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Divisionsturneringen.
Den 22. september er der op- og nedrykningsfinale i Danmarksturneringen (divisionsmatcherne) i Stokkebjerg Skov ved Jyderup.
Hér møder vi OK Øst, Allerød OK og OK Roskilde, og de to stærkeste klubber i den match løber i 1. division i 2014, mens de to øvrige klubber skal løbe i 2. division.
I årets to første matcher tabte vi klart til FIF Hillerød og Tisvilde Hegn OK, mens vi henholdsvis tabte med
mindst mulig margin og vandt med en lidt større margin i opgøret med OK Øst. Vi kan i nogen grad undskylde os med sygdom, skader og afbud fra nogle af klubbens stærkeste kort; men til denne årets sidste divisionsmatch bør alle mand og kvinder stille for at vise, at vi som én af landets absolut største klubber er stærke nok til at løbe i 1. division!!!
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ved den 22. september – gå ind på O-service og meld dig
selv og din familie til denne vigtige begivenhed.
Reglerne er sådan, at alle kan tage point – men ikke alle gør det nødvendigvis på dagen. Men der er brug for
alle gode kræfter til at vise flaget – uanset alder, køn, O-erfaring eller dagsform – og vi har flere gange set,
at ét point har afgjort en match til vores fordel – eller imod os. Så kom og vær med – nyd, at du samtidig
med spændingen får en god løbetur i efterårsskoven – og glæd dig over, at klubben betaler startafgiften for
dig.
Kirsten Møller.
Dette nummers fotografer: Sanne Elidsbo Hansen, Magnus Oscarson, Kaj Maag, Bo Konring og Vibe Bøgevig.
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Formanden har ordet
Sommerferien er slut for de fleste, og rigtig mange
søllerødder har været på eventyr. Jeg ved, at der
har været søllerødder på færde med kort og kompas i hånden blandt andet i Sverige på Halland 3dages og på O-ringen i Boden, i Slovenien, i
Tjekkiet til junior-VM, i Finland til senior-VM og
i Italien både til 5-dages og veteran-VM, og jeg
glæder mig til at høre historierne om de store succeser og præmiebom, se kortene og læse spændende beretninger i Komposten.
Ved junior-VM i Tjekkiet stillede Danmark op
med to hold i stafetten. Men det var andetholdet
med Simon Thrane Hansen og Magnus Maag
sammen med Thomas Knudsen, OK Melfar, der
skabte sensationen. De løb deres livs løb og overgik alles forventninger, da Magnus efter en meget
spændende sidstetur løb i mål som nummer 4.
Fantastisk flot præstation af de tre debuttanter på
juniorlandsholdet.

Magnus, Thomas, Simon
”Store Thrane” Rasmus deltog i senior-VM i Finland og viste med en flot sjetteplads i sprinten sit
høje internationale niveau. Så meget mere glædeligt, eftersom Rasmus har været plaget af skader i
lang tid. Rasmus fulgte op på successen i Columbia ved World Games, der afholdes hvert fjerde år
for omkring 30 ikke-olympiske idrætsgrene, herunder orientering, hvor han blev nummer 4 på
mellemdistancen under 3 sekunder efter sølvvinderen. Men hermed var det ikke slut, for ved den
afsluttende mix-stafet fik det danske hold, som
Rasmus var del af sammen med Tue Lassen, Ida
Bobach og Maja Alm, en superflot sølvmedalje.
Kæmpestort tillykke!
Også for de store SUT-er går det forrygende. Ikke
færre end 5 er netop blevet udtaget til næste sam-
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ling for U16-landsholdet: Astrid Maag, Martin
Illum, Johan Lindbjerg Skovbæk, Rune Østergaard og Julius Molsen. Det er rekord mange deltagere fra en enkelt klub og en kæmpesucces ikke
bare for de udtagne løbere, der skal have et stort
tillykke, men for hele SUT og ikke mindst deres
trænere, som har formået at skabe et enestående
træningsmiljø, der udvikler, tiltrækker og fastholder de unge talenter.
Igen i år har Søllerød OK holdt sommerferieaktiviteter for unge i Rudersdal Kommune. En gruppe
af store SUT med Aske Jepsen i spidsen har med
stor dygtighed gennem en uge introduceret omkring ti unge fra Rudersdal i o-sporten. Forhåbentlig får nogle af dem lyst til at snuse lidt mere til
sporten fremover.
Sensommeren byder på mange gode orienteringsoplevelser. Om ganske kort tid løber vores store
arrangement dette år, DM Stafet og Lang i Klinteskoven på Møn, af stabelen. Flere end 80 søllerødder og 40 fra O-63 m.fl. har meldt sig som
funktionsledere og hjælpere. Når vi hertil lægger
et fantastisk terræn, et nytegnet kvalitetskort, super baner og søllerøddernes uovertrufne gå-påmod, er de bedste betingelse til stede for, at vi
lykkes med at skabe et superflot og vellykket arrangement.
Søndagen efter, den 22. september, bliver ikke til
hvile, for vi skal i skoven igen. Efter de to første
runder i årets Danmarksturnering, dvs. divisionsmatcherne, er vi placeret i den nederste halvdel af
Østkredsens 1. division, hvilket betyder, at vi skal
kæmpe mod de bedst placerede klubber i 2. division om pladsen i 1. division næste år. Rekordmange søllerødder har deltaget i årets to første
divisionsmatcher, men det er nu det gælder! Skal
landets tredjestørste klub fortsat løbe i 1. division i
2014, skal vi have løbere tilmeldt på alle baner og
klasser den 22. september. Men så bliver vi også
svære at slå 
I sidste nummer skrev jeg om vores bestræbelser
på sammen med Tisvilde Hegn OK og Farum OK
at få værtskabet for veteranverdensmesterskaberne
(for D/H 35 og ældre) WMOC til Danmark i
2016. Det lykkedes desværre ikke. Under VM i
Finland i juli besluttede IOF Council, at WMOC i
2016 skal holdes i Estland, som var det andet af de
to shortlistede kandidatlande. Tilbagemeldingen
fra IOF har været, at begge landes ansøgninger var
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”enestående gode”, og at valget mellem ansøgningerne derfor ikke var let. Sammen med de to andre
Vi ses, hvor søllerødderne kridter o-skoene.
ansøgerklubber og DOF overvejer vi nu, om vi
skal gøre endnu et forsøg på at få WMOC til
Niels
Danmark. Næste mulighed er 2018.
_______________________________________________________________________________________

Divisionsmatch – op/ned !!!!!!!!!!
Den 22. september er der op- og nedrykningsfinale i Danmarksturneringen (divisionsmatcherne) i
Stokkebjerg Skov ved Jyderup.
Hér møder vi OK Øst, Allerød OK og OK Roskilde, og de to stærkeste klubber i den match løber i
1. division i 2014, mens de to øvrige klubber skal
løbe i 2. division.

tabte med mindst mulig margin og vandt med en
lidt større margin i opgøret med OK Øst. Vi kan i
nogen grad undskylde os med sygdom, skader og
afbud fra nogle af klubbens stærkeste kort; men til
denne årets sidste divisionsmatch bør alle mand
og kvinder stille for at vise, at vi som én af landets
absolut største klubber landets er stærke nok til at
løbe i 1. division!!!
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ved den
22. september – gå ind på O-service og meld dig
selv og din familie til denne vigtige begivenhed.
Reglerne er sådan, at alle kan tage point – men
ikke alle gør det nødvendigvis på dagen. Men der
er brug for alle gode kræfter til at vise flaget –
uanset alder, køn, O-erfaring eller dagsform – og
vi har flere gange set, at ét point har afgjort en
match til vores fordel – eller imod os. Så kom og
vær med – nyd, at du samtidig med spændingen
får en god løbetur i efterårsskoven – og glæd dig
over, at klubben betaler startafgiften for dig.

7-årige Frida løb bane 9 ved seneste div.match.
Kirsten Møller.
I årets to første matcher tabte vi klart til FIF Hillerød og Tisvilde Hegn OK, mens vi henholdsvis
_______________________________________________________________________________________

Træninger i google-kalenderen.
Bruger du en google-kalender, kan du nu abonnere på en del af Søllerød OK' s træninger.
Hvis du har en smartphone med Android, kan du næsten ikke slippe uden om google-kalenderen.
Du skal "bare" sige du gerne vil abonnere på en vens kalender og angive vennens e-mail adresse.
Til Bredde-træningen skal du bruge:
traeningsbanden@gmail.com
Denne kalender har også angivelse af træningssted ved hjælp af GPS koordinater.
Bruger du google-kalender på en PC, kan du let se, hvor der trænes ved at klikke på teksten: Kort
(Du skal lige klikke på begivenheden først.)
Til SUT træningerne:
sut@kim.fiand.dk
Til Mini SUT:
minisutsok@gmail.com

Kim Find Andersen
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VM og World Games
Af Rasmus Thrane Hansen
I år var jeg for 4. gang udtaget til senior-vm, som
skulle løbes i Vuokatti i Finland. Det var som
sædvanlig årets hovedmål, og jeg skulle løbe
sprint, mellem og stafet. På forhånd havde jeg de
største forhåbninger til et godt resultat på sprinten,
da jeg en måned inden VM var blevet nr. 6 og 5
på to World Cup afdelinger. Jeg havde forberedt
mig rigtig godt til sprinten og havde nørdet det
gamle almindelige orienteringskort og kigget meget på google streetview inden konkurrencen. Så
jeg følte mig godt forberedt.
Efter en lang rejse ankom vi til Vuokatti et par
dage inden konkurrencerne. Dermed var der tid til
at komme ovenpå igen efter rejsen og få lavet de
sidste forberedelser. Tiden gik langsomt, og hele
holdet ventede bare på at komme i gang med VM.
Dagen før kunne jeg mærke nerverne, og jeg glædede mig til, at jeg endelig skulle i gang med at
løbe.
VM-sprinten løbes med en kval om formiddagen
og finale og aftenen. De 15 bedste fra hvert heat
går videre til finalen. Mit fokus var på finalen,
men inden finalen skulle jeg selvfølgelig lige videre fra kvalen. Jeg holdt mig til min plan, og med
rigtig gode ben lykkedes det mig at vinde mit heat
med 20sek. Det gav et godt boost med selvtillid
inden finalen. De seneste par år har jeg også løbet
godt i kvalen, men ikke lykkedes i finalen. I år har
jeg haft et par samtaler med Team Danmarks
sportspsykolog Kristoffer Henriksen, hvor vi har
arbejdet med mine tanker især i forbindelse med
sprinten. Efter kvalen havde vi en snak, og så følte
jeg mig helt klar til finalen.
Finalen skulle løbes i byen Sotkamo, hvor målet
og starten var på byens baseball stadion. Stadionet
var helt fyldt med 10.000 tilskuere. Ikke noget
man oplever til mange orienteringsløb, og det
kunne godt mærkes, da jeg løb fra pre-starten til
starten. Min krop føltes helt slap pga. nervøsitet.
Den forsvandt dog heldigvis, da jeg vendte kortet,
og løbet var i gang. På forhånd regnede vi med, at
sprinten ville blive rigtig krævende, da arrangørerne flere steder i terrænet havde opstillet festivalshegn for at lave flere og sværere vejvalgsstræk. Det var rigtig intensivt i starten af banen
med mange korte vejvalgsstræk. Efter en lille fejl
til 2’eren fik jeg godt styr på det og fik god flyd i
orienteringen. Jeg tog de fleste af de gode vejvalg,
og løb så stærkt jeg kunne. Ved post 19 ligger jeg
nr. 2, men det er rigtig tæt efter mig. Benene begynder at være trætte, og på langstrækket til
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20’eren vælger jeg at løbe igennem skoven. Det
koster mig 15-20sek og dermed ryger jeg ned på
6. pladsen, hvilket også ender med at blive min
placering i mål. Dermed fik jeg lov til at komme
på podiet foran det fyldte stadion. En kæmpe oplevelse. Det var også en fed fornemmelse at lykkes på årets vigtigste konkurrence.
Efter sprinten havde jeg to hviledage, inden jeg
skulle løbe mellem-kval. De blev mest brugt på at
slappe af og nørde lidt kort. Mellemdistancen
skulle løbes i typisk tungt nordisk terræn med
mange detaljer. Da mit fokus mest havde været på
sprint i løbet af foråret, var jeg usikker på om jeg
var stærk nok i det tunge terræn. Men efter et godt
gennemført teknisk løb, gik jeg sikkert videre til
finalen som 7’er. Kvalen vil nok blive husket for
et ekstremt teknisk område, hvor der blev bommet
rigtig meget også af mange gode løbere. Fx var
Tue Lassen tæt på at ryge ud efter at have bommet
5 min på 1’eren.
Finalen blev løbet dagen efter i samme terræntype.
Jeg startede hårdt ud og lå rigtig godt i starten.
Desværre klarede jeg ikke helt at holde farten hele
vejen til mål, da der var et par kæmpe bakker, der
virkelig hev tænder ud. Jeg endte som 25’er. Stadig acceptabelt synes jeg, og det gav bare endnu
mere motivation til stafetten dagen efter. Her var
det oprindelig tænkt at Tue Lassen, Marius Ødum
og mig skulle løbe, men pga. sygdom havde Marius meldt fra til VM og aftenen inden måtte Tue
også droppe stafetten pga. sygdom. Dermed skulle
jeg i stedet løbe med Søren Schwartz og Andreas
Boesen. Jeg skulle løbe 1. tur. Terrænet var stor
set det samme som til mellemdistancen. Kroppen
var ikke helt på toppen inden start, og jeg begyndte at hænge lidt opad den lange bakke til 2’eren.
Dermed mistede jeg kontakten til teten, og pludselig var jeg alene på mit vejvalg. Jeg formåede ikke
at holde hovedet koldt og bommede et par poster,
da jeg var alene. Jeg kom i mål 4-5min efter de
førende, og dermed var vores chancer herfra ikke
de bedste. Til slut endte vi som nr. 18.
Efter VM er der normalt tid til lidt ferie, hvor træningen nedprioriteres lidt, men i år var der World
Games to uger efter VM, som jeg var udtaget til at
løbe. World Games er et slags OL for ikke olympiske-idrætter, hvor man kan vise sin sport frem i
forhold til at komme på OL-programmet. World
Games 2013 skulle afholdes i Cali i Columbia.
Ikke det mest kendte land i forhold til orienteringsløb, og derfor var det lidt usikkert, hvad der
ventede os dernede. Programmet bestod af sprint,

Komposten – 23. årgang nr. 4 – september 2013

mellem og mix-stafet. Hvert land må kun stille
med to herrer og to damer, så det var et lille hold
vi var af sted.
Efter VM havde jeg holdt et par dages pause, inden jeg begyndte at træne seriøst igen. Under VM
havde jeg haft nogle problemer med foden, så
derfor blev jeg nødt til at lave det meste træning
på cross-trainer og cykel. Dermed tog jeg til Columbia uden helt at vide, hvordan løbsformen var.
Da vi ankom til Cali blev vi mødt af en masse
hjælpsomme arrangører, der hjalp os med at finde
den rette bus. Her fik vi for første, men ikke sidste
gang, lov til at sidde lang tid i bussen og vente
inden vi kørte videre. Vi ankom til hotellet ved
midnat og var godt smadrede efter 24 timers rejse.
Dagen efter gik mest med at slappe af og finde ud
af, hvordan tingene i Columbia fungerede. Det gik
hurtigt op for os at folk generelt ikke tog tiden så
alvorligt – no stress. Til gengæld var folk i byen
helt vilde med alle os atleter. Man blev nærmest
overfaldet af folk, der ville have billeder med en,
når man trådte ud af det lukkede område for atleter. Inden vi kom derned var vi lidt spændte på
sikkerheden, man har jo hørt en del ting om Columbia. Det klarede arrangørerne ved at have indkaldt 4000 politifolk fra hele landet, og dermed
var der ingen grund til at være bange. Den næste
dag fik vi lov til at komme ud og kigge lidt på
model-eventen til sprinten. Det viste sig, som ventet, at være et ret simpelt område set med en orienteringsløbers syn. Firkantede bygninger og så lidt
åben park. Så vi var forberedt på, at man skulle
løbe hurtigt på sprinten dagen efter. Efter mit gode
VM resultat havde jeg selvfølgelig størst forhåbninger på sprinten dagen efter.
Det var rigtig varmt i Columbia, og kroppen føltes
nogenlunde under opvarmningen til sprinten, men
da jeg begyndte at løbe stærkt ude på banen føltes
kroppen tung pga. varmen, og trætheden kom hurtigere end normalt. Jeg lavede kun to meget små
fejl, som ikke har kostet mere end 5 sek. Den største fejl var, da jeg stoppede op 10m før mållinjen,
da jeg var helt ude i tovene fysisk, og dermed ikke
lagde mærke til, at det var startlinjen jeg stoppede
ved. Jeg tabte måske 7. pladsen på det, men var
alligevel rigtig godt tilfreds med at blive nr. 8 pga.
den problemfyldte forberedelse. Jeg var 28 sek
efter Mathias Kyburz.
På forhånd glædede jeg mig rigtig meget til sprintstafetten, hvor vi havde en god chance for at tage
en medalje. Og jeg havde derfor på forhånd ikke
tænkt så meget på mellemdistancen, som lå dagen
efter sprinten. Både fordi det er den disciplin, jeg
som regel har sværest ved, og fordi jeg ikke vidste, hvordan terrænet ville blive, da vi ikke har
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kunnet løbe i noget relevant terræn inden løbet.
Jeg var dog fokuseret som jeg altid er inden vigtige løb, og jeg var klar til at kæmpe hele vejen.
Terrænet var ret så grønt og ind imellem var der et
par dejlige lianer med store torne på. Derfor forsøgte jeg at holde mig på stierne for ikke at sidde
fast i det grønne. Det gik rigtig fint på 1. runde, og
jeg fik at vide, at jeg passerede arenaen i bedste
tid. Herfra begyndte jeg at mærke varmen, og hovedet begyndte at koge lidt over, så jeg lavede et
par dumme vejvalg og forsøgte at løbe igennem
junglen, hvilket jeg tabte meget tid på. Efter løbet
viste det sig, at jeg lå 2’er det meste af vejen 25
sek efter M. Kyburz, indtil jeg løb dårligt til 4
poster i træk og dermed endte jeg på 4. pladsen
hhv. 2 og 3 sek fra 3. og 2. pladsen. Her bagefter
er jeg rigtig stolt, men også lidt ærgerlig over mit
løb. Det er fedt at se, hvordan jeg har nærmet mig
toppen i løbet af det sidste år. Det gav mig blod på
tanden i forhold til stafetten dagen efter, og det
vidste jeg også at de andre havde.
Vi havde snakket meget om stafetten i dagene
inden, og jeg vågnede kl. 5 om morgenen og kunne ikke lade være med at tænke på den. Med andre
ord, så var jeg klar. Jeg skulle løbe 3. tur efter Tue
og Ida. De tog begge næsten alle de lange gaflinger. Det betød, at jeg havde lidt inderbane i forhold til mange af de andre, og dermed kunne jeg
hente en del placeringer og skifte til Maja som nr.
4. Langt efter Schweiz, men ikke langt efter Tjekkiet og Østrig, som lå foran. Maja hentede og satte
hurtigt de to og kunne løbe os indtil sølvmedaljen.
Fantastisk at lykkes sammen med de tre andre og
få den medalje vi alle havde drømt om.

Det danske hold med Tue Lassen, Ida Bobach,
Rasmus Thrane Hansen og Maja Alm sikrede
Danmark en fantastisk afslutning på World Games i Colombia, da de vandt sølv i den afsluttende
mix-stafet.
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World Games var mere end gode placeringer. Jeg
fik også set et par andre sportsgrene fx kajakpolo
og korfball. Ellers var noget af det vildeste afslutningsceremonien med op til 50.000 mennesker,
der gik amok til salsamusik. Så på trods af problemer med foden endte det alligevel med at blive
en super fed tur.
I skrivende stund har jeg stadig problemer med
foden. Efter to MR-skanninger er det ikke helt
klart, hvad der er problemet. Dog er det helt sikkert, at det ikke at godt at løbe i terræn. Derfor

ved jeg ikke, hvor mange løb jeg kommer til at
deltage i her i løbet af efteråret, men forhåbentlig
kan et besøg hos en ekspert i Odense snart give
mig svar på dette.
Ellers så vil jeg gerne opfordre, så mange som
muligt til at tage med på turen til publikumsløbene
til VM i Italien næste år. Det er altid rigtig fedt for
os løbere, når der er folk fra Danmark der hepper.
Jeg skal nok gøre mit bedste, for at I får noget at
råbe af 

På DOF´s hjemmeside kunne vi dagen efter mellemdistancen læse følgende om Rasmus:

2,5 sekunder fra ny dansk World Games medalje
Af: Michael H. Sørensen, Direktør

Lige ved og næsten for Rasmus Thrane på mellemdistance
Rasmus Thrane Hansen – nr. 4 til World Games

Rasmus Thrane Hansen var blot to sekunder fra at
følge op på gårsdagens danske medalje med endnu én
af slagsen, da mellemdistancen ved World Games i
Columbia i dag blev afviklet.
Efter et super flot udlæg, hvor Rasmus på de første 26
af 33 poster lå på andenpladsen, tabte han dyrebare
sekunder på banens afslutning og måtte til sidst nøjes
med en 4. plads med under 3 sekunder op til såvel
sølv- som bronze-pladsen.
Rasmus, der 22 år og i Danmark stiller op for Søllerød
Orienteringsklub, er juniorverdensmester fra 2010 i
Danmark og fik sit internationale seniorgennembrud
med en 6. plads på sprint ved VM i Finland i juli. Dagens 4. plads er endnu en understregning af hans høje niveau.
Rasmus var efterfølgende naturligvis ærgerlig over at
have været så tæt på medaljen, men udtaler: ”Ærgrelsen overskygges af glæden af at have løbet et rigtig
godt orienteringsløb og have vist, at jeg kan være
med helt fremme i et felt bestående af verdens bedste
løbere”.

Så er Søllerød på facebook
Som mange ved har Julius allerede lavet en Søllerød OK side på facebook, men nu er gruppen her.
Gruppen kan bruges til at dele billeder og skrive sammen om transport, kommende træninger og løb. For at
blive medlem skal i bare gå ind på facebook, skrive Søllerød OK og anmode om at blive medlem, så er i
med…
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JWOC 2013
En øjenvidneberetning
Vi var taget til Hradec Králové i Tjekkiet for at
følge de to ”Søllerødder” Simon Thrane Hansen
og Magnus Maags deltagelse i junior VM
(JWOC), som blev afviklet fra den 30. juni til den
7. juli.
Vi ankom søndag den 30. juni, hvor der skulle
være åbningsceremoni. Vi fandt det hotel, hvor
der var event-center. Åbningsceremonien blev
afholdt på samme hotel i en kongressal. I eventcenteret fik vi fik at vide – hvilket også stod på
nettet – at forældre ikke havde adgang – vi havde
heldigvis ikke læst dette!
Fra andre JWOC stævner, som vi har deltaget i,
har åbningsceremonien altid være en åben ceremoni, hvor man benyttede lejligheden til at reklamere for vores sport. Med gode talegaver – vi var
trods alt kommet helt fra Danmark for at opleve
dette – fik vi dog lov til at komme ind, hvis vi
ventede til alle løbere og trænere var kommet på
plads og der var ledige ståpladser. Det var vi så
heldige at få sammen med andre ”ikke på forhånd
oplyste” forældre.
Vi så de 170 unge mænd og 149 unge kvinder
blive præsenteret på scenen. Der blev holdt flere
fine taler fra arrangørerne samt fra IOF. Der blev
også vist en sjov film om de fem forskellige løbsområder (lang, mellem kvalifikation og mellem
finale – sprint og stafet), hvor deltagerne skulle
løbe. Disse film kan stadigvæk ses på
www.jwoc.cz sammen med film, billeder, interviews, resultater, kort m.m. fra arrangementet.
Næste dag, mandag, startede konkurrencerne med
lang i Odolov, ca. 80 km nordøst for Hradec
Králové, oppe i bjergene tæt på den polske grænse. Her var der store bakker og mange højdemeter
samt diverse militære installationer fra anden verdenskrig. Her blev Magnus næstbedste dansker
med en meget flot 13.plads. Simon nøjedes med
en plads som nr. 53. Jakob Edsen blev nr. 7 og
kom altså lige netop ikke på podiet.
Hos pigerne kom både Ita Klingenberg og Cecilie
Klysner på podiet med henholdsvis en 5. og 6.
plads.
Vores publikumsløb gik fint på trods af, at vi ikke
fik postdefinitionsholderen med til start - en lære-

streg, da der ikke var postdefinitioner og kontrolnumre på kortet!
Kvalifikationen til mellem foregik tirsdag i Radvanice, tæt på den polske grænse, i et meget krævende terræn. Her var Magnus igen godt løbende
– og så tæt på A-finalen, man kan komme, uden at
komme med! Simon kom i C-finalen.
Publikumsløbet foregik denne dag i et ”Tisvilde
Hegn-lignende” område – ca. 100 km fra Radvanice. Det var lidt kikset, at der var så langt mellem
de to løb. Vi nåede det lige akkurat!
Næste dag blev finalen i mellem afviklet med
samme stævneplads som til kvalifikationen. Magnus deltog i B-finalen og Simon i C-finalen. Ingen
danske mænd kom på podiet, men Miri Thrane
Ødum fra OK Øst Birkerød kunne bestige den
allerfineste plads som verdensmester! Et stort tillykke til Miri.
Arrangementet i Tjekkiet satte nye standarder for
afvikling af JWOC. Storskærme med direkte TV
fra skoven, GPS tracking, speaking på adskillige
sprog. Se mere på www.jwoc.cz.
Det var første gang vi besøgte Tjekkiet - Hradec
Králové var en spændende by med en højt hævet
bymidte med flotte huse og pladser. Et stort udbud
af spisesteder med godt og billigt øl!
Desværre skulle vi hjem efter mellem-finalen,
men både Maag og Illum tog ned og heppede videre.
Susanne og Jens
Deres beretning vil blive bragt i næste nummer af
Komposten. (red.)

JWOC-drengeholdet – med læbestift!
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Turen gik til
Appeninerne i Italien
Tekst Sanne Elidsbo Hansen
Min første tur med Søllerød
I december 2012 fik jeg en mail fra Ulrik Illum
om, at der var en o-løbs klubtur til 5 dages i Appeninerne Italien. Vi (mig og min kæreste Lars
Bukkehave) meldte os straks til, da vi tidligere har
deltaget i sådanne aktiviteter på egen hånd bl.a. i
Schweiz for 2 år siden.

Dag 2 Casa del Romano (2 etape)
Se kort Casa Del Romano

Vores tilknytning til o-løb har i de senere år været
igennem Adventure Race, som indeholder o-løb
men ikke nært så svært. Vi er vant til at rejse verdenen rundt med vores Adventure Race hold
Team Merrell Denmark, men aldrig har det været
så nemt, som da vi tilmeldte os til klubturen med
Søllerød. Stor ros til Ulrik Illum for at sørge for
alt og for at være så imødekommende over for
nye.
Dag 1 Rovegno (1 etape)
Efter at være ankommet sent om aftenen den forrige dag var vi nu klar til 1.etape. Vi var ankommet i god tid inden start og vi genkendte hurtigt
søllerød-lejren, hvor vi blev budt rigtig fint velkommen til klubben.
Se Kort Fonte del Galletto (kun den elektroniske udgave)
Terrænet på dag 1 var skov med mange klippefyldte områder og der var en del åer.
Jeg havde valgt at løbe den mellemsvære bane, da
det var mit 2. o-løb i udlandet.
Der var omkring 1500 m til start og det var omkring de 30 grader. Jeg kom fint af sted til at starte
med. Jeg havde valgt, at jeg skulle tage den med
ro til første post og løbe sikkert. Jeg blev dog lidt
forvirret, da den sti jeg havde satset på kunne give
mig et sikkert indløb til posten, ikke eksisterede
eller i hvert fald ikke som jeg opfattede en sti. Så
jeg kom langt ned i tempo og valgte at følge højdekurverne. De næste par poster gik rigtig fint og
jeg havde fået et godt løb. Inden post 5 kommer
jeg for langt ned af stien, men ikke det store bom.
Ved post 8 laver jeg et større bom og finder ud af,
at jeg er endt oppe ved det åbne område og får
mig læst tilbage til posten. Jeg får god hastighed
på, og de næste par poster går meget let.
I mål får vi snakket vejvalg og banen igennem, og
jeg må nok indrømme, at jeg flere gange ude på
banen tænkte, at det var noget terræn der virkelig
satte én på prøve.
Det blev til en 5 plads dag 1.
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Dag 2-terrænet, en solrig hældning med enge, højt
græs, små dale og åer samt en masse højdemeter.
En rigtig flot panoramisk udsigt.
Efter, at jeg havde bommet to gange dagen før,
var målet i dag at komme meget sikkert ind på
kortet. Da jeg starter og får læst mig ind på kortet,
kan jeg dog se, at det er en meget let bane jeg har
fået i dag. Posterne ligger ikke langt fra gode indløb. Så jeg løber lige på alle posterne og har rigtig
godt tempo. Det er en flot udsigt der er oppe ved
post 1 og 2. De næste par poster går det i fuld firspring nedad. Strækket mellem post 9 og 10 er
opad en stejl bakke, som sætter tempoet lidt ned.
Jeg kommer godt i mål og med hep fra Søllerødderne ved målopløbet, men det var nok en lidt for
let bane. Jeg vandt også dag 2.

Sanne i startbåsen ved start på 2. etape
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Se kort i "Caruggi" di Genova
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Dag 4 Bosco delle Fate WRE (4 etape)
Se kort Bosco delle Fate (kun den elektroniske udgave)

(kun den elektroniske udgave)

Dag 3 sprinten i Genova. På det lokale sprog betyder udtrykket Caruggi smalle og labyrithine
stræder og det var lige præcis det, som det var.
Dagens konkurrence fandt sted i den gamle bydel
og målområdet var nede ved den gamle bydel.
Starten var oppe ved en stor plads. Arrangørerne
var ikke helt klar til tiden den dag, så vores starter
blev skudt med 10 min. Men jeg kom godt af sted
og mellem post 4 og 5 indhenter jeg hende, der er
løbet af sted før mig i min klasse. Jeg tænker, at
det er vigtigt, at jeg nu holder mig fuldstændig på
kortet og ikke lader mig stresse af, at vi ligger side
om side. De små smalle stræder med butikker og
statuer er rigtig spændende at løbe rundt i. På et
tidspunkt skal jeg dog igennem et "luderkvarter" jeg stopper forbavset op og kigger en ekstra gang
på kortet om jeg må løbe igennem der. Konklusion, det må jeg gerne, så jeg løber af sted mellem
letpåklædte damer. Jeg har i mellemtiden overhalet hende den anden på min bane. Mellem post 9
og 10 når jeg lige at komme foran en masse mennesker, som senere viser sig at være en demonstration mod retssagen med Berlusconi.
Et rigtig spændende sprintområde og jeg kommer
i mål som nr.2 og i det samlede resultat ligger jeg
pt. nr.2.

Dag 4-terrænet er fyldt med klipper og sten, som
skaber en del svær orientering. Yderligere er der
forskel på trætyperne.
Da vi ankommer ved målområdet bliver vi mødt
af en slags troldeskov, der ved startområdet ender
ud i et stort åbent område.
I det øjeblik jeg får kortet i hånden, bestemmer jeg
mig straks for, at jeg tager stien op til første post
for at komme godt ind på kortet. Jeg får dog mellem post 1 og 2 byttet rundt på post 3 og 2. Jeg
opdager det først, da jeg står og tjekker kontrolnummeret ved post 3. Øv! Men jeg kommer hurtig
af sted mod post 2, ser stengærdet og ned i slugten. Nu ved jeg jo hvor post 3 er, så jeg kommer
hurtigt op til den. Til post 4 vælger jeg at tage
stien rundt, for jeg er lidt frustreret over bommet
ved post 2. Det er meget svært at se stierne så jeg
tager den nedover og rammer ind i posten. Fra
post 6 til 7 taber jeg dog det hele på jorden. Jeg får
på en eller anden måde gået alt for langt til venstre
og ender et sted mellem post 8 og 9. Da jeg slet
ikke ved, hvor jeg er på kortet, prøver jeg at løbe
tilbage men det kan jeg ikke helt finde. Så jeg
ender med at se en anden fra min klasse og i fuld
galop sætter jeg efter hende for at hun kan føre
mig til en af mine poster. Hun fører mig dog heldigvis til post 7. Jeg lader hende løbe af sted og
venter lidt som tak for hjælpen. De næste par poster går fint, men ved post 13 bommer jeg igen og
kommer alt for nordligt. Jeg finder tilbage til åen
og finder derefter post 13. Sikke dog en dag!
Dag 5 Pietranera (5 etape)
Dag 5 med jagtstarten deltager vi desværre ikke i,
da vi skal med et tidligt fly til Danmark for at være med til DM i Adventure Race i Thy.
Tak for en rigtig god tur til alle Søllerødderne som
var med og tak for hjælpen med kortforklaring og
det hele.

Der endnu en Skovcup tilbage i dette efterår:
11/9
Grib Skov
Arrangør: FIF Hillerød

Nordsjællands maskinstation
Helsingevej 7, 3500 Hillerød
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O-ringen
5-dagars i Boden
Af Vibe Bøgevig.

x

Der er mega-langt til Boden. 1242 km fortæller
tilmeldingssiden mig. Det skal nok passe.
Vi besluttede at se lidt mere af Sverige på både
op- og nedturen.
Efter to dage i Tiveden Nationalpark, beliggende
mellem søerne Vättern og Vänern, kørte vi til området ved Örnsköldsvik, (ca. 600 km nord for
Stockholm) et område, der kaldes Höga Kusten og
som er på Unescos Verdensarvsliste. Det er her
landet har hævet sig allermest siden isen smeltede
for 10 000 år siden og det hæver sig stadigvæk
med 10 mm om året. Underligt at gå langs verdens
højest beliggende tidligere strandlinje 286 meter
over havet.

Det er et dramatisk landskab med høje stejle klipper og smalle vige og det er flot at kigge ud over
vandet, Den Botniske Bugt, og se små klippeøer
stikke op, vel vidende, at de bliver større og større
år for år.
Her var der et to-dages O-arrangement, som vi
havde tilmeldt os.
Langt til start, svær og god orientering og mange
sten i bunden. Alle afrundede efter ophold i havet,
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men nu for det meste dækket af mos og lav og
svære at løbe i. Et fint lille (943 deltagere) arrangement, som gav et gavekort til sportsbutikken på
stævnepladsen i førstepræmie, så jeg kunne tage
videre med 6 par nye løbesokker. De tre forærede
jeg væk, da min størrelse var udsolgt.
Og så videre til Boden. Boden er en militærby.
Bor man der, arbejder man sandsynligvis inden for
militæret. Det forlød at O-Ringen havde modtaget
større økonomisk tilskud fra Militæret end fra
Kommunen!
Første og anden etape gik da også i de militære
øvelsesterræner få kilometer vest for Boden. Første del af banerne i et detaljeret og sten-og klippefyldt område og afslutningen nede på tallheden =
fladt sand/grusområde med fyrretræer og kampvognsspærringer og ret så dybe skyttegrave.
Selv børnebanen var præget af Militær.
Se her, kopi af Miris bane. Det var sjovt at gå nede i skyttegravene, (tegnet som blå grøfter) syntes
hun, uden at kunne se op over kanten  .

Vi var 6 søllerødder, der stillede til start i årets ORingen. Ann, Bo og Rune Rasmussen, Gert og
mig selv + Knud Dam, udlånt fra Kildeholm. Derudover en passiv søllerod, Anders Bøgevig, som
løb for Ravinen OK.
Bo havde sørget for Søllerødfanen, så det lykkedes os at få kontakt med hinanden, selv om vi boede forskellige steder.
Rune og Bo havde tilmeldt sig samme åbne bane
for at kunne dyste. Desværre havde Rune for let
spil – Bo blev ramt af noget ørebetændelse, så han
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var ikke helt sig selv, men mon ikke Rune er ved
at kunne slå sin far, selv når han er frisk??
Ann klarede alle 5 etaper uden at blive nummer
sidst, som hun selv påpegede. Hun syntes oven i
købet, at banen en af dagene næsten var for let!
Vi mere erfarne havde nogle udfordrende baner i
temmelig kuperet terræn, der visse steder var stenet og tæt og slet ikke ældrevenligt, men vi klarer
det jo. At lave blå baner i sådan et terræn er givetvis svært – men tænkes der mon i at undgå de
værste områder? Jeg tvivler.

De 12.907 deltagere blev fordelt på 8 målsluser.

3. og 4. etape havde stævneplads på skisportsarenaen ved Storklinten ca. 30 km fra Boden. Et
stærkt kuperet område, med baner, der bød på
rigtig god og svær orientering, men med en barsk
afslutning ned ad bjerget i det meget tunge og
stenede terræn.
5. etape har jagtstart for alle der kun er 1½ time
efter den førende i klassen. Ved en jagtstart starter
man præcis så lang tid efter den førende, som man
er efter – og det på sekundet.
De 15 første i hver klasse får nyt nummer. Jeg
startede ud som nr. 6 med nærmeste konkurrenter
et minut før og et min efter.
Det var en rigtig god bane med vejvalg. Det havde
der ikke været så meget af tidligere. Der var det
mest lige på og så læse terrænet. Løberen før mig
sagde, at hun håbede, at hun ikke skulle se mig i
skoven. Det kom hun til, for da jeg var på vej til
post 3, mødte jeg hende og hun spurgte om jeg
havde haft post 2.
Jeg så ikke mere til hende resten af banen, men så
et par gange løberen, der var startet to pladser foran et stykke forude, men jeg havde ikke kræfter til
at komme nærmere.
Nogle resultater:
Gert (H70): nr. 44 af 110
Knud (H70): nr. 59 af 110

Mellemdistancen, finorientering hele banen

Der diskuteres vejvalg.
Bemærk vejret, sol og 22-24 gr. Og kun let vind.

Som det vist er fremgået, havde jeg selv en rigtig
god orienteringsuge, og opnåede min bedste placering i O-Ringen nogensinde. Jeg blev nummer 5
(af 59 i D65-). Det skyldes helt sikkert, at jeg ikke
havde nogen rigtig dårlig dag. Kun en i min klasse
kunne både løbe stærkt og orientere og hun vandt
suverænt. De fleste af os tør ikke/kan ikke andet
end at småløbe i det blokkede terræn med mos,
rensdyrlav, blåbær og andre småbuske i bunden,
men vi har alligevel glæde af at finde poster i de
kringlede områder.
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Træningstur
til Halden og Rauland
Junior VM afholdes i 2015 i Rauland i Norge. I
den forbindelse afholdt det Norske orienteringsforbund en Pre-VM camp for unge med potentiale
for at deltage i Junior VM 2015. I SOK har vi
mange dygtige ungdomsløbere, som med lidt flid
kunne komme i betragtning til at komme med til
VM. Vi arrangerede derfor en tur til Norge, hvor
vi først tog til Halden, som har nogen af de sværeste terræner i Norden og derefter deltog vi i træningen i Rauland.
Det er mit indtryk, at de unge fik et stort udbytte
af turen, terrænerne var meget udfordrende og
intensiv kortkontakt var et must.
Ulrik

De unges dagbog fra Træningstur til Halden & Rauland
Fredag
Vi startede denne dejlige solskinsdag med en udsøgt morgenmad, by Ulrik Illum. Derefter stod
den på en formiddagstræning, der bød på mange
våde moser og tungt terræn, det gik meget på at
finde de gode tracéer. Hvis jeg skulle sammenligne det med noget, jeg havde løbet i før, ville det
nok være Göteborg, men det var heller ikke særlig
ens. Vi løb en mellemdistancebane i Hoyäs lige
uden for Haldens luksus klubhus, med masser af
små detaljer, så det gjaldt om at holde tungen lige
i munden. Det var super fedt. Det var min norske
orienteringsdebut, og det var i hvert fald en succes. Frokost og så af sted til Kula Buer.
Eftermiddagstræningen lignede lidt mere svensk
terræn, blanding mellem Göteborg og standard
svensk, endnu engang lækkert terræn med skifte
mellem forenkling og finorientering. Jeg løb af
sted som den første, og følte mig lidt alene i skoven. Ved post 3, da jeg hører noget pusle og kigger op, står der en kæmpe stor elg med store horn,
50 meter foran mig. Da den ser mig tøffer den
stille og roligt af sted op ad en bakke og forsvinder. Ud over det hørte Mikkel et ulvehyl!
Benene er lidt tunge efter to gode træninger, men
efter en tur i sauna og med solen der stadig skinner, kan vi vist konkludere, at det har været en
rigtig god første dag her i Halden! 
Astrid
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Lørdag
Dagen startede ud med at spise en lækker morgenmad i Haldens klubhus, hvorefter vi gjorde det
rent og så var det af sted! Dagen gik således med,
at vi skulle nå en træning vest for Halden, som var
en stafettræning op til Norges svar på 10Mila.
Terrænet varierede meget i skoven, den ene halvdel var ikke så interessant, åbent kulturland med
spredt bevoksning og så en masse kvas. Den anden del af banen foregik i det lækreste detaljerede
terræn. Terrænet mindede rigtig meget om Tjekkiet og deres klippeformationer og det var vanvittig
fedt.
Efter træningen kørte vi mod Norge for at samle
Magnus Maag og Simon Thrane op, der netop var
blevet færdig med deres junior-landsholds-lejr i
Oslo.
Herefter vendte vi snuden mod Rauland, vi skulle
stadig nå en træning om eftermiddagen, selvom vi
alle sammen var godt møre allerede. Vi ankom
ved en 16.30 tiden i den fantastiske natur, der er
heroppe. Vi havde fået udleveret vores baner på
vejen ved en tankstation, og kørte derfor direkte
ud til træningen. Træningspasset her var helt anderledes, end hvad vi havde løbet indtil nu. Kortet
var ikke spor detaljeret, det var en stor skrænt vi
løb på. Selve skovbunden var næsten helt fri for
sten, men sigtbarheden var rigtig skidt. Der var
rigtig mange ”gyngemoser” altså moser som er
kuperede/går op og ned. Det var en rigtig interessant dag, og vi fik mange gode oplevelser og erfaringer.
Martin
Søndag
I dag var det så, at vi nød livet lidt og sov længe.
Det eneste aktive på programmet var et kredsløb.
Starttiderne lå over middag så vi fik en god morgen i hytten med udsigt over det meste af området.
Taktikken for dagens løb blev gennemgået og
hovedfokus lå på at bevare kontrollen og derved
undgå større bom.
Vi forlod hytten lidt i tolv og vejret var lækkert,
solen tittede frem, men det var ikke for varmt til at
løbe. Vi var spændte på, hvad vi kunne forvente
os efter terrænet den foregående dag, og stemningen var god.
Stævnepladsen lå fint ved en bæk og vi fik snakket lidt om de kort der var ophængt, både med
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konkurrenceterrænet og andre terræner i nærheden.
Terrænet var fedt og banerne var gode og varierede med en masse spændende stræk. Terrænet skiftede mellem områder med store moser med høje i
og en skråning med små detaljer både moser og
klipper.
Både det tekniske og bunden gav problemer, Martin endte med at måtte udgå med et vred i anklen.
Magnus
Mandag
Endnu en dag i det idylliske landskab omkring
Rauland. Vi vågnede igen i vores i øvrigt ganske
fint udstyrede hytte med en fantastisk panoramaudsigt over den smukke Hadangervidda. Dagen
bød på 2 træninger: 1 momentbane og 1 langdistance. Begge Baner gik på samme kort, dette
mærkede man dog ikke så meget til, da terrænet
var rimelig afvekslende, hvilket også gjaldt banelægning. Om formiddagen løb vi momentbanen,
det var en fin bane, der startede med en korridor,
hvor detaljerne primært bestod af bakker og store
åbne moser. Efter korridoren var momentet kompas-stræk, hvor alt undtagen et stort opfang lige
foran posten var fjernet og til sidst stod det på en
gang postpluk. Terrænet var opdelt i øst med
mange åbne myrer (moser på norsk) og en større
skrænt med væsentlig tættere bevoksning i vest.
Efter en efter norske forhold solid frokost (lyst
franskbrød med pålæg) stod programmet så på
langdistance. En lang hård bane med mange moser
og kurver. Efter langdistancen diskede vaffelbageren Astrid Maag og hendes assistent dejrøreren
Martin Illum op med vaskeægte norske vafler.
Martin havde dog fået lidt inspiration fra Toro.
Dagen blev sluttet på bedste måde ved et foredrag
af VM-medaljøren og banelægger på Junior-VM i
2015 i netop Rauland Anders Nordberg, der selv
kommer fra Rauland området. Han gav sin egen
vurdering på, hvordan man bedst taklede udfordringerne i terrænet. Hans råd gik blandt andet ud
på, at man skulle læse kortet stort set hele tiden
(selv læste han kort ca. hvert 5. sekund), han påpegede også, at man i de norske fjeldterræner kan
tjene utrolig meget tid på at løbe i moserne frem
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for inde i terrænet, hvor man skal hoppe og kæmpe sig gennem krat.
Simon
Tirsdag
Den sidste dag startede med en omgang rengøring
og pakning, efter det kunne vi nyde den sidste
morgenmad, med god udsigt over det smukke område. Bilen blev pakket og vi kørte mod Oslo, på
vejen skulle vi løbe en træning i endnu en skov, vi
ikke havde løbet i før. Fra start, en sti, skulle man
løbe i korridor til startpunktet, for at gøre det endnu sværere var det på kurvekort, så der var ikke
andet end kurver på kortet. Efter korridoren var
det ”bare” en almindelig bane, men stadig på kurvekort. Efter en svær, men god træning, i til stadighed lækkert terræn, spiste vi en hurtig frokost
og så gik turen hjemad efter en fantastisk tur til
Norge.
Mikkel
Desuden deltog Niloline Tillingsøe.

Nikoline Tillingsøe vandt DM-mellem foran Camilla Larsen og Astrid Maag
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3926 FindVeji-poster
Frede fortsætter!
Del 7 - Herning, Ikast og Charlottenlund
En dejlig junidag er der tre baner på programmet i
Midtjylland. Først på ruten ligger Snovsnogen
mellem Brande og Sønder Felding. En bane præget af stor iderigdom på den kunstneriske side.
Gran og harpiks dufter denne dag, så det næsten
svider i lungerne - dejligt. Næsten alle pæleposter
er placeret ved diverse kunstværker, og det gør
ikke posterne svære at finde ;-). Blandt andet er
der et kunstværk, som viser en kæmpe skovflåt min egen fortolkning. Men ellers vil jeg ikke røbe
mere - det skal du selv opleve.

En del af bane er et meget idyllisk engområde
med to græssende kvæg, som åbenbart keder sig
bravt. Da de får øje på mig, så kommer de galopperende. De er ganske store, så jeg er lidt agtpågivende for at se, hvilket humør de er i. Nå - posten
bliver noteret under stor bevågenhed. Og så i løb
til næste post - og jubii tænker dyrene, så sker der
noget - så skal vi lege følg efter ham løberen. Den
ene løb ca. 1 meter bag mig - ikke så behageligt.
Det gungrede i hele mosen, så jeg lægger en kurs
forbi nogen buske for at ryste den af - det lykkes
også i første omgang, men den er hurtigt fremme
ved næste post ligesom jeg. Næste post lå udenfor
indhegningen, så det er - nok lidt skuffende for de
to - slut med legen.
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Ellers er det rimeligt hurtigt overstået med at samle posterne ind. Et par enkelte driller lidt på grund
af bevoksningen, som grundet varmen gror hurtigt
og dækker posterne - så man skal helt tæt på for at
finde dem.
Ved indtastning senere opdagede jeg, at man også
kunne få point for at placere kunstværkerne på
kortet. Av - nogle af de mest markante kunne hurtigt placeres på kortet, men en hel del var ikke lige
så nemme. Efter lidt overvejelse, så måtte jeg ty til
en metodik, som gav løsningen rimelig nemt. Svaret var nemlig kun et enkelt bogstav i alfabetet eller to med a forrest, så efter lidt metodisk søgen
var de alle placeret undtagen en enkelt, som jeg
tror ikke er tastet korrekt i svaret - det antager jeg
indtil videre.
Så af sted til Herning og sidste del af den store
bybane tidligere omtalt. Den vedblev med at volde
problemer. Herning har ofret en hel del penge på
nye aktiviteter for de unge - det er lidt pinligt at se
med Lyngby-øjne, hvor stadionområdet vel ikke
er blevet udviklet de sidste 50 år. Jeg måtte opgive
to poster, som måske var fjernet/flyttet. Buskads
med mere umuliggjorde at finde posterne. Ydermere så var en overgang på togbanen fjernet, så
jeg måtte hele vejen tilbage, så humøret var lidt
anstrengt.
Sidst på ruten manglede jeg et par poster på et
indhegnet område. Det viste sig at være et område,
som Falck, civilforsvar m.m. benytter til brandøvelser - og der var vel ca. 40 mand i fuld gang
med ild, røg, vand og det helt store grej m.m. Der
stod et skilt - Adgang helt forbudt for uvedkommende - og posterne var nærmest midt i ildebrandene!!
Jeg havde selvfølgelig kort osv, men at overbevise
dem til at holde pause, mens jeg lige noterede et
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par poster - det virkede ikke realistisk. Posterne
var helt umulige at nå fra de andre sider, så det
blev til et par "mangler" på kortet. Pokkers til sted
at placere poster. Jeg løb ca. 13 km i byen, og benene havde det fint. Det var noget varmt, så der
blev drukket en del, men åbenbart ikke nok, da jeg
igen fik en del hovedpine dagen efter. I alt løb jeg
ca. 25km den dag.
Efter den lidt ærgerlige bane, så af sted til nærliggende Ikast og banen ved Isenvad og Skelhøj
Plantage. Det var til gengæld helt uden dramatik.
Jeg tog kun den sydlige del af banen, da jeg mærkede lidt træthed i foden og der SKAL lyttes til
kroppens signaler. Ellers er staffen hård og
ubarmhjertig. Alt i alt lidt over 100 point, så nu
kan khl (ligger nummer 1.) snart skimtes.
Charlottenlund
Dejligt med en bane tæt på, som bare kan klares
på et par timer. Kortet var til tider lidt misvisende
med signaturerne. Rygtet vil vide, at en del journalister tidligere skrev deres "nyheder" fra et
skummelt udskænkningssted i nærheden af redaktionen. Om en lille del af kortet - speciel "åben
skov" - er spottet fra en nærtliggende bodega - det
skal jeg ikke kunne sige. Men ros til en bane tæt
på mange potentielle løbere!
Silkeborg - Viborg
Sidst i juni måned er jeg under pres nedefra af gst.
khl på 1. pladsen ligger stille og Lars Bukkehave
får nu en lang sommerferie, hvor han uden tvivl
vil på togt igen - han er begyndt at taste ind. gst
indsamler 200-300 point om ugen, så inden 1 max 2 uger, så har vedkommende 1. pladsen. Hvis
jeg skal have en chance for at indtage 1. pladsen i
konkurrencen i en periode, så skal jeg kende min
besøgstid - og det er NU. MEN der er ca. 140 point op til 1. pladsen. Der bør nok indsamles 150
point - nogen kan falde fra grundet fejl m.m.. Det
er mellem 4 og 5 baner og et "løb" på ca. 45 km.
Det skal klares på en eftermiddag/aften i Midtjylland.
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Herning kunne være en mulighed, men banerne
mellem Silkeborg og Viborg lokkede. Der var lige
5 baner med tilstrækkeligt med point - minimum
150 styk. Så en nærmere gennemgang gav grønt
lys for den plan. Jeg landede lidt over frokost i
Silkeborg, hvor en lille nem bane ventede - Vesterskoven. Det regner lidt og er ikke så varmt, så
jeg beslutter at tage godt med tøj på, så jeg ikke
bruger for megen energi på opvarmning af kroppen.
Ingen større udfordring - jeg måtte dog hele tiden
sætte farten ned for at kunne bevare lidt kræfter til
den sidste del af dagen. Mantraet var - ned i fart /
ned i fart. Kun en enkel mindre løbefejl, men tiden
var fin alligevel. 30 point høstet og af sted til Ulvedal/Stendal øst for Karup. Jeg havde checket
adressen på vejen Papsøvej på internettet, men
GPS'en nægtede ethvert kendskab til vejen. For
hulen da osse - jeg har ikke for megen tid, så jeg
skal helst ikke bruge tid på at finde vejen. Jeg kan
nemlig dække begge baner fra samme startsted, så
det vil være ideelt at finde vejen.
Efter lidt studier af kort, så ligger startstedet mellem Havredal og Skræ i nærheden af Thorning.
Det lyder som noget fra Tolkien. Det er en rigtig
jysk plantageskov - masser af graner. Belært af
tidligere, så skal der navigeres meget omhyggeligt, da mange nye veje er etableret grundet skovhugst. Det går rimeligt fint - begroning dækker en
del poster, men de står, hvor de skal. Man skal
ikke benytte orange "åbne arealer" til orientering,
da kortet ikke er opdateret med de sidste rydninger
m.m. Specielt på den anden bane Stendal kunne
man godt regne med, at orange områder dækkede
over tæt bevoksning i 5-6 meters højde, så det må
være mindst 5-6 år siden en korttegner har været
forbi. Men når man har indset det, så gik det fint.
Ved post 30 krydsede jeg en asfalt vej, hvor bilerne også susede forbi. Et egern - måske presset af
min ankomst - tog et forkert tilløb og sprang bardus ind i front/siden på en bil. Da jeg kom frem til
den, så lå den på ryggen i kanten af vejen på ryggen med benene ud til alle sider. Den havde ingen
synlige skader, lå helt stille og så meget nuttet ud.
Om den var bevidstløs - det håber jeg - eller død.
Det havde jeg desværre ikke tid til at konstatere.
Det regnede og græsset var vådt. Skoene sjuppede
lystigt. Men god fart og indsamling - forholdsvis
nemme poster. Der var dog ca. 12 km rundt, så det
tog lidt mere tid end beregnet. Tilbage ved bilen
og i alt 60 poster indsamlet. Klokken er nu 16.00
og der mangler 90 poster, så det burde gå. Bentøjet funker fint og der bliver tanket væske og en
koldskåls bæger - kan anbefales - glider hurtigt
ned.
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Jeg havde besluttet mig for, at 60 point var et go no go - punkt. Ca. 17 km løbet og hvis det var
smertefuldt, så var det stop, men heldigvis ingen
problemer.
Stendal var noget drilsk. Kortet var meget forældet, men post 23 er min egen fejl. Efter vending,
så søger jeg mod højre alt for hurtigt på nye stier.
Jeg må tilbage og finde kendte pejlemærker 0,5km spildt!

nere bliver det flade granområder med skovarbejde - som altid en udfordring. Der er masser - millioner - af lilla lupiner, og det er flot at løbe i et
lilla lupinhav. Jeg savnede mit kamera, men grundet regn blev det i bilen.

Lidt senere er den gal ved post 22. Jeg er ved at
være lidt træt. Det ligner en nem post, men grundet kortets alder og ny begroning, så kikser det.
Stien ved post 22 er helt væk - det slår et slag ind,
men jeg fanger det ikke. Så jeg ryger helt over til
næste sti. Før jeg når stien har jeg erkendt, at den
er misset - jeg burde være søgt tilbage, men jeg
anede ikke, hvor jeg skulle søge ind i buskadset.
Jeg beslutter at pejle mig ind via post 20 og finde
en sti på den anden led. Men der er masser af begroning med lange tornede fangearme. Jeg får lidt
mere forståelse for amerikanernes brug af Agent
Orange på Ho Chi Minh stien i 1966. Man kan
kun se et kort stykke frem - så det er kompasset
som styrer. Igen 0,5 km spildt, men posten er fundet. En anden post ligger midt i et granområde
med mange bælter med fældede graner. Lidt heldigt bliver den fundet rimeligt hurtigt, men det
tager tid at komme over graner i 1,5ms højde. Der
er ingen pejlemærker ud over en gammel sti på
tværs, som jeg fulgte.
Tilbage ved bilen - nu er klokken 18.00 - 2,0 timer
brugt på 30 poster. Ca. 13km løbet igen og 60
poster tilbage. Ikke umuligt, så af sted til Hald
Ege, Bækkelund ved Viborg. Det er bare ud af
bilen og af sted. Posterne ligger fint i starten. Se-
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Post 62 var en prøvelse. Jeg kommer ned øverst
fra kortet. Det er svært at se, hvilke stier som er
gamle og hvilke er nye - skovarbejde. Jeg søger
ned mod post 62 og går nok lige forbi den første
gang. Jeg vælger så at søge ud og finde post 45 og
63 for at få lidt bedre føling med terrænet. Og så
tilbage. Der er en højdekurve, men jeg mener stigningen ligger tættere på stien mod vest end vist på
kortet. Ellers er området helt fladt og der er masser af mindre åbne områder. Granerne står tæt og
du skal mindre end 5m fra posten, ellers misser du
den. Under al det røde på kortet findes et lidt aflang åbent område, som til sidst leder mig hen til
posten. Men det kostede megen tid. Jeg var lige
ved at opgive den - men tålmodighed blev belønnet.
Nu er der fart på benene. Jeg er bagud og der løbes så hurtigt som muligt. Efter ca. 11 km er bilen
i sigte igen. 40 poster indsamlet. Samlet giver det
130 poster. Benene er brugte. Venstre knæ smerter
ned af bakkerne. Ellers ingen skademeldinger fra
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kroppen. Så de sidste 20 poster SKAL indsamles
uanset om jeg så skal kravle det sidste og ringe
112, når jeg igen er ved bilen.
Der er ca. 15 minutters kørsel til sidste bane.
Broddingbjerg/Bruunshåb ved golfbanen i Viborg.
Ind på parkeringspladsen klokken var 20.45 - lidt
vand indenbords og så efter poster. Jeg havde taget den yderste våde trøje af, mens jeg kørte. Den
var blevet kold. Jeg var våd overalt sammen med
blæst på toppen af en bakke tæt på start gav mig
kulderystelser. Jeg krampede med jag inde i håndfladerne og jeg rystede ukontrollerbart - som ved
feber. Ups - hvad nu. Jeg blev hurtigt enig med
mig selv om, at det skulle løbes væk. Det er lidt
svært at løbe samtidig med man ryster, men lidt
nede ad bakken væk fra blæsten, holdt det op igen.
Så var jeg varm igen og det kom ikke tilbage,
selvom første del af banen var meget åben. Men
nu - efter ca. 38km - så smertede det ene knæ noget ved nedløb fra bakkerne. Uret meldte lavt batteri og gik ud efter ca. 2 km. Det har jeg ikke prøvet før heller.
Posterne lå fint hvor de skulle. 7 var hurtigt fundet. Så kom bakkerne og skoven - solen stod lavt,
men det bliver sent helt mørkt. Jeg måtte gå op og
ned af bakkerne grundet knæet.
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De andre poster ligger hvor de skal og 20 poster
bliver indsamlet - til slut kan et begynder stavganghold i minimal fart passere mig uden de når
at hilse! Der er mange bakker. Sluttelig en lang
åben strækning ned mod bilen med udsigt ud over
Viborg og domkirken med de to spir - flot. Klokken er nu ca. 22.15. Det er stadig fint lyst, så ingen problemer med at finde bilen. Det lykkedes 150 point indsamlet - rekord for en dag og ca. 45
km løbet/gået.
Bilradioen spiller Joe Cocker - Fire it up, hvilket
lige passer Audien. GPS melder ankomst Lyngby
ca. kl. 2.00 morgen. Solen kan anes på hele turen i
nord. Et enkelt hold på Kildebjerg, hvor benene
lige skal brækkes for at komme i gang. Klokken
2.15 sidder jeg ved computeren. Mit største mareridt på turen hjem var, at gst lige havde tastet 300400 point ind.
Hvis det var tilfældet, så havde jeg besluttet at
slukke computeren igen og lægge mig til at tude.
Men heldigvis ingen ændring i stillingen, så på
med vanten og taste løs. Kl. 2.45 var 3805 poster
registreret. Jeg skyndte mig at tage et snapshot af
skærmen.
Endelig er 1. pladsen nået efter ca. 1.300 km. Super skønt!

Efter 27 tæller jeg stier og kommer frem til, at
post 25 må ligge på toppen. Her er det jo tydeligt,
at den ligger i bunden af en slugt, men i tusmørket
så bruger jeg nogen tid på toppen - der er også et
hul - men ingen post. Jeg er nede ved post 27 og
prøver igen med samme resultat. Pokkers osse - nå
videre - og så går det op for mig, at jeg havde læst
kortet forkert. Der er bare flere stier end tegnet.
Genialt.

_________________

Del 8, hvor Frede nærmer sig 4000 poster, findes i
den elektroniske udgave på siderne 25 og 26, og
vil desuden blive bragt i oktobernummeret.
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Trænerbryllup
Det ”hemmelige” bryllup var blevet røbet til SUT ´ernes øvrige trænere + et par andre.

Kære alle
Mange tusind tak for al opmærksomheden ved
vores bryllup den 15. juni.
Vi havde tænkt, at der nok ikke var nogen, der
ville være videre interesseret i, at to ældre mennesker fik papir på hinanden – men sådan skulle det
ikke helt gå…
Æresport med bøgegrene og O-hjerter, sang, gaver
– alt sammen forberedt i hemmelighed, uden at vi
anede det mindste – føjede sig til klapsalver fra et
24 timers cykelløb og et borgmesterhåndtryk. Tusind tak fordi I bidrog til at gøre vores dag helt
uforglemmelig!
Kærlig hilsen
Bo Konring og Kirsten Møller.

Instruktion før

Efter
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Der ventes

Og så er der cykelløb – starten går om lidt.

Komposten – 23. årgang nr. 4 – september 2013

Søllerød Orienteringsklub

Bomkanonen
Har du nogensinde bommet?

Endnu et fornemt Søllerød-år går på hæld!
Endnu en mængde bom er logget i hjerner, GPS-ure
og SI-brikker.
Endnu engang indkaldes derfor bidrag til

BOMkanonen!
Du har garanteret aldrig bommet – eller har du?
Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, grinagtigt
eller lærerigt bom.
Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens længde,
og der er ingen forældelsesfrist. Det må være foregået til lands, vands (kajakstafet-O?) eller i
luften (?), i Tjekkiet, Rude Skov, Halland eller andre sand- og usandsynlige steder, under
træning eller i konkurrence – på 60.000 kr.-carbonstel-MTB’en, Tante Adas aflagte havelåge
eller til fods – bare det har med O-sport at gøre.
Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør Vibe Bøgevig på
vibe.bogevig@gmail.com senest den 17. oktober.
Du må gerne være anonym over for resten af klubben – men dit navn skal fremgå af mailen.
Herefter vil et uvildigt, men kompetent dommerpanel bedømme bidragene, og vinderen vil
(evt. anonymt) modtage folkets hyldest og en flot præmie ved klubmesterskabet den 20. oktober. Bidragene vil evt. senere blive trykt i BomKomposten.
Præmier: 1. Gavekort til Løberen og chokolade fra Kolibri; 2. Chokolade fra Kolibri;
3. Chokolade fra Kolibri.
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Mere WM
– og andre sommerløb
Kirsten Møller har sendt følgende:
Også eliteløbere kan bomme. Se bare følgende tracking for to af herreløberne fra kvalifikationen til mellemdistancen ved VM i Finland:

Den er god nok. Kortkanten er den blå kant til venstre.

Et andet heat – men også en løber i store problemer…
Begge eksempler kan også ses på Youtube: http://tv.worldofo.com/?id=1350

Og Kirsten skriver videre:
Vi tilbragte en del af sommerferien med at løbe
Bubo Cup i Slovenien, og nogle af mine bom dér
kan næsten måle sig med ovenstående. Jeg røg nu
ikke ud af kortet / kortene… Både dette stævne og
søsterarrangementet OO Cup kan varmt anbefales
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for folk med hang til karst, højdeforskelle og detaljerede kurvekort! Blandt de øvrige danske deltagere kan nævnes familien Skytte Kirkegaard,
familien Tillingsøe, og en del af familien Falck
Weber. Mange drog videre til OO Cup bagefter,
mens vi rejste vestpå til Apenninerne.
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Vibe fortsætter:
Noget andet, der kan anbefales er O-Ringen i
2014.
Nu er det sådan, at en stor del af klubbens vilde
medlemmer allerede har tilmeldt sig VMpublikumsløbene i Italien. Hele 36 af klubbens
medlemmer er tilmeldt løbene og Ulriks fællestur.
Et år før, der skal løbes!
Men for mange nyere medlemmer, er det en stor
mundfuld at drage så langt væk til ukendt terræn
og med sparsom erfaring.
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Derfor kan O-Ringen næste år være en god mulighed, hvis et af de store flerdagesløb skal prøves.
O-Ringen fylder 50 år i 2014 og stævnet vender
tilbage til der, hvor alting engang startede, nemlig
til Skåne. Fra 19.- 25. juli afvikles de fem etaper i
området omkring Kristianstad.
Selvfølgelig skal søllerødderne med, og selvfølgelig skal vi bo i telt i O-Ringenstaden i Norra Åsum
lige syd for Kristianstad, og jeg vil mindes mine
50 år som o-løber 
For rødder, der ikke kan få nok, vil det være muligt at nå deltagelse i begge arrangementer.

En mail fra ”en, der prøvede en Søllerød O-træning”
Ved den første klubtræning efter sommerferien havde Vibe og jeg en aftale med en ung pige, Julie, som vi
har fået kontakt med i vores styrketræningscenter i Nivå (Harald ejer det).
Julie blev lokket i skoven til træningen, som forgik fra Grusbanen (Morten Nissen var arrangør) og på normalbanen rundt skyggede jeg Julie, som på hele turen udtrykte sin begejstring for oplevelsen i den noget
augustmørke og ganske tætte skov.
Efter turen sendte vi Julie et par billeder, som blev taget på grusbanen - og dagen efter kom dette svar, som
jeg mener, at klubbens løbere skal have mulighed for at læse:

Kære Gert og Vibe
Først og fremmest tak for de fine før- og efter billeder.
I skal også have tusind tak for en anderledes og spændende oplevelse i torsdags!
Hvor er det rart at blive præsenteret for en helt ny side af løb.
Og sjældent har jeg mødt så varme, søde og imødekommende mennesker som i torsdags. Jeg følte mig så velkommen - det var en fornøjelse - tak! *
Hils dem endelig alle sammen.
Jeg har langt om længe fået mit skema for næste skoleår, og det ser lidt sort ud. Jeg får
vældig meget at lave. Jeg synes virkelig at orienteringsløb er et fantastisk koncept. Men
skal jeg være en del af jeres hold, skal det også gøres 100 % (Ligesom Kaj), og det kan jeg
ikke på nuværende tidspunkt med skole, arbejde, lektier og træning hos Harald. Jeg vil
dog gerne vende tilbage om et års tid, når gymnasiet er et overstået kapitel. Håber det er
en mulighed?
Endnu engang tak for i torsdags - under alle omstændigheder støder vi vel ind i hinanden
hos Harald.
Rigtig god weekend.
Stor hilsen Julie
*fremhævet af mig.

Gert.
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Træning
Søllerødderne mødes lige dér, hvor der trænes.
Tisvilde/Vejby-sommerafslutningen

ligheder – og den valgfrie postrækkefølge gav deltagerne en god træning i ”tæt kortkontakt”.

Søllerød OK stillede med næsten 100 løbere.
Ved årets anden match i 1. division var vi igen største
klub; men endnu en gang måtte vi konstatere, at Tisvilde og Hillerød er de to stærkeste klubber på Sjælland. Denne gang lykkedes Søllerød Ok at slå OK Øst,
selv om et par af vores faste pointslugere måtte melde
fra med skader. Dermed er det klart, at vi skal til skovene ved Jyderup på Vestsjælland for at forsvare vores
plads i 1. division. Lad os håbe, at vi kan møde op med
fuld styrke, så der ikke bliver nogen tvivl om vores
startret i 1.division.

Ellen Thisted og Jens Aaris kan bare det der med at
give søllerødderne de perfekte rammer for en sommerafslutning.
Først igen det perfekte løbevejr – sol efter en frisk
sommerbyge – og dernæst det herligste sommer-aftenhygge-lige-før-ferie-vejr med lunende aftensol på kanten af Nordsjælland.
Tak til Ellen og Jens Aaris – endnu en gang.

Sensommertrænings-succes.

Vil du gerne modtage mails med forsnak, eftersnak
og flidsliste, kan du komme på listen ved blot at sende
en mail til listebestyreren, Kim Find Andersen
(olob@kim.fiand.dk).
Her kan du også blive frameldt listen.

Træningsplanen.
Nu er der igen fuld fart på klubtræningerne.
Se blot på planen nedenfor, hvor en stribe træningstilbud er linet op.
Skulle du have lyst til at være gæstebanelægger, kan
du få chancen ved at kontakte:
Henrik Kleffel via (henrik.kleffel@gmail.com) eller
mig på gert.bogevig@gmail.com.
Denne liste afviger fra listen i forrige KOMPOST:
Nr.
390
391
392
393

Morten Nissen sørgede for at lokke søllerødderne ud i
vores mest ”hjemlige” terræn ved den første træning
efter en særdeles aktiv sommer, hvor søllerødderne har
været spredt fra nord til syd i Europa.
Og ugen efter lod 62 søllerødder sig lokke ud til en
omgang garnnøgleoprulning i Geel Skov, hvor der blev
budt på 9 poster og 15 stræk! En god træning til stafet,
mellemdistance-DM og nattræninger, idet knudeposter
og retningsskift stillede krav om præcision og koncentreret kortlæsning.
Kaj 100% fyldte Kirkeskoven op med 25 skærme og
det virkede så lokkende, at 59 løbere tog mod udfordringen. Niels R. havde sørget for kort i 1:5000 og
meget store cirkler, hvilket gav fine kortlæsningsmu-
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394
395
396
397

Dato og Tid
Torsdag, 12-09
kl. 17.30-19.00
Torsdag, 19-09
kl. 17.30-19.00
Torsdag, 26-09
kl. 17.30-19.00
Torsdag, 3-10
kl. 17.30-19.00

Skov/Mødested
Charlottenlund Skov/Find-vej-i
Bregnegårdsvej/ Forsnak 390 !
Rude Skov, Nordvest / SUT
Birkerød Kongevej, 18,0 km
Rude Skov, Midt/Skovsprint
Hørsholm Kongevej, 18,2 km
Rude Skov, Syddelen
Landsebakken

Torsdag, 10-10
kl. 17.30-19.00

DTU/SCION, Hørsholm/Sprint?
Mødested kommer i forsnak

Torsdag, 17-10
kl. 17.30-19.00
Torsdag, 24-10
kl. 17.30-19.00
Torsdag, 31-10
kl. 17.30-19.00

Rude Skov, NATTRÆNING
Rudegård/Grusbanen
Rude Skov, NATTRÆNING
Birkerød Kongevej, 18,2 km
Geel Skov, NATTRÆNING
P-plads, Toppen af Geels Bakke

Fra træning 398 starter lørdagstræningerne –
første gang lørdag, den 2. nov. 2013, kl. 10.00.

Vi ses lige dér, hvor ”en 180o” ikke er varme !!!
GERT
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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

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

