Terrænet, der skulle løbes i, var kuperet farm-

land-terræn. Det er her, der normalt går masser af 
får og køer, så græsset er helt kortklippet, og jor-

den er hård, så det er muligt at løbe rigtig stærk, 
hvis det ikke lige var for den kraftige kupering. 

Der var på forhånd lovet 33 grader og høj sol, så  
dagene inden blev der indtaget rigeligt med elek-
trolutdrikke (sportsdrik) for at sikre en optimal 

væskebalance. 

 
 

 
Jagtsstarts-prologen 

På prologen startede man to ad gangen, og jeg 

havde fået fornøjelse af at starte samtidig med den 
norske verdensmester på langdistance Olav Lund-

anes. Selve banen indeholdt to runder og derefter 
en fælles afslutning. Jeg fulgtes med Olav til før-
ste post, hvorefter vi løb hver vores runde. Da 

runderne ikke var samme længde, havde jeg ingen 
idé om, hvordan jeg lå til. Jeg forsøgte bare at 

kigge op og ellers give den gas og kæmpe i det 
varme vejr. På forhånd havde jeg regnet med, at 
man ville komme til at løbe sammen med nogle 

løbere ude på runderne, men jeg så overhovedet 
ikke nogen andre. Ikke før jeg kom tilbage til 

stjerneposten sidste gang og til min overraskelse, 
så Olav klippe posten et par sekunder efter mig. 
Så vidste jeg, at jeg lå rigtig godt til. Jeg forsøgte 

nu at følge Olav resten af vejen i mål, men des-
værre begyndte jeg at koge lidt over i det varme 
vejr, og jeg måtte desværre slippe ham til sidst på 

banen. Og efter et par småfejl endte jeg 1 minut 
efter ham i mål. Men jeg løb mig ind til en 10. 
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plads på prologen og sikrede mig dermed 15 bo-
nussekunder.  

Efter løbet skyndte vi os tilbage på hotellet for at 
slappe af og lade op til jagtstarten. Det blev ikke 

til mere end 2 timer i sengen, før vi igen sad ude i 
karantæne-området. 
 

På grund af bonussekunderne var der lidt spred-
ning mellem de aller forreste løbere, men derefter 

kom løberne som perler på en snor. Jeg startede fx 
7 sek. efter Jonas Leanderson fra Sverige og hav-
de Andreas Kyburz 5 sekunder efter mig. Det be-

tød, at de fleste løbere havde en ryg at løbe på, og 
at det hurtigt blev til en samlet gruppe på omkring 

15 løbere. På vej til post 6 rev jeg en stor flænge i 
mit kort, da jeg hoppede over et hegn, hvilket 
gjorde det svært at læse. Men da banen ikke rigtig 

indeholdt de store vejvalgsstræk, var det bare at 
følges med de andre. Lettere sagt end gjort for på 

et tidspunkt overså jeg en post og løb direkte fra 
8-10, hvilket kostede et par placeringer. Jeg fik 
dog hentet lidt igen, men jeg kunne også godt 

mærke, at benene ikke var lige så friske som på 
formiddagens konkurrence. Heldigvis så det også 

ud som om, at de andre løbere havde det hårdt i de 
stejle bakker.  
Undervejs kunne man flere gange høre tilråb fra 

tilskuerne, der fulgte løbet fra toppen af en stor 
bakke. Det var næsten muligt at se hele banen 

derfra pga. det åbne terræn. Der var faktisk slet 
ikke brug for gps. På vej op mod publikumspo-
sten, blev der taget forskellige vejvalg, og jeg tog 

desværre et lidt langsommere vejvalg og tabte 
nogen placeringer. Jeg havde ikke følt det store 

fysiske overskud i løbet af banen, men efter kort-
skifte og noget tiltrængt vand, fik jeg ny energi, 
og besluttede mig for at sætte de løbere jeg lå 

sammen med. Jeg gav den derfor alt, hvad jeg 
kunne det sidste stykke til mål og kunne løbe i 

mål som nr. 20. Igen en acceptabel placering, 
selvom jeg selvfølgelig havde håbet på lidt mere 
med mit udgangspunkt. Dermed var World Cup-

pen på New Zealand slut, hvilket betød, at vi skul-
le hjem dagen efter. Hjem til den danske vinter og 

den barske skole-trænings hverdag. Det havde 
været en super fed tur med mange fede oplevelser. 
Den næste World Cup afdeling er Nordic Tour i 

starten af juni, hvilket er det næste store løb for 
mig, selvom jeg selvfølgelig også skal løbe en 

masse andre løb i løbet af foråret som fx DM-
sprint og DM-ultralang. Vi ses i skoven. 
 

 
 

 
Rasmus på Sprintkvalen 

 
 

 
 

 
Rasmus i gang med Sprinten 
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Teori-aftener – for dem der vil vide mere.. 
 

 
 

Måske har du mest løbet Molbo-løb, måske prøvet nogle træninger – eller endda mange – men føler 

du gerne vil have lidt bedre teknik – ja så læs videre! 

 

Bo Konring, Søllerød OK tilbyder teori-aftener torsdage i foråret kl. 19.00 i klubhuset, Rønnebærhu-

set, Kongevejen 168 (mellem Holtehallerne).  

Tilbuddet gælder for medlemmer, mini-SUT forældre, molbo-løbere og andet godtfolk.  

Tilmelding ikke påkrævet. 

 Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer. 

Bemærk også Henrik Kleffels GPS-tilbud lørdag den 23. marts kl. 12.30 samme sted.  

Tilmelding på heidi_kristensen@mail.dk 

 

Torsdag 21. februar Kort og signaturer 

Torsdag 28. februar Kurver og banetryk 

Torsdag 14. marts Postbeskrivelser 

Torsdag 21. marts Strækplanlægning, opbygning, løbsha-
stighed og forenkling 

Lørdag 23. marts 
(kl. 12.30 v/Henrik Klef-
fel) 

Få glæde af dit Garmin-ur til vejvalgsana-
lyse - Hjælp til installation og basisbrug af 
QuickRoute 

Torsdag 4. april Strækplanlægning. QuickRoute - fokus på 

anvendelse og ikke teknik 

Torsdag 11. april Retningsløb og BOM-teknik 
_______________________________________________________________________________________ 

Da ”træneren” fyldte 70,  
var han på rejse, men da han mødte frem til træ-
ning 366 ved Holtekollen, blev han fejret med bål, 

tale, sang og kager. 
 

             
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

På Kaj Rostvads sang, stod der: 
I anledning af klubtræner, klubstatistiker, klubindpi-
sker, klubtræningsløbsorganisator, klubsangskriver og 
klubkammerat  
 

Gert Bøgevig bliver 70 år ung 

 

Hvem styrter rundt med skærme 
I regn og blæst og sne 
For os at gøre ferme 
På kortet ret at se 
Det gør såmænd vor træner 
Som hedder Gert af navn 
Han kræver at vi spæner 
Vor sjæl og krop til gavn 
 

Hvem sidder der bag skærmen 
Når træningen er slut 
Og tæller hele sværmen   
Fra old til mindste gut 
Det gør såmænd vor fakkel 
Ja kald ham bare Gert  
Han roser fremmødt stakkel     
Mens fravær er forkert 
 

Hvem står nu der og smiler  
Med sine syvti år 
Han tåler ej, vi hviler 
Og sul på maven får 
Det gør såmænd indpisker 
Vor Gert af Bøgevig 
Som ugentlig forfrisker 
Til lykke – tak – vi sig  ́  

mailto:heidi_kristensen@mail.dk
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Træning 
 Klubtræning år efter år – og den fortsætter 

 

Kaj-100% -Rostvad. 

Siden november 2003 har klubtræningen kørt med 

den ”uendelige” serie af tilbud til søllerødderne. 
Træningen er efterhånden blevet et helt fast punkt 
i mange klubmedlemmers ugeplan. I 2012 opleve-

de vi igen, at én løber (Kaj- 200 % -Rostvad) del-
tog i alle årets træninger – de fleste gange som 

løber og nogle gange som banelægger eller post-
indsamler. Der blev faktisk en lille konkurrence 
mellem førerhunden og de tre forfølgere (Signe F., 

Henrik Kl. og Jens K.), men Kaj kæmpede sig 
frem til en urørlig førerposition uanset de 3 nat-

træninger, som ikke lige frem er Kajs favoritdisci-
plin. 
 

Julemavefræset. 

År 2012 sluttede med den helt store mønstring af 
klubbens løbere, som 2. juledag igen mødte op til 

et festligt julemavefræs, hvor Ulrik Illum og 
Svend-Erik Jepsen med hjemmeklippede og selv-

flettede julehjertekort udfordrede søllerødderne i 
Rude Skov. Fineste stemning og igen et fantastisk 
bredt klubbillede! 
 

Træningsfliden er stabil. 

Lige lidt tal, som kan illustrere aktivitetsniveauet i 
den søllerødske klubtræning: 
 

 
 

Det er yderst glædeligt, at vi kan fastholde det 
flotte niveau – træningslysten er tilsyneladende 

blevet sat så godt i system hos mange søllerødder, 
at den ugentlige klubtræning er ved at være uund-
værlig. 
 

2013 er oppe i fulde omdrejninger. 

Vi er allerede i fuld gang med den nyeste træ-
ningsløbsserie og igen ser det ud til at fremmødet 
og fliden er helt i top. Træningsplanen for tiden 

frem til sommerpausen (med de mange løbstilbud 
i ind-/udland) ligger fast og arrangørlisten er fuld-

tegnet. Selvfølgelig vil det være særdeles fint, hvis 
nye arrangører vil stikke skosnuden frem – det kan 
nemt lade sig gøre at få de basale erfaringer - en-

ten ved selv at stå for en træning eller som ”føl” 
på en træning med en af de drevne arrangører. 
 

Træningshumør og samvær. 

Ved flere træninger har dagens banelægger gjort 

lidt ekstra ud af klubhyggen, så eftersnakken ofte 
har trukket længere ud – det er særdeles befor-
drende for kendskabet mellemmer indbyrdes – og 

mange aftaler falder på plads efter en god tur mel-
lem skærmene. Ligeledes har der været stor hjælp-

somhed med det ofte lidt ”trælse” arbejde med 
postindsamlingen – her kan der fortsat ydes gode 
bidrag fremover. 
 

Træningsplanen. 

Nedenfor er den kommende tids træningstilbud 

vist. Vær dog omhyggelig med at læse forsnak-

ken til hver enkelt træning. Her vil det præcise 

mødested være angivet – der kan jo opstå ændrin-
ger, når planen bliver lagt for et halvt år frem. Det 
står den enkelte arrangør helt frit at tilrettelægge 

træningens indhold – nogle gange vil tilbuddet 
være almindelige baner – andre gange vil der være 

specielle tekniske/underholdende indslag på da-
gens tilbud. 
 

 
 

HUSK:  

Træninger giver gode 
OPSTARTMULIGHEDER 

 for nye medlemmer!  
 

Velkommen til nye indsatser.  

GERT 

År Træninger Deltagere Gennemsnit

2010 41 1943 47,39

2011 42 1973 46,98

2012 42 2126 50,62

2003-2012 361 14844 41,12


