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Klubmesterskab og klubfest
Søndag den 20. oktober 2013

… Nu også med kagekonkurrence.
Vi starter med mesterskabsløb i Ravnsholt Skov ca. kl. 10.30. Du skal selv melde dig til i O-service på den
bane, du ønsker at løbe (se indbydelse ved at klikke øverst på "plakaten" om Efterårsmatch).
Efter løbet er der klubfest i den tidligere Restaurant Rudegård, Kongevejen 460. Den ligger ved Holtehal 1
med adgang fra Kongevejen. Vi starter med at spise kl. 14.30 – men kom gerne lidt før og hjælp med klargøring. Drikkevarer kan købes til yderst favorable priser i baren.
Underholdende indslag er meget velkomne.
Vi slutter ca. kl. 19 med fælles oprydning.
For at deltage skal du indbetale 80 kr. pr. voksen/SUT og 50 kr. pr. mini-SUT til konto nr. 7500 1135716.
Send desuden en mail med oplysning om deltagere til Morten Nissen på sok@9ssen.dk snarest muligt og
senest 10. oktober

Kagekonkurrence
Lad kreativiteten løbe af med dig og kreer et mesterværk af en kage, gerne med et orienteringsløbstema, til
klubmesterskabet. Vi kårer den mest fantastiske søllerødkage.
Vi håber at se en stor skare festlige Søllerødder med røde kinder efter mesterskabskampen!
Mange hilsner fra
Mesterskabsfestudvalget
HUSK at indsende historien om dit værste bom!! (til vibe.bogevig@gmail.com) et par dage før.
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Formanden har ordet
DM på Møn er nu fortid
Flere års forberedelser var tilendebragt, da vi omsider nåede frem til september, hvor Søllerød OK
og O-63 i år i fællesskab arrangerede den traditionelle DM-weekend. Flere end 130 hjælpere fra de
to klubber tog den lange tur fra henholdsvis Vordingborg og Søllerød til Klinteskoven på Møn og
stablede et fantastisk arrangement på benene.
Peter Horstmann og Tore Linde havde lagt DMbanerne, og stævneledelsen med Troels Christiansen ved roret havde lagt et højt ambitionsniveau
for stævnefaciliteter og kvalitet, og de 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 var på vores side, og især om lørdagen
var der nærmest sommerstemning på den flotte
stævneplads, og tilskuerne slog sig ned på skråningen ved stafetskiftet, hvorfra de kunne følge de
mange opgør på tæt hold. For de mange hjælpere
blev det også en klubtur, hvor klubsammenholdet
blev dyrket, og hvor vi fik nye venner i O-63. Mere kunne vi næppe ønske os.
Stor tak til de mange søllerødder, som har skabte
dette arrangement, som vist er klubbens hidtil
største. Husk at se billederne på stævnets hjemmeside. Der vil I også kunne se, at rigtig mange søllerødder drog hjem fra stævnet med DM-medaljer
om halsen.

Sejr til H13-16-drengene: Johan, Rune og Julius
Weekenden inden DM stillede klubben igen op
med et FindVej-arrangement i Rådvad i tilknytning til Naturens dag. Heidi og Kaj 100 fortæller,
at der var rekordmange deltagere på FindVejbanerne. Konceptet med at lægge FindVejarrangementet i tilknytning til Naturens dag ser ud
til at være en stor succes, som vi gerne forfølger.
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Og søndagen efter DM-arrangementet blev søllerødderne også kaldt i skoven. I betragtning af den
travle og lange weekend på Møn var det uhyre
flot, at flere end 80 søllerødder tog vejen til Jyderup for at kæmpe for SOKs fortsatte placering i
Østkredsens 1. division. Stokkebjerg viste sig at
være en fin lille skov, hvor Holbæk Orienteringsklub havde lavet gode baner og et fint stævne.
Søllerødderne sejrede overbevisende over OK Øst,
Allerød OK og Roskilde OK og har dermed også i
2014 sikret sig plads i 1. division.
2013 har været et travlt år for Søllerød OK med
hensyn til stævnearrangementer. I 2014 får vi ikke
helt så travlt, men er dog stadigvæk medarrangør
af DM Mellem og Midgårdsorm i slutningen af
august sammen med vores naboklub, OK Øst. De
to arrangementer ligger dog betydeligt nærmere
klubhuset end DM-arrangementet i år, da DM
Mellem finder sted i Nørreskoven ved Farum og
Midgårdsormen i vores hjemmeskov, Rude Skov,
hvilket selvsagt betydeligt letter både stævneplanlægning og gennemførsel.
Dette efterår byder på flere spændende opgaver
for vores talentfulde juniorer. For Simon Thrane
Hansen og Magnus Maag venter Junior European
Cup i St. Etienne i Frankrig i den første weekend i
oktober, hvor de sammen med den danske juniorelite skal konkurrere i sprint, lang og stafet, og
sidst i oktober deltager Astrid Maag, Johan Lindberg Skovbæk og Martin Illum sammen med U16 holdet i EYOC i Portugal, hvortil endvidere
Rune Østergaard er udtaget som reserve. Vi ønsker dem alt mulig held og lykke.
I dette nummer af Komposten finder I også en
invitation til klubmesterskabsløb og – frokost
søndag den 20. oktober. I lighed med de foregående år kobler vi os på Allerød OKs Efterårsmatch i
Ravnsholt og holder efterfølgende frokost i restauranten på Rudegård. Det plejer at blive rigtig hyggeligt, og udover at finde årets klubmester, får vi
også løftet sløret for, om der er indrapporteret
bom, der kan slippe gennem nåleøjet og bliver
optaget i Bom-kanonen. Sidder du og gemmer på
et kanonbom – det behøver ikke være fra i år – er
det bare at få det beskrevet og sendt til Vibe, som
vil sørge for, at dommerpanelet ikke kender afsenderen. Send til: vibe.bogevig@gmail.com
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Og så er det også ved at være på høje tid at begynde langdistancetræningen frem mod Jættemilen i Hareskovene i midten af november.
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Vi ses – det er bomsikkert.
Niels

- Vi skal lige have flyttet 30 køer
DM-weekenden på Møn
Af Erling Thisted.
Der er bare forskel på sportsgrene. Hvis man skal
arrangere en håndboldturnering, skal man have
vasket harpiks af gulvet og tændt for lyset i hallen.
Er det fodbold, så skal der slås græs og kridtes
streger op. Og hvis man skal lave et DM i Orienteringsløb, risikerer man at skulle ud at flytte 30
køer fra stævnepladsen - og lægge hundredevis af
arbejdstimer inden der overhovedet er nogle, der
løber et eneste skridt i skoven.
Derfor er det desto mere imponerende, når det
1900 gange lykkes at sende en løber i skoven og
give dem alle en god oplevelse (og lidt bom) med
hjem i et af Danmarks bedste orienteringsterræner.
Og det var præcis hvad der skete i weekenden d.
14.-15. september på Klinteskoven på Møn, hvor
Søllerød sammen med O-63 fra Vordingborg arrangerede danmarksmesterskaber i stafet og langdistance.
Stævneleder Troels Christiansen spurgte mig allerede for et par år siden, om jeg ville stå i spidsen
for speakningen Det sagde jeg ja til med det samme og kunne mærke tidligt i processen, at der var
lagt ekstra kræfter i at også speakningen skulle
have gode forhold den weekend. Speakerteltet
havde den suverænt bedste udsigt over stævnepladsen - og banelæggerne Peter Horstmann og
Tore Linde var allerede i foråret klar med forslag
til placering af radioposterne i skoven. Det er
langt fra altid, at speakningen tænkes ind i planerne for o-løb mere end en uge før - så det var betryggende at vide, at speakningen ikke skulle
stykkes sammen i de sidste timer op til første start.
Halvdelen af speakerteamet landede på stævnepladsen midt på eftermiddagen fredag i strålende
solskin, som kun var med til at løfte humøret
yderligere. Vejarbejdet på Dronning Alexandrines
Bro undervejs gav endda mulighed for at stå ud
midt på broen og nyde udsigten over Ulvsund
mod Bogø. På stævnepladsen var de fleste telte
rejst, snitzlingen rullet ud og efter at speakerteamet havde banket højttalerstænger i jorden og
hamret et par skilte i jorden kunne marken forla-

des, mens det stadig var lyst - klar til at modtage
1000 løbere dagen efter.
Bortset fra en stribe halvfriske kokasser var det
ikke til at se, at pladsen nogle timer forinden havde huset en flok mønske køer, der ikke havde fundet et andet sted at græsse, selvom det var aftalt.

Derfor var der ikke så mange kokasser på pladsen.
Marianne og Bonnie (O-63) havde travlt.

Det gode vejr blev heldigvis hængende over klinten til lørdagens stafet, hvor førstetursløberne blev
sendt af sted ved 11-tiden i et stramt styret startområde. Og tilskuerne havde en fantastisk mulighed for at følge løberne i skifte- og målområdet
fra den stejle bakke, der nærmest forvandlede sig
til et velbesøgt græsk amfiteater i solskinnet. Bakken gav også en herlig intim stemning om medaljeoverrækkelsen nogle timer senere.

Billedet er taget fra speakerbakken ned over startskifteområdet.
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Tidligere på ugen havde DMI forudsagt 20 millimeter regn søndag morgen inden langdistancen.
Det gav speakerteamet lidt nervøse trækninger og
en kærkommen mulighed for at genopfriske anekdoter fra DM-weekenden i 2001 på Bornholm, der
druknede i regn.
Det blev heldigvis ved lidt dryp før kl. 7, da speakerteamet ramte stævnepladsen for at sætte SIenheder i skoven samt et speakertelt, der ikke
havde overlevet den vindfølsomme placering allerøverst på marken. Efter en rask teltrejsning
kunne speakerteamet (og forhåbentligt også tilskuerne) igen fryde sig over et veltilrettelagt løb.
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vigtigste var at sikre, at alle der henvendte sig, fik
god hjælp og følte sig godt serviceret.

Radioposterne virkede nærmest upåklageligt og
starttiderne var skruet så kløgtigt sammen, at det
var muligt at følge opgørene i de forskellige klasser hver for sig - med Tue Lassens magtdemonstration i H21 som en fornem dessert.
Efter løbet var der velfortjent ros fra DOFformand Helge Søgaard til stævneleder Troels
Christiansen og de to arrangørklubber. Og med en
imponerende hurtig indsats fra de 130 hjælpere i
skriggule veste, var pladsen i løbet af 2,5 time
igen klar til at blive hjemsted for 30 mønske køer.
Erling.

Signe Foverskov parat med flasker til stævne-og
banekontrollanter.
Ungdomsløberne, iført de gule veste, hjalp til ved
præmieuddelingen.

Der var rigtig mange forskellige funktioner den
weekend. Her stævnekontoret:

Erling Thisted og et par fra speakerteamet,
Michael Aasøe og Casper Wilken. Troels roser. 

Marianne Illum (længst til højre) var medhjælper
på stævnekontoret, og Heidi (forrest) var funktionsleder. Marianne fortæller:
Opgaven bestod primært i at besvare generelle
spørgsmål og tage imod ændringer af SI briknummer (og dem var der mange af). Vi tog imod
vandrepræmier som Signe så holdt styr på at få
delt rigtigt ud igen. Vi talte med løbere der havde
spørgsmål til resultater og hjalp med at få fat på
læge eller førstehjælper til løbere, der var kommet
til skade. Så mange forskellige opgaver, men den
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Overvejelser
- over sæsonen, der går på hæld, og hvad erfaringer kan bruges til
Af Magnus Maag
Her hvor efteråret begynder at træde mere og mere
ind og sæson begynder at gå på hæld med kun
nogle få store løb tilbage, er det godt med overvejelser og den positive bagklogskab, der kan bruges
mod fremtidige mål.
Det har været en fed sæson og det er efterhånden
også ved at være slut med den, men det betyder
ikke at den vil blive glemt. For mit eget vedkommende kan jeg kigge tilbage på en velgennemført
sæson med både op- og nedture, men klart med
opturene som det der står tydeligst frem.
Det dækker blandt andet resultater, men næsten
vigtigere den udvikling, jeg har oplevet det sidste
år og de fede ture og selskaber jeg har været sammen med. Den første store oplevelse var at blive
udtaget til og deltage i juniorverdensmesterskabet.
En fantastisk oplevelse og min første nærkontakt
med junioreliten. Det var fedt at opleve at være en
del af den seriøsitet, der er op imod ”sæsonmålet”.
At opleve den måde selv den mindste detalje blev
gennemgået, så man kunne være bedst muligt
klædt på til det, der skulle foregå. Så kom turen og
det var lidt specielt at mærke, at alt drejede sig om
en ting i en uge og sloganet for JWOC 2013 dækker det meget godt ”it’s all about orienteering”,
det står helt klart.
Da JWOC var ovre, var der stadig masser af tid til
at nå andre lækre løbeoplevelser, så efter et par
dages pause var det af sted igen til den næste
event. Så sommerferien gik hastigt af sted og som
det sidste inden slutningen af sommerferien blev
det til en dobbelttur til Norge først med landsholdet og siden med nogle andre søllerødder. Begge
ture var spændende og specielt på den sidste tur til
Rauland fandt jeg kærligheden til Norge. Det var
ubeskriveligt flot og i det hele taget en unik oplevelse, der kan anbefales til alle. Det vi deltog i
fungerede nærmest som fortræning til JWOC
2015. Noget, der kan anbefales at overveje alene
for det landskab det ligger i.
Ugerne i sensommeren og senere har jo som bekendt indeholdt flere spændende konkurrencer,
bl.a. DM ’erne som også har været gode oplevelser. Specielt den sidste DM-weekend var spændende med en ny terræntype, der mindede om
Silkeborg, men alligevel ikke helt noget jeg har
prøvet før. Med vejr der var over forventning og et
super opbygget stævne.

Med hensyn til taktikken til weekenden forsøgte
jeg at udnytte, at terrænet var det samme begge
dage, og at jeg derfor skulle kunne bruge mine
erfaringer lørdag i mit løb søndag. Jeg forsøgte at
skrive mine fokuspunkter for lørdagen ned for at
kunne evaluere på dem og specificere fokus til
næste dag. Jeg plejer at gå igennem, hvad der skal
fokuseres på, så det var ikke noget nyt, men det er
ikke altid jeg skriver dem ned. Derudover forsøgte
jeg at trække på mine erfaringer fra Junior-VMlangdistancen om at fighte hele vejen, fordi jeg
forventede et terræn, der ville presse mig hårdt
som det i Tjekkiet til VM.
Så var det tid til selve løbet. Jeg starter ud med at
smide et lille halvt minut til førsteposten, men på
en eller anden måde giver det mig en ro, fordi jeg
får jeg får sagt til mig selv, at det ikke er de små
fejl, der gør forskellen. Jeg tænker, at de andre
sagtens kan nå at smide et halv minut på resten af
banen. Det næste punkt der for alvor står tydeligt
er, da jeg kommer forbi publikumsposten velvidende, at jeg gik ud som sidste mand. Der hører
jeg fra speakeren, at jeg er 7 sekunder efter Simon
på radioposten. Det giver mig en ro og tro på, at
jeg kan klare det, hvis jeg holder fokus. Jeg holder
fokus og kommer rundt til det sidste langstræk,
hvor jeg kører rundt om. Der kan jeg holde høj
fart og læse kort, så jeg presser på, da jeg stadig er
overaskende frisk. Samtidig prøver jeg at få læst
de sidste stræk så hastigheden ikke kommer til at
påvirke teknikken alt for meget på den sidste del.
Jeg kommer ind til de sidste poster og føler kontrollen hele det sidste stykke, men for en sikkerheds skyld, giver jeg den alligevel alt i spurten.
Jeg kommer ind og hører, at jeg er hurtigst.

Umiddelbart efter sejren, blev Magnus interviewet
af Rasmus Thrane Hansen. Emil Øbro blev 2´er.
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Det var en lettelse at høre, at det havde givet pote
at bevare kontrollen og overskuddet hele vejen
igen løbet, og jeg følte at løbet var lykkedes. Meget anderledes end den følelse jeg havde i mål
efter langdistancen til VM, hvor det først efter
lang tid gik op for mig, at det var et godt løb, jeg
havde præsteret.
Det løb jeg præsterede til DM var ikke fejlfrit,
men overordnet vellykket, og realistisk set nok så
godt, som det kunne have gået.
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Næste store oplevelse, der står for døren for mit
vedkommende er JEC, et uofficielt europamesterskab for juniorer, som jeg sammen med Simon er
blevet udtaget til. Det bliver en spændende udfordring at deltage til sådan et stort løb med landsholdet igen, og jeg ser frem til at prøve kræfter
med det franske terræn. Så bliver det bare spændende at se om den erfaring, der er gjort hen over
sommeren, gør en forskel.

Her kommer endnu nogle oplevelser fra DM-arrangementet:

Så fik vi lov at stå der!
En god fortsættelse til den lille historie i Komposten sidste år ved denne tid: Søllerøds D45 var på
resultatlisten som nr. 3 efter DM stafet sidste år,
og vi var overraskede men stolte. Vi blev råbt op
til bronze og steg på podiet efter den sædvanlige
forvirring med at få klubjakker på. Hvorefter
speakeren sagde ”nåe nej, det er i stedet ???" (som
vi ikke lige kan huske). Helt uden forklaring blev
vi smidt ned og ”berøvet” vore medaljer!
I år tog vi så revanche og fik en reel tredjeplads og
dermed medaljer. De første DM medaljer for os
(Anne og Iben), så vi var overraskede og meget
glade!
Tredjemand (eller rettere førstemand) var Marianne Kirkegaard, der er kommet til klubben siden
sidst. Kirsten Møller – som var med sidste år - sad

Danske mesterskaber og mini-SUT
Det er rigtigt nok – Søllerød OK havde tre deltagere i D-10 ved de nyligt afholdte Danmarksmesterskaber.
Mary Skovbæk, Louisa Oscarsson og Ellen K.
Larsen.
Sidstnævnte talte jeg efterfølgende med.
Ellen er 8 år og har været med til mini-SUT i cirka
et år.
Ellen opdagede orienteringssporten ved sidste års
”Skovens Dag” i Rådvad, da hun sammen med
familien mødte frem for at se, hvad der blev tilbudt. Og hun blev grebet af det med det samme,
for man skulle ikke kun løbe, men også tænke/løse
en opgave undervejs.
Ellen havde prøvet et par rigtige orienteringsløb
forud for deltagelsen i DM, og hun havde fundet
ud af, at hun kunne klare sig uden ”skygge”.
”Hvordan gik det så til DM?” Spørger jeg.
”Det gik ikke så godt, jeg blev nr. 20 af 21”
”Bommede du?”

8

i år på arbejde i Italien og ”græd snot” over ikke at
være med ved det flotte stævne!!

Hilsen Anne K og Iben
”Nej, de andre løb bare hurtigere – de er jo også
ældre.”
Jeg fortæller Ellen, at efterhånden som man bliver
ældre og mere rutineret, er man meget hurtigere
ved posterne. Man behøver ikke at stoppe op og
nordrette kortet, det ”kører” bare. Man ved f.eks.,
at man skal til højre, når man har ”bippet” posten.
Ellen siger, at hun gerne vil kunne læse kortet,
mens hun løber, men at hun endnu ikke kan.
”Og så startede jeg 2 min for sent, fordi jeg rev
mig på ankelen, så jeg måtte have plaster på, før
jeg kunne starte, for det blødte.”
Ellen deltog også i DM-mellem, der blev løbet i
Thorsø Bakker et par uger tidligere. Her var Ellen
mere tilfreds med placeringen. Det blev til en niendeplads ud af 14.
”Du hjalp jo også til ved DM´et i søndags, så jeg”
”Ja, jeg stod i kiosken – det var rigtig sjovt – alle
var meget glade.”
”Hvad solgte I?”
”Der var f.eks. sandwich med kylling”
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Jeg vender tilbage til hverdagen og Ellen fortæller,
at hun går i tredje klasse sammen med Sara, der
også går til orienteringsløb. Jeg spørger, om hun
kan sige, hvorfor det er sjovt at komme til miniSUT og får det samme svar som i starten af vores
samtale, det er sjovt at løbe og tænke samtidig.
Jeg takker og håber i mit stille sind, at Ellen, og
for den sags skyld endnu flere mini-SUT´er, vil
finde o-løb så sjovt og udfordrende, at hun/de vil
fortsætte længe, længe, længe.
Louisa Oscarsson, der også er 8 år blev nr.19 få
sekunder foran Ellen.
Mary Skovbæk, der er 10 år, blev nr.9
Dejligt, at I tør stille op. 
Vibe

Ellens bror Jens, Ellen og Kirsten Olsen.
_______________________________________________________________________________________

Hvem vandt to guldmedaljer?
H-18 (14 deltagere) 9.8 km 25 K

H16-guld til Johan Lindbjerg Skovbæk, og
stafetguld sammen med Rune og Julius.

1 Magnus Maag GULD
3 Simon Thrane Hansen
5 Aske Jepsen
8 Mikkel Kaae-Nielsen

59:58
1:03:07
1:12:00
1:17:54

H20
9 Aske Tandrup Nyengaard

1:16:44

H21
10 Ulrik Nielsen
14 Andreas Mikkelsen Jensen
19 Rasmus Skovhede Hviid

1:39:48
2:03:30
3:00:24

H35
13 Jesper Vestergaard

1:40:20

H45
27 Ulrik Illum

1:25:20

H65
9 Ronnie McGrail

50:02

H-16 (33 deltagere) 5.5 km 14 K

1 Johan Skovbæk Søllerød OK
3 Martin Illum
Søllerød OK
4 Rune Østergaard Søllerød OK
7 Julius Molsen Søllerød OK

41:35
42:23
44:50
45:08

Flere flotte Søllerød OK-resultater.
H12
16 Andreas Oscarsson

31:14

H-14 (32 deltagere)
4.3 km 13 K
2 Anders Huus Pedersen
31:28

H70- (24 deltagere)

3.8 km 12 K
1 Arne Grøndahl
GULD

37:05

Billedet er fra DM-mellem,
hvor Arne også vandt guld.
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JWOC 2013
En øjenvidneberetning
Fortsættelse fra seneste Kompost.
Af Iben Maag
Ulrik og Martin Illum, Aske Jepsen samt Kaj og
Iben Maag ankom til Prag torsdag formiddag på
JWOC hviledagen. Der var publikumsløb i mellemdistance-terrænet den dag, så vi kørte straks
der ud. Fin bane á la svensk terræn med mange
sten. Derefter til stævnecenterbyen Hradec
Králové ca. en times kørsel øst for Prag. Det var
en flot middelalderby fra den Bøhmiske tid. Vi
snød lidt og gik tur i byen, selv om det var lukket
område for sprint-deltagere. Det var jo nok ikke
lige os, der skulle tage præmier…
Torsdag eftermiddag var der price giving ceremoni på torvet nær stævnecenteret, og det var meget
flot og stemningsfuldt. Specielt da Miri skulle ind
og hyldes for sit verdensmesterskab i mellemdistance, og ”Der er et yndigt land…” gjaldede over
pladsen ved flaghejsning, og ”vore” drenge havde
travlt med at tage læbestift på for at kunne kysse
hende behørigt, når hun stod på podiet. Ita og Cecilie blev også hyldet for deres hhv. 5. og 6. plads
i langdistancen.
Fredag var der sprint i byen – lige udenfor døren
ved vort dejlige hotel. Først de unge selvfølgelig,
hvor Nikoline Klysner brillerede specielt ved at
vinde sølv i D20. Derefter fik vi andre lov at prøve kræfter med de snørklede baner. Super oplevelse og flot, stemningsfuld stævneplads i en lille
park i norddelen af centrum.
Lørdag var scenen for stafet sat ca. 15 kom syd for
byen. De unge skulle løbe hele formiddagen, og vi
andre først som put’n run ved 14-tiden. Der var
seriøs inddeling af stævnepladsen i karantænezone, efterløbszone og publikumszone. Med publikumsstræk og opløb midt imellem. Og med storskærm (med ryggen til karantænezonen, selvfølgelig) med skiftende billeder af GPS tracking, billeder fra skoven og foreløbige resultatlister/radioposttider. Meget professionelt og underholdende for publikum, der jo havde en lang dag.
Danmark havde på drengesiden et førstehold med
Magnus Dewett, Jakob Edsen og Thor Nørskov.
Og et andethold med Thomas Knudsen, Simon
Thrane og Magnus Maag. Drengene havde på forhånd aftalt at løbe ”udenom” når det var muligt,
fordi skoven var kendt for at være meget ”grøn”.
Det viste sig at være en god taktik, selv om det
ofte gav ret lange omveje, som så lidt mærkelige
ud på trackingen. Thomas løb sit livs løb og kom
ind som nr. 3 ca. 4 minutter før Dewett. Simon
holdt den hurtige stil og kom ind som nr. 5. Stadig
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med DK førsteholdet bagefter! Magnus stak af
sted for fuld damp og halede ind på de foranliggende og gik forbi én. Han bommede lidt mod
slutningen, og det så ud til, at forfølgerne – en
gruppe på 3 og med Thor kort efter – gik forbi. Så
faldt trackingen ud, og vi holdt alle vejret (jeg
gjorde i hvert fald) og ventede på, hvem der kom
ud af skoven! Magnus så ud til at skulle blive
henvist til 7. eller 8. pladsen. Men hjemme på
skærmene i DK kunne Kirsten og Bo m.fl. flittige
skærmtrolde se, at de 3, der var gået forbi Magnus, trak hinanden ud i et bom til sidsteposten, og
Magnus løb ret på og kom ud af skoven først!

Dvs. en fjerdeplads til holdet og dermed en fantastisk podieplads med ret til kyssepiger for de 3
glade, dygtige ”debutanter” som det nye ”førstehold”!
Godt kogte af solen og glade for resultatet skulle
vi andre så i skoven uden store forventninger. Det
blev dog en dejlig tur, og vi havde heldigvis ikke
travlt. Vi havde endnu en aften i byen og skulle
først hjem søndag morgen.
Alle 3 aftener havde vi det hyggeligt med forældrene til de andre danske løbere og spiste i de små
gader i byen og fik snakket en masse. En super
dejlig oplevelse også ”bare” at være tilskuer til så
stort et arrangement.
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Magnus Maag, Thomas Dewett, Simon Thrane Hansen
______________________________________________________________________________________

Efterskrift - DM2013 i Klinteskoven
Af stævneleder Troels Christiansen
D. 14.-15- arrangerede vi sammen med O-63 den
største DM weekend i rigtig mange år.
Små smuttere vil der altid være, men store smuttere havde vi absolut ingen af, og det selvom vi var
130 hjælpere, havde mere end 1900 starter, satte
mere end 230 poster ud og trak over 5 km snitzling.
Vi havde åbne baner 2 dage med mere end 200
deltagere + hjælpere, vi afviklede stafetskifte i
overlegen stil, gennemførte 2 professionelt afviklede starter på Lang, overnattede og spiste sammen under fortræffelige former på Hjertebjergskolen, fik nye løbeveste, fik tegnet nyt kort, pakkede
1900 kort, fjernede kokasser, og flyttede køer,
byggede bro og stenter, nedlagde hegn og brændenælder, parkerede i alt 825 biler endda under
hensyn til nattens regn, bespiste 1000 mennesker 2
dage fra den store kiosk med egen kage- og madproduktion (og bl.a. køleskab), havde mange på
GEOcenter og Møns Klint, havde 2 strømtavler,
trådløst internet, ip-telefon og rejst mobilmast.
Det, der står stærkest for mig er præmieoverrækkelsen til DM stafet: ca. 500 mennesker på vores
’tribune’ til den mest fantastiske præmieoverrækkelse med deltagelse af Vordingborg Kommunes
borgmester.

Oveni i alt dette kom vi i radioen, 1 time om orientering på P3 i ugen op til, direkte i P4 Sjælland
lørdag morgen, 2½ min sammendrag på TV2Øst,
og 5-6 avisartikler før og efter stævnet.
Jeg vil gerne på vegne af stævneledelsen sig rigtig
mange tak for jeres enorme hjælp, men egentlig
mest for jeres opbakning til ideen og jeres lyst til
at være med. Det smitter på en stor organisation
og efterlader klubben i god forfatning ovenpå sådan et kæmpe arbejde.

Jeg håber, I vil huske tilbage på DM2013 med
glæde – det var en fornøjelse.
Vi ses næste gang klubben kalder.
O-hilsen Troels & Co
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Find Vej – Hall of Fame
Del 8 - Frederiksværk, Grenå og Egå
Nu et par dage efter turen med 150 point, så holder 1. pladsen stadig. Der er lige kommet en bane
ved Frederikssund med 60 pæle, som kalder/lokker. Benene har det fint efter de ca. 45 km,
så hvorfor ikke. Rart med lidt mere luft til feltet.
Venstre knæ har ikke smertet det mindste - måske
er alle nervecellerne døde af kulderystelserne?
Mine sko er snart noget brugte. Jørgen - vores oløb grej pusher - havde bemærket - hvilket jeg
ikke havde skænket en tanke - at jeg havde slidt
skoene meget fint. Kun midten af skoene er slidt
ned - knoppen er helt væk. Skoene synger på sidste vers, så Jørgen kan godt begynde at gnide sig i
hænderne!

Pudsigt nok, så havde Berlingerne en artikel om,
hvordan man slider skoene. Mit slid hedder neutral pronation. De to andre hedder Supination yderside slid eller overpronation - inderside slid.
Så ved man det. Neutral pronation skulle være
rimeligt godt. Fortæl mit venstre knæ det;-) Lidt
studier på nettet gav det indtryk, at kun ved overpronation kan man få skader/slid relateret til dette.
Normal pronation og Supination er ok og man
skal ikke gøre noget specielt. Jeg skulle dog måske kikke efter en sko med noget mere støddæmpende til venstre knæ! Jørgen kan nok vejlede håber jeg.
Jeg brugte en del tid ved en enkel post, som bare
ikke kunne findes, Der var masser af
brændenælder, hvor den kunne gemme sig. Jeg
var ikke den eneste ud fra sporene at dømme. Det
er hellers et stålsat princip ligesom de
amerikanske marinesoldater - man efterlader
aldrig nogen. Men til slut måtte jeg erkende, at
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den nok manglede. Jeg løb ca. halvdelen af banen,
hvor gassen så var gået ud af ballonen - ca. 10 km.
Jeg var lidt mærket af strabadserne, så for at
undgå kedelige skader, så var det slut den dag. Jeg
skrev så til baneejeren og hørte til den manglende
post. Han oplyste, at den desværre var fjernet
grundet den stod på privat grund og at kortet ville
blive opdateret. Det er sket i skrivende stund.
Næste weekend blev den sidste del løbet uden
problemer. Ca. 60 poster mere tastet ind på en fin
bane.
Grenå og Egå
Ugen efter var der mulighed for at løbe banen i
Grenå og Egå ved Århus. Grenå-banen ligger tæt
på kysten lige syd for byen. Det var varmt 27-28
grader - og på en lige varm strækning mellem to
poster i kanten af skoven, lyder der et meget højt
"tweet", som når man træder på en hunds legedyr.
Jeg blev noget forskækket og hoppede lidt til
siden. Der lå Bambi ca. 3 meter fra mig med store,
lidt ængstelige øjne. Den lå helt stille og rørte sig
ikke. Den troede vel, at jeg så ikke så den. Jeg
havde en vældig lyst til at ae den på hovedet - den
så så sød og nuttet ud, men det må man jo ikke.
Selvfølgelig var kameraet ikke med - ærgeligt, så
jeg vendte om og løb videre. Efter første del i
Grenå - banen er delt i to - ca. 30 poster - var det
godt med et bæger koldskål.
Sidste del lå lidt sydligt uden direkte
sammenhæng med resten. Ind i bilen og af sted.
Igen en post, som bare ikke kunne findes. Jeg
søgte og søgte fra alle mulige og umulige
verdenshjørner. Ingen post - den skal være her og
ved et tilfælde får jeg den tanke, at den kan være
placeret forkert på kortet. Den kan ligge noget
længere mod nord. Og der er den - stærkt. Se selv
nedenfor og bedøm. Posten/pælen står nord for
den nordligste sti - hvor jeg lige løber ind og
videre mod nord. Den var svær.
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Der er nu slået et lille på hul ca. 100 poster ned til
khl, som er vågnet og har tastet lidt poster ind. gst
holder pause, men hvor længe.
Jeg er i fuld gang med at planlægge et fire dages
togt
til
området
ved
Herning
samt
Hjørring/Hirtshals. Det burde give minimum 400
poster, hvis helbredet holder til det. 500 - så går
det godt. 600 - det virker ikke sandsynligt. Mere
om det senere!

Resten volder ingen problemer, så det er hurtigt
videre til Egå lige nordøst for Århus. Banen er
også delt i to. Første del ligger ved en skole, hvor
de ligger som perler på en snor. Den eneste
mindre udfordring er et område med
opgravning/slam fra en mindre bæk, som sammen
med buskads gør, at man må søge langt tilbage og
rundt den anden vej. De sidste poster ligger ved
Marinaen og er også hurtigt fundet.
Indtastning giver dog besvær for de 5 sidste
poster. De 22 første går rent ind. De sidste bliver
der meldt fejl på. Jeg forsøger at bytte lidt rundt,
men ingen held med det. Jeg skriver så til
baneejeren og hører til problemet. Han melder, at
de har fået to sæt plader og det forkerte er tatstet
ind som svar. Det bliver rettet - så 5 poster på
venteliste.

I dag, torsdag den 29.august ligger Frede stadigvæk på førstepladsen med 4428 fundne poster.
Vildt! Imponerende! Respekt!
Hvad mere kan man sige ???
Vibe

På de næste sider kan du læse niende del af Fredes Danmarksturné.
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Find Vej – del 9
4 dage i juli
Det er sommerferie og 4 dage er afsat til findveji.dk løb i Jylland. Spændende om planen med 400
poster på fire dage kan holde. Basen er slået op i
Silkeborg på Papirfabrikken - udmærket hotel,
som inden afgang er godkendt af Helle - lille vigtig detalje.
Første bane er sidste del af Skelhøj Plantage - den
sydlige del er taget på en tidligere tur. Jeg tager
det stille og roligt - der er mange km foran på de
fire dage, så intet overilet for at undgå skader.
Alle poster er på plads undtagen post 16 - den
mangler.
Næste bane er Ikast Nord. Der dufter ikke godt.
Luften fra det lokale rensningsanlæg lægger en
hørm ind over byen. Mange af posterne mangler.
Herning har etableret mange baner, men de mangler vedligehold i den grad. Jeg vil kontakte dem
for at få strammet op, beslutter jeg. Næsten alle
deres baner har ret store mangler - og har haft det
længe. Men det blev da til en del poster alligevel trods varmen - der er over 25 grader.
Post 15 var overmalet - håber ikke det er en konkurrent;-) som .... Men man kunne lige skimte
koden igennem spray malingen, så ingen katastrofe.

Næste bane er Hammerum-Gjellerup. Endnu en
Herning bane i byen - utrolig lang - men man
kommer da også uden for byen, hvilket er noget
mere spændende. Post nummer 4000 bliver noteret på turen - endnu en milepæl nået. Meget flot
tur til tider. I den sydlige ende ligger Ege tæpper.
Jeg havde spekuleret over en cirkelformet indhegning. Hegnet var over 2m højt med en masse skilte
om adgang forbudt, hvilket undrede mig noget.
Det viste sig at være en bison familie. De var ikke
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snaksaglige, men blev stående - så ingen nærbilleder.

Efter halvdelen af banen, så var der udsolgt i benene. Jeg besluttede, at det måtte være det. Ca. 80
poster nået. Hvis alle poster havde været der, så
var det nærmere 90 , så ok for dag 1.
Dag 2 startede i Aulum - endnu en Herning by
bane med lidt omegn. Igen mangler en del poster 5-6 styk ud af 50 poster. Rimelig irriterende. Jeg
kan selvfølgelig også have overset en post i bevoksningen. Der manglede i øvrigt tre poster lige
op ad hinanden, så der kan måske være vrøvl med
en lodsejer.

Find posten i brændenælder - blev ikke fundet
efter ihærdig søgen.
Det lykkedes mig i øvrigt at tabe min kuglepen ret
langt fra bilen, men heldigvis havde jeg kameraet
med på turen. Jeg forsøgte at købe en ny kuglepen
på en tankstation, men kuglepenne var ikke på
salgslisten i Aulum. Det var meget varmt, så det
blev til mere gåtur end løb. Og kasket var også
husket for at undgå solstik. Det tog alt for lang tid
grundet megen tid med at lede efter poster i bevoksning. Så ruten blev efter Aulum lagt om til
Løvbakkerne lige nord for Herning.
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En meget lang bane, som kunne bides over hvis
nødvendigt - og det blev det. Varme og ømme ben
gjorde sit til at ca. halvdelen af banen blev besøgt.
En gammel Herning-bane, som kunne trænge til
vedligehold. To poster manglede kode.
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komme op. Om jeg havde fundet ham på den anden del af ruten må stå hen i det uvisse.
Efter to dage er jeg efter planen med 100 poster
om dagen. Skyldes dels manglende poster og varme/ømme ben. Men alle poster lægger afstand til
konkurrenterne.
På 3.dagen er det afgang mod Nordjylland. Første
bane er ved Løkken. Jeg havde været så heldig at
få tilsendt kortet af Peter Arildsen fra Vendelboerne inden det blev offentliggjort på hjemmesiden.
Det gik fint og gode ben, så denne lille bane på 15
poster var hurtigt overstået. Næste bane var Skallerup Klit, som ligger ved et feriecenter. Heller
ikke de store udfordringer - meget flot bane til
tider med masser af blomster. Generelt var der
mange flotte områder på banerne med masser af
flotte blomster, hvilket var en fryd for øjet.

En anden pæl nummer 46 "faldt" jeg nærmest over
ved et stikryds - et godt stykke fra den rigtige placering. En venlig sjæl havde placeret den, så den
dog kunne ses fra stien.

Det blev meget varmt - ca. 28-30 grader, så løb
var begrænset. En af militærets helikoptere lå en
del tid lidt mod øst og søgte frem og tilbage. Senere på aftenen læste jeg på nettet, at den havde ledt
efter en mand på cykel sammen med hans hund.
Han var taget ud fredag aften og her lørdag eftermiddag var han ikke fundet. Han blev senere fundet om søndagen. Han var væltet og kunne ikke

Man kommer fint rundt i området, hvor der er
mange feriegæster. Jeg møder også en familie,
som benytter iphone-koderne på posterne.
Næste bane er i Hjørring, Vandsted Plantage. Heller ikke de store udfordringer med at finde posterne - 30 styk af slagsen. Generelt skal Vendelboerne have stor ros for at alle poster er på plads og i
orden på banerne.
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Så kommer en bane som jeg havde frygtet - Tornby Plantage. Lang, varm og masser af granskov,
hvor man bare skal holde hovedet koldt og være
med på kortet hele tiden. Starten gik fint - men
post 53 bruger jeg megen tid ved. To stier tæt ved
hinanden og der er en del ekstra stier i skoven mountainbikespor - så jeg tolker i farten området
forkert - samme sving på stien - må have været
lidt træt. Ikke så smart set i bakspejlet. Men den
bliver da fundet til sidst.
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I øvrigt er det svært at løbe her - højt tornet bunddække for at undgå sandflugt. Foto er taget mod
øst - er kommet for langt ud mod kysten. Der er i
øvrigt masser af "huller" - flere end vist på kortet synes jeg.
Men via forsigtig navigation og kompas, så bliver
resten fundet. Skøn naturbane i øvrigt med dejlige
naturoplevelser - virkelig flot i solskin.
Sidste bane den dag er den nordligste af alle findveji.dk baner - Lilleheden Klitplantage. Jeg er
godt brugt efter 10 timer på farten - banen deles i
to. Og så på gåben af sted. Enkelte poster er ikke
så nemme og er godt gemt, men alle bliver fundet.
Den bedste dag hidtil.
Sidste dag - og havgus - alt er fugtigt og det regner lidt. De sidste poster skal findes, og jeg bliver
meget våd. Det tager på kræfterne, så benene vil
bare ikke. De er ømme og brugte, så det bliver
mere gåben end løb. Jeg ser frem til baner inde i
landet, hvor solen bager, så jeg kan blive tør igen.
Den sidste post bliver fundet og af sted sydover
forbi Aalborg og til Skørping ved Rold skov.
Der er ikke et kort med alle poster på, så jeg har
selv overført en del poster til den længste bane.

Også post 56 koster noget tid. Jeg kan ikke se den
grundet bevoksning og må søge op på en høj klit
og spotte den derfra. Jeg har svært ved at omsætte
de mange klitter til signaturer på kortet, når jeg
løber - jeg får ikke fulgt med på kortet - og så går
det galt!

Posten kan lige skimtes i bunden af "hullet".
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Post 5 volder meget besvær. Jeg får slet ikke føling med kompas og kort, da jeg løber ud fra post
4 første gang og jeg må tilbage igen. Næste gang
drejer jeg af mod venstre ved en sti. Det skal lige
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nævnes, at mountainbikerne har lavet en masse
nye stier og de gamle er groet lidt til - svære at
følge. Så jeg må en 3. gang retur til start og følge
højdesignaturen på kortet og finder så til slut posten. Men jeg var lidt rystet over den manglende
evne til at finde posten.
Resten går dog fint - og tilbage ved bilen ser jeg
29 poster fundet. 29 - ikke 30 - øh - der er vist
noget galt. Jeg finder de andre kort frem og efter
nogen studeren, så opdager jeg, at post 3 flytter
sig på et af kortene, så det dækker over to poster.
Den ligger på en af banerne tættere på boldbanen.
Heldigvis er det tæt på start, men alligevel ca.
700m spildt!
Sidste bane på turen - en ny bane ved Jenle/Søttrup plantage. Også en forholdsvis lang bane
med masser af sol og varme. Posterne ligger fint
hvor de skal - en norsk familie er også rundt i
skoven, men de løber vist bare på stierne. Der er
masser af græsvækst, så benene skal løftes højt
mange steder. Der er i øvrigt lavet stander ved
mange af posterne, hvor der både er forslag til
idrætsøvelser, oplysninger om naturen og naturlege - en god ide. Endelig er bilen i sigte igen - 30
poster indsamlet.

Søllerød Orienteringsklub

Status efter indtastning - næsten 400 poster indsamlet på 4 dage. Ca. 130 km løbet/gået i både
stikkende sol og havgus. Masser af gode oplevelser fra naturen er "indsamlet" og dokumenteret
med kamera. Herlig tur.
Stillingen i starten af september er rimelig komfortabel 4516 poster - gst er gået lidt "død" efter
han også passerede 4000 pæle.
Så lidt overraskende er jeg stadig nr. 1. Jeg er vel
ca. 150 km foran ham bare for at sætte en afstand
på;-)

_______________________________________________________________________________________

Jættemilen den 10. november.
Mon ikke Frede nu er så veltrænet, at han uden yderligere overvejelser vil tilmelde sig Jættemilen?
I O-service ses det, at der allerede er 18 søllerødder tilmeldt denne begivenhed, der samtidig er Jættemilens
50-års jubilæum. Der er plads til endnu flere!

Træningsweekend for SUT og mini-SUT.
4. – 6. oktober tager 43 søllerødder over sundet for at træne og hygge. Der bliver tale om natløb fredag, dagtræninger lørdag og deltagelse i åbent svensk løb om søndagen. Overnatning sker på Karlsnäsgården (der var
i brug allerede i 1965, jeg var der )
Mon ikke vi får lov at læse om turen i næste nummer af Komposten?

Bomkanonen.
Deltag i underholdningen ved årets klubfest den 20. oktober. Skriv om et af dine mest fatale bom!
Sendes et par dage før til vibe.bogevig@gmail.com så sørger jeg for, at dommerpanelet ikke kender afsenderen.
/Vibe
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70 år med orientering og lidt resultater.
Poul Munk Eriksen havde 70-års orienteringsjubilæum den dag
vi løb op/ned-match i Stokkebjerg Skov.
Poul er 83 år og må altså have været i gang allerede som 13årig. Jeg håber, at Poul vil dele lidt ud af sine oplevelser gennem de mange år.
Poul løb sig til 2 point i matchen den dag.

Op-ned Divisionsmatch Stokkebjerg Skov 22/9
1 : Søllerød OK - OK Øst Birkerød :
2 : Søllerød OK - Allerød OK :
3 : Søllerød OK - OK Roskilde :
4 : OK Øst Birkerød - Allerød OK :
5 : OK Øst Birkerød - OK Roskilde :
6 : Allerød OK - OK Roskilde :

142 - 104
154 - 86
142 - 106
133 - 97
120 – 118
93 – 133

Ny resultatmedarbejder.
Silas Schytte Olsen har sagt ja til at
overtage jobbet efter Mads Lassen,
som har fået for travlt efter at være
startet i gymnasiet.
Stor tak til Mads og velkommen til
Silas.
Her følger flere DM-Lang-resultater:
D10 (24 deltagere)
9 Mary Lindbjerg
19 Louisa Oscarsson
20 Ellen K. Larsen

2.9 km

10K
20:55
25:57
27:42

D-12 (17 deltagere) 2.8 km
2 Alberte Kaae-Nielsen

11 K
19:57

D-14 (23 deltagere) 4.0 km
7 Astrid Skytte Kirkegaard

12 K
40:10

D-16 (17 deltagere)
2 Astrid Maag
5 Agnes Jonsson

4.8 km

13 K
40:57
43:10

D-18 (14 deltagere)
8 Nikoline Andersen

6.0 km

16 K
1:15:25

D21- (31 deltagere)
9.5 km.
16 Cæcilie Christoffersen

23 K
1:26:57

D60- (32 deltagere)
3.5 km.
23 Lisbeth Damsgaard

13 K
1:14:07

D65- (22 deltagere)
3 Vibeke Bøgevig
7 Jette Stepputat
17 Ellen Thisted

18

2.8 km

10 K
34:48
41:33
57:20

D70- (8 deltagere)
4 Kirsten Olsen

2.2 km

10 K
40:55

D75 (5 deltagere)
3 Grethe Tetens

2.2 km.

10 K
1:06:41

Stafetresultater:
D13-16 (6 hold)
Nr. 3 Søllerød OK 1
Agnes Jonsson
Astrid Skytte Kirkegaard
Astrid Maag

1:31:45
29:14
35:35
26:56

D45- (11 hold)
Nr.3 Søllerød OK 1
Marianne Kirkegaard
Anne Kaae-Nielsen
Iben Maag

2:18:56
44:14
45:28
49:14

D65- (6 hold)
Nr.1 Søllerød OK 1
Else Juul Hansen
Vibeke Bøgevig

1:15:16
40:11
35:05

D/H-43 (26 hold)
Nr.2 Søllerød OK 1
Anders Huus Pedersen
Alberte Kaae-Nielsen
Mikkel Kaae-Nielsen

1:14:04
25:12
24:22
24:30

H13-16 (8 hold)
Nr.1 Søllerød OK 1
Julius Molsen
Rune Østergaard
Johan Lindbjerg Skovbæk

1:21:20
29:17
23:05
28:58
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H-20 (6 hold)
Nr.2 Søllerød OK 1
Simon Thrane Hansen
Aske Jepsen
Magnus Maag

2:29:47
45:28
56:54
47:25

H21- (19 hold)
Nr.5 Søllerød OK 1
Ulrik Nielsen
Rune Nygaard Monrad
Andreas Mikkelsen Jensen

2:28:57
43:58
46:47
58:12

H60- (10)
Nr.3 Søllerød OK
Jørgen Münster-Swendsen
Christian Strandgaard
Ronnie McGrail

2:03:50
39:15
41:49
42:46

Åben (21 hold)
Nr.11 Søllerød OK 3
Nikoline Andersen
Anton Molsen
Anne Skovbæk

2:31:02
51:46
45:19
53:57

Resultater fra DM-mellem i Thorsø
D-10
D-12
D-14
D-16
D-20
H-10
H-14
H-16

H-20
H60H70-

nr.9 Ellen K. Larsen
nr.3 Alberte Kaae-Nielsen
nr.5 Astrid Skytte Kirkegaard
nr.3 Astrid Maag
nr.8 Agnes Jonsson
nr.13 Nikoline Andersen
nr.8 Toke Tillingsøe
nr.10 Marcus Juul Reng
nr.2 Anders Huus Pedersen
nr.2 Rune Østergaard
nr.4 Johan Lindbjerg Skovbæk
nr.6 Julius Molsen
nr.4 Simon Thrane Hansen
nr.5 Magnus Maag
nr.3 Anders Jonsson
nr.1 Arne Grøndahl

Søllerød Orienteringsklub

4 Martin Illum
H8
5 Andreas Oscarsson
D1
Sjældent god pointhøst på den længste damebane
2 Astrid Maag
4 Vanessa Roin
8 Caroline Konring
D6
1 Astrid Skytte Kirkegaard
D8
1 Alberte Kaae-Nielsen
H/D 9
2 Louisa Oscarsson
3 Ellen K. Larsen
5 Anne M. Jensen
8 Frida Hagedorn
D5 (D70)
2 Kirsten Olsen
4 Grethe Tetens
Grethe har i flere år kæmpet for en D70-klasse.
Grethe er i mellemtiden blevet 80 og har fået to
nye knæ. Derfor er det ekstra bemærkelsesværdigt, at hun efter 1 time og 58 minutter i skoven,
skaffer pointene 2,3,3 
________________________________________
Her kan der lige blive plads til lidt mere fra DM.

Esther og Emilie hjælper til ved børnebanen. Der
skal lægges kort i plastlommer.

Udvalgte resultater fra op/ned-matchen:
H1
Flot af juniorerne, nu da vores H21-løbere ikke
var der
2 Magnus Maag
3 Simon Thrane Hansen
6 Mikkel Kaae-Nielsen
7 Aske Tandrup Nyengaard
H2
Ny Søllerød-løber hjælper til klubbens pointhøst
4 Mogens Hagedorn
H3
1 Julius Molsen
2 Rune Østergaard

Børnepasningen stod Rune Monrad for med hjælpere, her Vanessa.
/Vibe
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Træning
”Ja, det er måske noget man skal prøve !!!”
Søllerødderne har fundet ud af det.
Eftersommeren har en helt utrolig energisk periode for søllerødderne dette år. Ikke alene har der
været stor – meget stor – tilstrømning til klubtræningerne torsdag efter torsdag. Nej, der har samtidig stået STORARRANGEMENT på programmet
her i september plus de 2 gange 1. divisionsmatcher. I august/september.
Der har virkelig været drøn på, hvilket træningsfliden helt bestemt også viser:

Et efterår med særlige træningstilbud venter:
Når dette nummer af Komposten er kommet rundt,
er der allerede afviklet yderligere en træning i
Geel Skov plus måske en sprint på SCION-kortet.
Og kast så lige et blik på listen nedenfor og nyd
striben af fantastiske træningsmuligheder.
Natløbene truer forude, så der er indlagt de 3 traditionelle oktobernattræninger i planen. Nu i år
strammet lidt med en omgang natløb i Geel Skov.
Og glæd dig til nye udfordringer i træning 401!

”51 – 62 – 59 – 49 – 56 – 45 – 59 – 56”

Nr. Dato og Tid
Skov/Mødested
Torsdag, 10-10 SCION/sprint ???
394
Kl. 17.30-19.00 Mødested læses i forsnakken

Sådan ser flidstallene ud for de 8 træninger i august og september 2013 og det giver et gennemsnit på 54,6 deltagere pr. træning. Træningsbanden har stået for 6 af træningerne og er på fantastisk inspirerende vis blevet suppleret af de særdeles dygtige og kompetente SUT-drenge.

395

Torsdag, 17-10 Rude Skov, NATTRÆNING
Kl. 17.30-19.00 Rudegård, Klubhuset

396

Torsdag, 24-10 Rude Skov, NATTRÆNING
Kl. 17.30-19.00 Birkerød Kongevej, 18,0 km

397

Torsdag, 31-10 Geel Skov, NATTRÆNING
Kl. 17.30-19.00 P på toppen af Geels Bakke

398

Lørdag, 2-11 Trørød Hegn
Kl. 10.00-12.00 P-plads på Trørødvej

OBS

Lørdag, 9-11 SELVTRÆNING pga.
Kl. ??.??-??.?? JÆTTEMIL dagen efter

399

Lørdag, 16-11 Rude Skov/Agersø
Kl. 10.00-12.00 20 km-sten, Hørsh. Kongev.

Lørdag, 23-11 Ravneholm
Kl. 10.00-12.00 Vangeboskolen
Fredensborg Søpark
Lørdag, 30-11
401
Dronningens Kohave
Kl. 10.00-12.00
Sprintslynger på specialkort
Lørdag, 7-12 Trørød Hegn
402
Kl. 10.00-12.00 P-plads på Trørødvej

400

Hvad finder de SUT ´er dog på ?
Mikkel Kaae-Nielsen havde sørget for en særdeles krævende strimmelbane i Ravneholms kraftsugende terræn suppleret med et god gang kompastræning i Ravnebakkeområdet længst mod øst.
Her måtte mange garvede søllerødder virkelig tage
sig sammen og bruge alle hjernens O-krøller.
Rune Østergaard og Julius Molsen kringlede en
særdeles svær træning i vestdelen af Rude Skov,
hvor vi dels blev sendt ud på et forsimplet kort, og
dels et kort med forskubbet kurvebillede efter en
opvarmning på spejlvendt kort = en lille hjerneopvarmning.
To supertræninger for alle ”de gamle sølle rødder” leveret humørfyldt af SUT-drengene.
Og de har lovet at komme igen !
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403

Lørdag, 14-12 Rude Skov Nord
Kl. 10.00-12.00 Femsølyng

Lørdag, 21-12 Geel Skov
Kl. 10.00-12.00 P/Tennisbanerne/Søllerødvej
Rude Skov
Torsdag, 26-12
Rudegård
405
Kl.10.00 ->>
JULEMAVEFRÆS
404

Skulle du have lyst til at være gæstebanelægger, kan du få chancen ved at kontakte:
Henrik Kleffel: henrik.kleffel@gmail.com
eller mig: gert.bogevig@gmail.com.
Vi ses lige dér, hvor bakker er noget søllerødderne løber OP ad !!!!!
GERT

