
             

 
 

  K O M P O S T E N  
  

23. årgang  •  nr.2  april 2013 
 

Søllerød Orienteringsklub

 
         

    Glæde        Fællesskab        Sundhed        Konkurrencer        Udfordringer  

 
Alberte, Gunvor og Louisa spurter mod mål, påskeløb i Serbien. 

 
I dette nummer kan du bl.a. læse om vinterture, martsture og påsketure og du kan læse referatet af 

generalforsamlingen. 
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Praktiske Oplysninger 
 

      

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

      

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

   thranehansen.oloeb@gmail.com   

   Danske Bank 3325-4450341800   

Bestyrelsesmedlemmer Morten Nissen   morten@9ssen.dk  44927262 

 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

 Iben Maag Iben.maag@gmail.com  51536460 

 Tore Linde lindetore@gmail.com  26174347 

 Mogens Jørgensen      oz6mk1@gmail.com  40564496 

 Anne Kaae-Nielsen     anne.kaae-nielsen@herlev.dk 
 

   24833896 

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

      

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 

   vibe.bogevig@gmail.com   

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  45867649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com  61507649 

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

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

 Mogens Jørgensen for at få en ny.   

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

      

Funktion:     

Klubtræning Gert Bøgevig gert.bogevig@gmail.com   60106506 

Klubhus vicevært Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com   

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Kortsalg Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Materiel Klubhus Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Materiel Vangeboskole Birger Tynell b@tynell.dk  44915006 

Natlamper Iben Maag Iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184 

 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 

TC Svend Erik Jepsen sej@di.dk  45411839 

     

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 

Elite Rune Monrad runemonster@hotmail.com  32128606 

MTB-kontakt Andreas Konring andreas@konring.dk  45807025 

Pressekontakt Marianne Illum  marianne@illum.info  40433733 

     

Hjemmeside www.sollerod-
ok.dk 

sollerod@sollerod-ok.dk 

 

  

Hjemmesideredaktør Niels Raagaard  nraagaard@hotmail.com  61161868 

Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte   

 

Klubtelefon i Rønnebærhuset 

    

48174590 

 

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

OBS: Hvis du udelukkende ønsker at læse Komposten på klubbens hjemmeside, skal du framelde den trykte 
udgave hos Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

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

 26. august 2013. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

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

 

Vil du være med til at arrangere DM i Klinteskoven?  
 
Weekenden 14.-15. september arrangerer Søllerød OK sammen med O-63 Vordingborg danmarksmester-

skaber i Klinteskoven på Møn. Om lørdagen DM i Stafet og om søndagen DM Lang. 
 

Det er et stort arrangement, og der er brug for alle friske kræfter. Vi håber på 800 - 900 løbere og skal være 

omkring 120 til at stå for afviklingen. Med så mange "officials" bliver der mulighed for at alle, som har lyst, 
selv kan komme ud at løbe en af dagene. Det bliver en stor oplevelse - vi håber, du vil være med! Vi tilbyder 

fri forplejning og regner også med en form for "official beklædning". 
 

Send en mail til niels@bentzon.net hvis du er interesseret i at være med - også hvis du kun kan deltage en 

af dagene. Skriv gerne, hvad du helst vil være med til. Selvom du ikke har den store arrangørerfaring, så 
meld dig alligevel - det bliver drøn hyggeligt og en stor oplevelse! 
 

Se også stævnets egen hjemmeside http://www.sollerod-ok.dk/dm2013/  
 

Hilsen fra Niels Bentzon og Troels Christiansen 
 

Dette nummers fotografer: Claus Kaae Nielsen, Ulrik Illum, Vibe Bøgevig, Susanne Thrane   

mailto:mj@byg.dtu.dk
mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Generalforsamling 
Referatet 

 

 
Formanden, Niels Bentzon, bød velkommen til de 

35 medlemmer, der var mødt op i restauranten på 
Rudegård. 
 

Ad. 1 
Valg af dirigent og referent 

Erik Brühl blev valgt til dirigent, og Ellen Frier 
blev valgt til referent. Dirigenten kunne indlede 
med at konstatere, at generalforsamlingen var lov-

ligt indkaldt. 
 

Ad. 2 
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesbe-

retningen, der i øvrigt kan læses i Komposten fra 

februar 2013. 
Formanden indleder sin bestyrelsesberetning med 

fællesfoto fra Julemaveløbet i 2012.  
SOK er nu Danmarks 5. største orienteringsklub, 
og den største klub i Østkredsen. SOK har fået 30 

nye medlemmer i 2012, og er den klub i DK med 
den største medlemstilgang i 2012. 

Niels har valgt at fokusere på følgende aktiviteter i 
sin beretning:  
Mini SUT. Et tilbud til de 6-10 årige, der blev 

startet op i 2011. I gennemsnit deltager 18 Mini-

SUT’er i træningerne om mandagen. Der er p.t. 24 

registrerede Mini-SUT’er 

SUT. Træningen fortsætter efter ATK principper-

ne. I 2012 har der bl.a. været træningstur til Tjek-

kiet, og træningsaktiviteterne tiltrækker unge fra 

andre klubber. Simon Thrane blev udtaget som 

fast deltager på U-18 landsholdet. 

Find Vej. En af de store, landsdækkende initiati-

ver i 2012. Heidi Kristensen har stået i spidsen for 

projektet i SOK. Det har krævet mange timer og 

meget energi at få de mange faste poster sat ud i 

skoven på de steder, hvor banelæggerne havde 

lagt posterne. Mange medlemmer har ydet en stor 

indsats. 

Internationale triumfer.  

Christian Strandgaard, Caroline Konring, Martin 
Illum, Mikkel Kaae-Nielsen, Anders Huus, Aske 

Jepsen og Simon Thrane blev nævnt for deres flot-
te placeringer i internationale løb i 2012 

Nationale triumfer. 

Præmiestatistikken ved DM og SM vidnede om 
flotte placeringer for mange af klubbens medlem-

mer, og formanden kunne samtidig konstatere, at 

podiepladserne generelt blev indtaget af de unge 
og de ældste i klubben. 
Endvidere bevarede vi vores plads i 1. division 

(for 4. år i træk) 
Fire nye kort.  

Kort over Folehaven, DTU Scion i Hørsholm, 

Trørødskolen, Klinteskoven på Møn. Desuden 

opdatering af eksisterende kort og udvidelse af 

kortet over Ravnholm. 

Arrangementer.  

Molboløb, SkovCup i Geel Skov, NatCup i Jæ-

gersborg Hegn, DM Hold i Folehaven, Mellemdi-

stance i Ravnholm. 

Sociale arrangementer.  

Lagkageløb, Klubtur til Skåne, Sommerafslutning 

i Tisvilde Hegn/Vejby, Klubmesterskab og-fest, 

Julemaveløb. 

Arrangementer i 2013.  

Molboløb, Find Vej den 13. april, SprintCup på 

DTU Scion i april, SkovCup den 1. maj i Rude 

Skov, Kredsløb i Folehaven den 5. maj, DM Stafet 

og DM Lang i Klinteskoven den 14.-15. septem-

ber, NatCup i november eller december. 

Arrangementer 2014-16.  

DM Mellem og Midgårdsorm sammen med OK 

Øst i 2014. SOK har sammen med Tisvilde Hegn 

OK og Farum OK gennem DOF ansøgt IOF om at 

arrangere World Masters’ Orienteering Champi-

onships (WMOC) i Danmark i 2016. IOF beslutter 

på sin kongress i juli 2013, om arrangementet skal 

finde sted i Danmark eller i Estland. 

Referater på hjemmesiden.  

Det arbejdes der fortsat på. 

D80 mesterskabsklasse.  

Kommer desværre ikke med – endnu. Der er – 

endnu – for få løbere i denne klasse. 

Niels nævner afslutningsvis breddetræningen, der 

fortsat afvikles på forrygende vis. 
 
Spørgsmål/Kommentarer fra forsamlingen: 

Kim: planer om nye kort? F.eks. skoler? 
Ingen konkrete planer, men Niels nævner, at der 

kan komme nye initiativer ifm DM i 2014. 
Gert: Roser formandens beretning. 
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Generalforsamlingen godkender med applaus 
formandens beretning. 

 
Ad. 3 

Fremlæggelse og godkendelse af revideret års-

regnskab 

Der er et mindre underskud i 2012 på kr. 2.082 

(budgetteret kr. -30.350), hvilket er et flot regn-
skab, der ikke giver anledning til røde ører hos 

kassereren. 
Molboløbet er fortsat en vigtig indtægtskilde for 
klubben. I 2012 har kortsalget også givet en god 

indtægt til klubben. 
Kassereren gennemgår posten ”Tilgodehavender”, 

der bl.a. omfatter et lån på kr. 10.000 til Copenha-
gen O og uddannelsestilskud fra Rudersdal Kom-
mune. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 

Ad. 4 
Fastlæggelse af budget for 2013 

Bestyrelsen budgetterer med indtægter for i alt kr. 

327.000 og udgifter for i alt kr. 305.850. 
Bestyrelsen foreslår således et budgetteret over-

skud på kr. 21.150. 
 
Spørgsmål/Kommentarer fra forsamlingen:  

Kim spørger til baggrunden for, at man har afsat et 
mindre beløb til eliten.  

Kassereren gør det klart, at det ikke skyldes en 
nedprioritering af eliteløberne, men at bestyrelsen 
er blevet bedre til at vurdere omfanget af udgifter-

ne. 
Jens Aaris spørger, om vores tilskud til eliteløber-

ne er på niveau med andre klubber.  
Ulrik Illum svarer, at vi ikke er førende på dette 
område. Og han nævner, at der er andre klubber 

(f.eks. Farum OK), der betaler alle udgifter for 
eliteløberne.  

Iben Maag nævner, at det er vigtigt, at vi ikke kun 
fokuserer på eliten, men at det også er vigtigt at 
fokusere på bredden. 

 
Gert spørger til godtgørelse af udgifter til trans-

port til hjælpere til DM på Møn.  
Kassereren svarer, at det indgår i løbs-budgettet. 
Budgettet blev godkendt med applaus. 

 
Ad. 5 

Fastlæggelse af næste års kontingent 

Kontingentet forbliver uændret i 2013, hvilket 
blev godkendt med applaus. 

 
Ad. 6 

Behandling af indkomne forslag 

Mogens Jørgensen har indsendt forslag om, at 
generalforsamlingen stemmer om, at Komposten 

fremover udelukkende lægges på vores hjemme-
side og ikke udgives i trykt form. 

Formanden informerer om, at det er muligt at bede 
Mogens Jørgensen om at afmelde sig på O-
service, så man ikke længere modtager Kompo-

sten pr. mail.  
Niels Bentzon udtrykker, at han personligt ikke er 

enig i forslaget, da vi med det trykte medie har 
mulighed for at give andre uden for klubben et 
eksemplar af vores klubblad. Desuden sætter han 

pris på at kunne læse Komposten på andre tider og 
steder, hvor han ikke har tændt for PC’en. Denne 

holdning bliver der støttet op om af flere andre 
medlemmer. 
Jens Aaris nævner klubbladets store betydning for 

vores klubliv, og at det bliver læst af medlemmer-
ne. Svend Erik nævner, at det trykte blad er med 

til at skabe en identitet for at være med i SOK, og 
Anne nævner, at bladet giver en sammenhængs-
kraft i klubben. 

Kim nævner, at den unge afdeling af klubben nok 
læser Komposten på hjemmesiden, og at vi kunne 

bruge pengene på nogle andre aktiviteter. 
Jørgen Wisbech nævner, at bestyrelsen har drøftet, 
at man i 2013 fortsætter med at trykke Komposten 

– og samtidig udsender et link til Komposten i en 
mail til medlemmerne. Efter et år vurderes, om 

Komposten fortsat skal trykkes. 
 
Ved afstemning om forslaget var der flertal for at 

beholde Komposten som det trykte medie. 
Desuden lover bestyrelsen at sørge for, at der 

fremover sendes et link til den elektroniske udga-
ve til medlemmerne pr. mail, når der udkommer et 
nyt nummer af Komposten. 

 
Ad. 7 

Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmed-

lemmer 

Jens Hansen bliver genvalgt som kasserer.  

Iben Maag og Henrik Kleffel bliver genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. 

Anne Kaae-Nielsen bliver valgt ind bestyrelsen i 
stedet for Heidi Kristensen, der ikke ønsker gen-
valg. 

Michael Aasøe og Torben Bødtcher bliver gen-
valgt som revisorer. 

Henrik Molsen vælges som bestyrelsessuppleant i 
stedet for Jørgen Wisbech. 
John Lassen genvælges som revisorsuppleant. 

 
Alle (gen)vælges med applaus. 

Ad. 8 
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Eventuelt 

Gert: Flere unge deltager i vores træninger og 

trækker på vores ressourcer. Gert foreslår, at be-
styrelsen overvejer, om de bør betale et højere 

kontingent end deres passive medlemskab. Ulrik 
Illum svarer, at disse unge er med til at give et 
attraktivt klubliv, og at de ikke får tilskud af no-

gen art. 
Jens Aaris: Opfordrer bestyrelsen til at reservere 

ressourcer til vores store arrangementer i 2014 og 
2016  
Endvidere nævner Jens Aaris, der er kasserer i 

DOF, at der er fokus på klubbernes brug af godt-
gørelse frem for aflønning. Jens beder bestyrelsen 

være opmærksom på dette, da klubben kan blive 
mødt med et tilbagebetalingskrav fra SKAT. 

 
Niels Bentzon overrækker SOK’s fortjenstpokal 

(Årets Søllerød) til Magnus Oscarsson for hans 
store arbejde i klubben, der bl.a. omfatter oprettel-

sen af Mini-SUT afdelingen, løbsplanlægning og 
– afvikling og hans og Gitte’s store gæstfrihed i 
deres svenske ødegård.  

Lang applaus. 
 

Heidi Kristensen fortæller om ”Rekruttering og 

fastholdelse i SOK”, en workshop er afholdt i ja-
nuar 2013. Heidi fremlægger bl.a. data om med-

lemmerne, resultatet af en SWOT analyse 
Arbejdsgruppen har planlagt en række aktiviteter 
Arbejdsgruppen har fremadrettet fokus på: 

- Fastholdelse af nye, der dukker op til træ-

ning 

- Øge antallet af (nye) medlemmers delta-

gelse i løb 

- Rekruttering af 10-13 årige 

- Fastholde Find Vej som rekrutteringsbase 

til Mini-SUT 

- Rekruttere 15-30 årige 

Heidi nævner, at hvis der er medlemmer, der øn-
sker at bakke op om disse aktiviteter, er man mere 

end velkommen til at kontakte hende. 
 

Ulrik Illum nævner, at det vil være en god ide at 

afholde sommerferieaktiviteterne igen i år.  
 

Magnus nævner, at SFO’erne vil være glade for 
tilbud om o-løb. 
 

Niels takker for Heidi’s og Jørgen’s indsats i be-
styrelsesarbejdet. 
 

Kl. ca. 22.15 takker Erik Brühl generalforsamlin-
gen for god ro og orden. 

Ellen Lindmark Frier 

_________________________________________________________  

Klubtur 2014 
 

I maj sidste år skrev jeg ud i klubben om klubtur til 6 
dages løb i  Zermatt i CH - der kom hurtigt 60 tilken-
degivelser - helt fantastisk !!! 
 

I juli gik jeg i gang med at finde bolig til 60-80 løbere 
på et samlet sted, der var til at betale - og blev egentlig 
noget overrasket over, at alle vandrehjem samt store 
lejlighedskomplekser allerede var booket - 2 år in-
den!!!! 
Turistkontoret har ikke været specielt behjælpeligt. Vi 
kan få mindre lejligheder spredt rundt omkring i byen 
men så ryger "klubturseffekten" 
 

Efter at have vendt situationen med flere medlemmer, 
har vi besluttet at flytte "klubturen" til Italien. 
 

Fra 5.-12. juli 2014 er der VM orientering i området 
omkring Asiago - nordøst for Verona. Samtidig med 
VM arrangeres der 5 dages løb, hvor der løbes i de 
samme terræner som eliten. Første dag startes med 
prolog / sprint i Venedig. Det vil være muligt på flere 
etaper først at løbe selv, for derefter at følge eliten i de 
samme områder - dette gælder både for sprint, langdi-
stance og stafet - og så kan vi forhåbentlig også heppe 
på Rasmus Thrane Hansen. 
 

Se mere på: www.5daysofitaly2014.it/en 
Jeg er ved at forhåndsbooke 2 hoteller cirka 8 km fra 
SC i Asiago med cirka 60 senge i alt med en budget 
der hedder max € 48-60,- per person per dag med 
halvpension. Der vil være både 2,3 og 4 sengs værel-
ser. 
Det bliver nok disse 2 hoteller. 
www.albergobelmonte.it   
www.coldelsole.it 
Transport sørger man selv for. 
 

Du vil også selv kunne booke campingplads i området. 
Så har du lyst til at tage med til Italien i stedet for 
Zermatt hører jeg gerne fra dig - first come first ser-
ve  - på ulrik@illum.info . 

Hilsen Ulrik Illum 

 

http://www.5daysofitaly2014.it/en
http://www.albergobelmonte.it/
http://www.coldelsole.it/
mailto:ulrik@illum.info
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Formanden har ordet 
 

Påsken 2013: 
 

Beograd (Serbien): 
En gruppe på 36 SUT, ungdomstrænere, forældre 
og søllerødder i almindelighed deltager i 3-

dagesstævnet Beograd Open, der omfatter en 
langdistance i Babe, 50 km syd for Beograd, i en 
storkuperet skov med hundredevis af grubehuller, 

der vidner om romernes udvinding af bly, kobber 
og sølv for totusinde år siden; en mellemdistance i 

en byskov i Beograds udkant og en sprint i spek-
takulære omgivelser på borgen Kalemegdan i Be-
ograds centrum. En fantastisk lærerig og hyggelig 

tur, hvor rigtig mange SUT og enkelte forældre 
fandt vej til præmieskamlerne. 

 
Borgen Kalemegdan, hvor sprinten foregik. 

 
Velling Snabegaard, Gludsted-Børgelund og St. 

Hjøllund: 
15 søllerødder deltager i påskeløbene i Østjylland 
over 3 dage. 3 vinder deres klasse (Grethe Tetens i 

D80-, Rune Monrad i H21A og Anders Sønder-
gaard H21AK). 

 

Nordsjælland omkring Helsingør: 
16 søllerødder deltager i HSOKs PåskeCup over 4 
dage. 3 løb i Klosterris Hegn, Risby Vang og 
Grønholt Vang og en afsluttende sprint ved Kon-

ventum omkring HSOKs klubgård. 
 

Doksy (Tjekkiet): 
Rasmus og Simon Thrane Hansen deltager i 
landsholdssamlingen i Tjekket i et terræn med 

udfordrende sandstensklipper i samme område, 
som SUT læringsturen i 2012 foregik. 

 
En hurtig sammentælling viser, at ikke færre end 
69 søllerødder valgte at benytte påskeferien til at 

deltage i et flerdages orienteringsstævne. Det er 
vildt imponerende, og søllerødderne har for alvor 

skudt 2013 o-sæsonen i gang. Lyset afslører, at nu 

er det omsider forår, selvom termometret gør sit 
bedste for at skjule det, og vi har mange gode o-
oplevelser – stævner, træninger og klubarrange-

menter - i vente inden sommeren. Klubben er selv 
arrangør af SkovCup for de yngste den 1. maj i 

Rude Skov og af et kredsløb i Folehaven den 5. 
maj. Desværre har vi måttet fravælge at arrangere 
en hverdagssprint på DTU Scion i foråret, men 

gemmer den til en senere lejlighed. 
 

Vintersæsonen blev afsluttet på bedste vis med 
finalen på molboløbene i begyndelsen af marts. 
Vores molbotrio, Jørgen, Kirsten og Jens, sikrede 

sammen med de mange arrangørteams, at også 
2013 molbosæsonen blev en stor succes målt både 

på stævnekvalitet og økonomi. Spørgsmålene var 
sædvanen tro opfindsomme, svære, sjove, overra-
skende og umulige og krævede paratviden, barne-

viden, fantasi og gode gætteevner at besvare; helt 
som det skal være til molboløb. 

 
I februar holdt klubben generalforsamling, hvor vi 
sagde farvel til to medlemmer af bestyrelsen, Hei-

di Kristensen og Jørgen Wisbech og ved samme 
lejlighed bød velkommen til Anne Kaae Nielsen 

og Henrik Molsen som henholdsvis almindeligt 
medlem og suppleant. Tak til Heidi og Jørgen for 
jeres indsatser og velkommen til Anne og Henrik. 

Mogens havde i overensstemmelse med klubbens 
vedtægter stillet forslag om, at Komposten frem-

over udelukkende skulle udkomme som elektro-
nisk blad. Der var en god og konstruktiv debat om 
dette på mødet, og konklusionen blev, at der ikke 

er opbakning til forslaget på nuværende tidpunkt. 
Med andre ord udkommer Komposten fortsat både 

som et trykt blad og i elektronisk form. Men vi vil 
fremover sende jer en mail med et link til den 
elektroniske udgave, når et nyt nummer udkom-

mer, og skulle nogle ønske at fravælge den trykte 
udgave, kan I give besked til Mogens, Vibe eller 

undertegnede. 
 
Det fuldstændige referat af generalforsamlingen 

kan læses i dette nummer af Komposten. 
 

Med ønsket om en rigtig god 2013 O-Sæson. Vi 
ses derude, hvor bladene snart er lysegrønne og 
ikke skal læses. 

 
Niels 
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Dagbog fra Serbien 
 Påske 2013 

 

Onsdag 27-3 

Af Aske, Sidse, Julius  
 

Vi startede dagen med at mødes i Kbh. Lufthavn, 
hvor vi skulle tage flyet til Zürich. Flyet var lidt 

forsinket i luftrummet over Zürich, og mange af 
trænerne kampsvedte over den korte tid, vi havde 
til at mellemlande. Derfra gik det videre til Beo-

grad. Vi var tre hold, der fløj på lidt forskellige 
tidspunkter, men alle mødtes i Beograd lufthavn, 

omkring klokken 3.  
I lufthavnen ventede tre busser, der kørte os til et 
stort supermarked. Priserne i supermarkedet var 

ikke som danske specialforretninger. Til eksem-
pel, kostede en sodavand 3 DKK. Videre med 

bussen, gik det til ”Babe Country Club Hotel”.  
Med rejselederens stramme tidsplan, havde vi kun 
et kvarter til at nyde vores dejlige hotelværelse, 

før første træning i de serbiske vildmarker. Bak-
kerne var høje, de vilde hunde var farlige og ter-

rænet var meget anderledes end det danske. 
19:30 spiste vi aftensmad, og nød desserten i den 
flotte restaurant. Sidse mener bestemt, at lofterne i 

restauranten er nyrenoverede. Alle var trætte om 
aftenen og gik tidligt i seng. Dog fik Sidse mare-

ridt om aftenen, fordi malingen var skaldet af i 
loftet og Aske drømte, han blev en serbisk gade-
hund, der gik rundt og bed andre folk i benet, og 

at han fik Astrid Skytte som hvalp. Julius drømte 
ikke, da han havde lille-Aske (Nyengaard) som 

værelseskammerat, fordi Aske har det sorte bælte i 
Taekwondo.  
 

 
Aske Nyengaard 

 

Torsdag 28-3 

Af Anders, Nikoline, Aske N, Mads 
 

Morgenmaden var klar kl. 7:50, der var akut man-
gel på havregryn. Faktisk er vi i tvivl om der 

overhovedet var nogen havregryn fra starten af. Vi 
tænker over, om der er noget havregryn i Serbien, 
måske ved de ikke hvad havregryn er. Der var 

noget der lignede havregryn, og vi blev nødt til at 
tale langsomt engelsk og bruge fagter, når vi 

kommunikerede med tjeneren. Efter adskillige 
timer gennemsøgte vi flere butikker i Beograd, 
men måtte skuffede vende hjem til hotellet uden 

fangst (havregryn).  
Om formiddagen var vi udsat for en korttegner, 

der tegnede mange detaljer på kortet, som ingen af 
os (43 mennesker) kunne finde i terrænet. Fx teg-
nede korttegneren en tæthed 3 på kortet, men i 

virkeligheden var det et åbent område. Og de 
markante træer, der stod i tætheder, havde en 5 

centimeter større krone end alle de andre træer. 
Når vi løb rundt om et gadehjørne, var det ikke 
udsædvanligt at se 2 – 3 herreløse hunde, der van-

drede ned af gaden i afslappet tilstand, eller meget 
opildnede af de forbi-løbende Søllerødder. Men vi 

fik gang i benene og samlede erfaring om dette 
serbiske sprintterræn. 
I hyggelige grønne omgivelser med vand til den 

ene side nød vi vores klonede madpakker. Efter-
følgende fik vi den geniale idé at løfte en bil, der 

var boltet og svejset fast til en heftig betonklods. 
Det lykkedes ikke. Nogle af SUT’erne fandt en 
styrketræningslegeplads og foldede sig ud.  

Beograd er en klassisk, østeuropæisk, gråt i gråt, 
faldefærdige bygninger, og enkelte af dem er sta-

dig ikke genopbygget efter NATOs bombetogt i 
90´erne. Men det var en hyggelig spadseretur, 
igennem Beograds menneskefyldte gågader, hvor 

der blev købt både sko, bikini og yoyoer. Før vi 
kom helt ind i Beograd, åbnede døren til ”Bagga-

gerummet” flere gange. Da vi kørte tilbage til om-
rådet omkring sprinten, skulle vi løbe mellemdi-
stance. Det eneste der passede på det kort, var 

asfaltvejene, og store kurver. 
Vi kom hjem til det dejlige varme hotel, der var 

nogen der lavede styrketræning, andre ville hellere 
bruge deres træningspas i Relax Rummet, mens 
andre bare gik og ventede på at kunne få deres 

dejlige aftenmad. Der var spa og det hele. 
Lige nu er vi i gang med at skrive det De læser 

her. Det har været en god dag, og vi glæder os til i 
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morgen. Det er ved at blive sengetid, så nu skriver 
vi ikke mere. Tak for i dag. 

 

 
Nikoline Andersen 

 

Fredag 29-3 

Af Martin, Nikoline, Astrid 
 

Det var en mørk og dyster morgen, da vi stod op 
omkring klokken 8, vi skulle ud på Ulriks første 
morgenløbetur nogensinde. Vinden hev i træerne, 

og susede omkring vores ører. Da vi havde kæm-
pet os igennem de strenge 2 kilometer, smuttede 

vi hurtigt op og klædte om og smuttede ned og 
spiste morgenmad. Dagens konkurrence foregik 
lige i nærheden, faktisk var vores Hotel (Babe) 

stævnepladsen. Alle starttider var efter kl. 13.30, 
så vi havde god tid til både at forberede os mentalt 

og fysisk med henhold til optapening osv. Da 
klokken var ved at blive mange, jokkede vi stille 
og roligt ud til starten, som lå 1750 meter fra ho-

tellet. På vej derover passerede vi mål, solen skin-
nede, men den kraftige dystre blæst fra morgenen 

forsatte dog. Nikoline var virkelig tændt på dagens 
konkurrence, hun havde så mange frustrationer at 
komme af med, da hun ikke havde været i stand til 

at komme på facebook de sidste 7 timer. Men det-
te viste sig dog kun at blive en fordel for det unge 

talent, hun koncentrerede sig ihærdigt, og endte 
med at vinde sin klasse i det storslåede terræn. 
Selve terrænet bestod af et mægtigt kurvebillede, 

og mange detaljer af bl.a. lavninger, slug-
ter/udløbere og punkthøje, altså en god blanding 

af grov- og finorientering. Det var hårdt men sjovt 
terræn. Da vi kom hjem, stod den på masser af-
slapning, vejvalgssnak og sauna. Efter aftensma-

den var der natløb, hvor nogle af os igen var ude 
og prøve kræfter med det heroiske serbiske terræn. 

Da klokken nærmede sig 22:30, gik vi trætte og 

udmattede til køjs, så vi kunne være friske på 
morgendagens konkurrence. 

 
Lørdag 30-3 

Af Mikkel & Magnus & Aske N 
 

I dag skulle vi ikke så tidligt af sted, så tiden blev 

udnyttet til at sove længe og nyde morgenmaden. 
Vi gik i busserne lidt over 10 og så gik turen mod 
Beograd.  Anden etape af Beograd Open skulle 

foregå i den bynære skov Pionirski. Vi havde alle-
rede tidligere erfaret, at korttegneren var glad for 

små og mindre detaljer, så det var med i overve-
jelserne, da vi joggede mod start med udsigt til 
skoven op ad de østvendte skrænter. Temperatu-

ren nærmede sig lummervarmt og luftfugtigheden 
var så høj, at der var sved på panden selv i den 

tyndeste nylontrøje. Tankerne blev derfor hurtigt 
hensat til forårets charme ude i den pludseligt ly-
segrønne skov i det ellers grå Østeuropa.  

Inden etapen var der blevet gættet meget både på 
stævnepladsens og startens placering ud fra nogle 

kort, som vi havde til rådighed. Enkelte gættede 
også på baneforløb og Aske N. formåede at gætte 
både første og andenposten ud fra den antagede 

start (rimelig imponerende). Terrænet var ganske 
sjovt og bakket med mange detaljer. Samtidig var 

stort set alle stier et pløre pga. den sne, der var 
smeltet få dage inden. Afslutningen og spurten var 
også påvirkede af den våde bund og stien ved sid-

steposten, som normalt blev benyttet til Downhill-
mountainbiking, var en regulær glidebane. Det 

resulterede i et interessant opløbsstræk og af flotte 
spurter kan bl.a. nævnes Mikkel K. der imponere-
de med et flot sidelæns rullefald i mudderet.  

Præstationsmæssigt viste Søllerød OK overlegent, 
at det ikke kun er i stævnekontrollen, at serberne 

er fire minutter bagud. Adskillige fine placeringer 
og flere medaljer blev det til. Desværre var der 
nogle enkelte problemer med en post der sad for-

kert og det resulterede i en udsættelse af medalje-
overrækkelsesceremonien for H16. 

 

 
Julius og Mads har madpakketransporttjansen 
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Efter etapen gik turen til Down Town Beograd for 
at proviantere og få hold på shoppinglysten. En 

time efter kørte busserne mod hotellet, men af en 
lidt anden rute og vi fik et skræmmende syn, som 

gjorde stort indtryk de fleste. Vi kom forbi små 
byer bestående af skure bygget af skrald, på det 
tidspunkt havde vi set at Serbien var fattigt, men 

ikke som det, vi så der. Det lignede nærmest re-
sterne efter en katastrofe og det var med til at sæt-

te livet lidt i perspektiv. 
 

Hjemme på hotellet igen stod den på en sidste 

omgang sauna og spa inden vi gik til den lækre 
aftensmadsbuffet. Efter aftensmaden var der un-
derholdning, en omgang gæt og grimaser organi-

seret af Ulrik med historier som ”Postmand Per 
plukker poster i Babe-skoven” og ” Georg Gearløs 

opfinder den bomfri o-sko” 
Alt i alt endnu en hyggelig og spændende dag i 
Serbien.   

 

Søndag 31-3 

Af: Asger Skytte Kirkegaard & Agnes Jonsson 
 

Vi stod op kl. meget tidlig, dugfriske og spændte 

på en dag fyldt med o-løb, skrænter og en borg, og 
pakkede de sidste af vores ting. Så begav vi os på 
en færd ned mod morgenmaden, der i sandhed var 

et gastronomisk mesterværk. Her kunne man nyde 

retter som kogte pølser, bacon og lækker havre-
grød. Det var en fryd for ganen. Efter tjenerne 

havde taget vores tallerkener, satte vi os bekvemt i 
bussen, med kurs mod stævnepladsen, en borg i 

Beograd. Det var dejligt vejr og busserne havde 
fart på, det sørgede de trofaste buschauffører for 
under hele rejsen. Da vi ankom til stævnepladsen, 

blev vi glædeligt overrasket over hvor idyllisk der 
var. En smuk gammel fæstning, fantastisk anlagt 

midt på en bakke. Der summede af glæde og 
spænding, man kunne virkelig mærke de fænome-
nale vibes i luften. Stævnepladsen var så fint ind-

rettet, at opløbet løb ude i den ene side, så man 
kunne sidde og kigge nærmere på de spurtende. 

Hu-hej hvor det gik.  
Alle kom igennem med højt humør. Det var kvali-
kort tegnet af en bekendt svenskers finske venner. 

Baneforløbet var spændende og kompliceret an-
lagt. Det var et virvar af broer, trapper, tunneler, 

mure, turister og bakker og målopløb. Det var 
sørens hårdt. Slutresultatet blev fabelagtigt! Der 
var ikke kun én, men mange søllerødder på podiet, 

og der var ikke et øje tørt, da de flot poserede på 
skamlerne. Men før vi kunne nå at sige hurra, be-

gyndte det at regne. Vi ilede mod busserne, der 
førte os lige til lufthavnen, og for at gøre en kort 
historie lang, kom vi sikkert hjem til Danmark. 

 

 

 

Top 3 resultater fra Serbien 
 Af Mads Lassen 
1. dag (Lang) 
1. pladser 
Alberte Kaae Nielsen: D -12 
Nikoline Hillingsø: D -16 
Iben Maag: D 45- 
Anders Huus Pedersen: H -14 
Magnus Maag: H 18-20 
2. pladser 
Astrid Skytte Kirkegaard: D -14 
Andreas Oscarsson: H -12 
Arne Grøndahl: H 70- 
3. pladser 
Gunvor Skytte Kirkegaard: D -10 
Astrid Maag: D -16 
Nikoline Andersen: D 18-20 
Marianne Kirkegaard: D 45- 
Johan Lindbjerg Skovbæk: H -16 

2. dag (Mellem) 
1. pladser 
Alberte Kaae Nielsen: D -12 
Magnus Maag: H 18-20 
 
 

2. pladser 
Nikoline Tillingsøe: D -16 
Anders Huus Pedersen: H -14 
Arne Grøndahl: H 70- 
3. pladser 
Astrid Skytte Kirkegaard: D -14 
Astrid Maag: D -16 
Nikoline Andersen: D 18-20 
Iben Maag: D 45- 
Rune Østergaard: H -16 
 

3. Dag (Sprint) 
1. pladser 
Gunvor Skytte Kirkegaard: D -10 
Alberte Kaae Nielsen: D -12 
Nikoline Tillingsøe: D -16 
Julius Molsen: H -16 
Magnus Maag: H 18-20 
Peter Østergaard: H 45- 
2. pladser 
Astrid Maag: D -16 
Anne Kaae Nielsen: D 45- 
Anders Huus Pedersen: H -14 
 
 

Aske Jepsen: H 18-20 
Arne Grøndahl: H 70- 
3. pladser 
Astrid Skytte Kirkegaard: D -14 
Marianne Kirkegaard: D 45- 
Kim Find Andersen: H 45- 

 
Samlet 
1. pladser 
Alberte Kaae Nielsen: D -12 
Iben Maag: D 45- 
Anders Huus Pedersen: H -14 
Magnus Maag: H 18-20 
2. pladser 
Astrid Skytte Kirkegaard: D -14 
Nikoline Tillingsøe: D -16 
Andreas Oscarsson: H -12 
Arne Grøndahl: H 70- 
3. pladser 
Gunvor Skytte Kirkegaard: D -10 
Astrid Maag: D -16 
Nikoline Andersen: D 18-20 
Rune Østergaard: H -16 
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Søllerødstorgruppen i Serbien 

 

Og et par ord fra arrangøren… 
 

Påsketuren i år endte i Serbien i stedet for Colmar 

i Frankrig, hvor de faktisk havde mere sne end den 
lille bitte smule, vi var udsat for. 

Serbien er ikke et sted man lige kommer forbi, 
med mindre man har et særligt gøremål. Landet er 
præget af 10 års krig, fattigdom og manglende 

infrastruktur. Serbiens BNP er faldet med 40 % de 
sidste 15 år og der mangler investeringer overalt. 

Fiat har bygget en stor fabrik i Serbien, men lur 
mig om de betaler meget i skat…. 
 

Selve træningerne var ikke på højde med det, vi 
var udsat for sidste år i Tjekkiet, men OK.  

O-løb er relativt nyt i Serbien, hvor Tjekkiet var et 
af de første lande sammen med Schweiz, der kun-
ne yde nordboerne modstand. Terrænerne var ge-

nerelt fine med mulighed for mange vejvalg. 

 

 
Resultaterne var gode / imponerende – og det var 
ikke kun de unge der fandt vej op på skamlerne! 
 

Det er et privilegium at rejse med en flok så 

forskellige unge mennesker på tværs af alder 

og køn – man ser ikke magen til omsorg for 

hinanden mange andre steder.  
 

Så må vi se om vi kan finde noget fornuftigt ter-
ræn at træne i, i Påsken 2014. Inden da har vi en 

3-dages-tur i efteråret til Sverige. 
 

Jeg vil også gerne slå et slag for turen til Italien i 

sommeren 2014 (se andet sted) – der er allerede 
mere end 35 tilmeldte Søllerødder. 
 

Tak for en god tur! 
 

Ulrik   

 
Louisa ved sidste post, - Gunvor og Louisa spurter – Gunvor tager imod Anne - Gunvor vinder! 
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 Findveji.dk konkurrencen 2012 
 3. plads til Frede Lillelund 

  
2591 poster var nok til en komfortabel 3. plads i Findveji.dk konkurrencen efter vinder Kim Lindahl fra OK 
Melfar med formidable 3750 poster og Lars Bukkehave med 2828 poster. Dette er beretningen om løbet fra 

start til slut. 
 

 

For de læsere som ikke kender konkurrencen lige 
en kort introduktion. Konceptet er følgende: Find 

en bane på hjemmesiden findveji.dk og print den 
ud. Løb banen og noter alle bogstavkombinationer 
ned på posternes/pælenes skilte. Gå ind på hjem-

mesiden igen og tast bogstavkombinationerne ind 
for hver post. Ved rigtig kombination giver hver 

pæl 1 point, som så kan uploades til en database 
og stillingen/antal point vises så på hjemmesiden. 
Det var fra starten slet ikke hensigten - ej heller 

havde jeg troet det muligt - at jeg vil gå mere eller 
mindre all-in i denne konkurrence, men konkur-

rencegenet sammenholdt med samlegenet bidrog 
til at sætte skub i indsamlingen. Lars Bukkehaves 
hårde udlæg i konkurrencen - han havde hurtigt 

over 1000 poster - skræmte mange potentielle 
deltagere væk, hvilket jeg tror skabte plads til en 

"almindelig" motionist på podiet. 
I øvrigt synes jeg, det er på sin plads med 
KÆMPE stor tak til alle de frivillige - ikke mindst 

i Søllerød, som har slidt og slæbt med at få po-
sterne etableret. Det har været et stort og hårdt 

arbejde, som jeg har nydt godt af rundt omkring i 
landet. Søllerøds baner er gode og orienterings-
løbspræget, hvilket er lige i min smag - mere om 

det senere.  
I gennemsnit er der vel ca. 250 m mellem hver 

post, så med 2591 poster giver det en strækning på 
ca. 650 km og hver bane er på ca. 35 poster, hvil-
ket giver ca. 70 baner løbet. Som sagt var det slet 

ikke meningen, at det skulle blive så omfattende. 

I arbejdes medfør er jeg ofte i Jylland, og så er det 

rart at løbe lidt om eftermiddagen/aftenen. Jeg 
havde hørt om Findveji.dk projektet, men det var 
mest fordi man kunne printe kort ud og så løbe en 

valgfri rute. Første bane jeg printede og løb var i 
Blokhus - dejligt vejr og så kunne man hoppe en 

tur i Vesterhavet bagefter - skønt. Jeg lagde under 
løbet mærke til at posterne havde en kode - tre 
bogstaver. I første omgang anede jeg intet om 

konkurrencen, så jeg noterede dem ikke ned. 
Hjemme igen gik jeg ind for at læse nærmere på 

findveji.dk og blev så opmærksom på konkurren-
cen. På det tidspunkt var konkurrenterne allerede 
langt foran, så en topplacering var nok udelukket, 

men det kunne da være sjovt at prøve. 
Men så var der lige det, at alle poster skulle note-

res, og der var et kort med alle poster, men ingen 
rute/rækkefølge. Jeg tegnede en rute ind på Blok-
huskortet, men fandt hurtigt ud af, at det føltes 

mere udfordrende at vælge ruten undervejs og så 
huske hvilke poster, der var besøgt. Hurtigt vej-

valg - og så af sted. Det har jeg så gjort med alle 
baner.  
En uge efter var jeg igen i Jylland og løb banen - 

det gik fint, dog glemte jeg mit kompas - genialt - 
ved én af de første poster, men jeg kunne heldig-

vis huske, hvor det måtte være efterladt og ganske 
rigtig - der lå det. I øvrigt gik det fint uden kom-
pas - solen var på himlen - dog husker jeg stadig, 

hvor svær post 16 med en stor blå plet var at finde. 
I virkeligheden er det et vandhul med en diameter 

på 6 m midt i en tæt granskov - ikke nem. Igen en 
tur i Vesterhavet og så hjem og taste ind - 30 po-
ster fundet efter et løb på 13 km. Konkurrenterne 

nærmede sig 1000, så jeg var langt bagud. 
De næste weekender tog jeg baner tæt på Hoved-

staden. Søllerøds bane - Kirkeskoven var ideel til 
en aftenspadseretur med Helle - min kone. I 
weekenden Rude skov - den blev dog delt i to - 

lørdag og søndag. Der var masser af ruter nær 
hovedstaden. Flere baner var lavet til Mountainbi-

kes ruter, hvilket ikke var så spændende for en 
almindelig o-løber. Lars Bukkehave har kørt på 
alle baner, mens jeg har løbet. Det er helt sikkert 

en tidsmæssig fordel at cykle, men jeg havde ikke 
en velegnet cykel ligesom rengøring af cykel ikke 
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står øverst på min ønskeseddel, så det blev løb. 

Det skal nævnes, at Lars så har cyklet fra bane til 
bane, hvor jeg har kørt i bil. 
Flere baner havde fejl på posterne, så indtastnin-

gen ikke fungerede - og nogle poster manglede 
simpelthen - selvfølgelig gjaldt det ikke Søllerøds 

poster. Det blev hurtigt til 300-400 poster, men 
det gik op for mig, at hvis man skulle højere op på 
ranglisten, så krævede det en større indsats. Det 

var ikke nok med en bane ad gangen - helst to-tre 
baner ad gangen. Jeg var spændt på om helbredet 

kunne holde til 2-3 baner af 10-12 km, men det 
gik fint. Den langsomme start havde givet en god 
grundform. 

Der er mange specielle oplevelser, som kunne 
trækkes frem. Ved Holbæk - Eriksholm- gik ba-

nen ned til stranden en meget varm dag og i en 
lysning nær vandet havde et par, i Edens-have-
kostume, ikke kalkuleret med en orienteringsløber 

på denne dag, så vi blev alle lidt forskrækket. I 
øvrigt var en post helt ude ved vandet meget svær 

at finde, da græsset totalt havde taget overhånd. 
Jeg fandt den til sidst, men den var svær. Der var 
mange spor i græsset, men ikke ved posten, så jeg 

var nok den første efter græsset havde "kvalt" po-
sten. 

Ved banen Høbjerg Hegn post 12 mødte jeg utro-
ligt nok Lars Bukkehave (nr. 1 i konkurrencen på 
det tidspunkt). Jeg var avanceret til 5.-6. pladsen 

med ca. 600 poster. Vi kom næsten samtidig til 
posten - han slæbte på cyklen igennem let bevoks-

ning. Han spurgte "Kender du konkurrencen", 
hvilket jeg hurtigt kunne bekræfte. I denne kon-
kurrence var det meget usædvanligt at møde dem 

man dyster imod, så når man endelig mødes, er 
der meget at drøfte. Jeg tror vi talte i ca. 30 minut-

ter - det var baner, manglende poster og ikke 
mindst indtastning af poster, hvilket jeg kommer 
tilbage til senere. Vi ønskede hinanden god vind 

og så af sted igen.  
Slut på del 1  

 
 Del 2: 
Findveji.dk konkurrencen 2012 - 3. plads til 

Frede Lillelund - del 2 

De nærmeste baner var nu løbet. Jeg havde ca. 

750 poster indtastet, men Lars Bukkehave med 
flere lå stadig langt foran. Med den tid der var 
rådighed i weekender og hverdage, så skulle en ny 

taktik overvejes. Banerne lå længere væk, så det 
virkede naturligt at løbe flere baner på en dag. Der 

var stadig baner til at bruge en aften på i Nord-
sjælland. Store Dyrehave blev bidt over grundet 
banen var lavet til mountainfolket og lidt kedelig 

af løbe - intet besvær med at finde posterne, som 

alle lå langs stier m.m. Flere poster manglede dog, 
hvilket var den eneste udfordring.  
Kaj har lige fortalt mig denne dag 24-2-2013, at 

han har efterset alle Søllerøds opsatte poster uden 
at finde større mangler - kun refleksen var fjernet 

flere steder. Jeg har været udsat for manglende 
pæle, skilte er skuet af, selve bogstavkombinatio-
nen kan være "hærværket", så den ikke kan aflæ-

ses. Værst af alt er dog, når bogstavkombinationen 
er forkert indtastet i systemet, så man ikke selv 

ved indtastning af rigtig aflæst kombination får 
point for posten. Den fejl optræder desværre ofte, 
så må man prøve at bytte f.eks. i med j, l med i 

osv. Det giver ofte rigtig "svar". Det drøftede Lars 
Bukkehave og jeg en hel del, da vi mødtes. Man 

skal desuden være opmærksom på, at ved startpæ-
len kan man også nogle gange finde en kombina-
tion, som gav point, så alle starter blev undersøgt.   

I Jylland er flere baner desuden kun udstyret med 
pæle, som har to bogstaver, hvilket kan virke for-

virrende, men de giver point ved indtastning. Jeg 
brugte nogen tid på at undersøge pælene på den 
første bane jeg mødte, da jeg var bekymret for om 

jeg havde overset en anden pæl i nærheden.  
 

Der er meget forskellige typer baner. Baner i byen 
ved f.eks. skoler er meget brugt, men de er ikke så 
spændende at løbe. De skal helst ligge i skoven 

væk fra stierne efter min smag. Ved Århus har 
PAN tre baner syd for byen. Dem løb jeg alle en 

herlig eftermiddag - 90 poster - ca. 30 km løb i 
kuperet terræn. Det giver lidt trætte ben, men for-
men var for opadgående grundet den megen løb, 

så det gik fint. Vægten til gengæld - helt utilsigtet 
- var på vej ned. PANs baner kan dog ikke down-

loades fra hjemmesiden, men skal købes i en butik 
eller ved henvendelse til en privatperson. Det er 
bøvlet, men de gælder i konkurrencen. 

En anden længere tur var banerne ved Sorø og 
Ringsted. Tre baner hurtigt klaret - specielt den 

sydligste bane ved Sorø kan også bruges til en 
vandretur - flot terræn. Det tager tid at løbe baner-
ne, så der skal planlægges rimelig grundigt hjem-

mefra - der skal være en plan for turen. Og vejret 
kan drille ikke mindst. 

 
Tiden var kommet til udfordringerne på Fyn. Ba-
nen tæt ved Odense er svær at komme til for ikke 

lokalkendte - jeg endte på den forkerte side af en 
kanal, så jeg måtte hele vejen tilbage til Odense og 

ud igen. Banen er en gammel losseplads ombygget 
til rekreativt område. Posterne ligger skiftevis 
oppe og nede på bakker fyldt med skrald med et 
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muldlag overover. Der lugter ikke til info. Jeg 

kom sent af sted og det var mørkt, da jeg nåede 
tilbage til bilen. Så for eftertiden skulle pandelam-
pen med. Kun 29 poster blev det til - en enkelt 

post var ikke at finde. Jeg kunne se på græsset at 
andre ligesom jeg havde moslet rundt i et torne-

krat for at finde en post, hvis den var der. Jeg 
fandt den ikke! 
Anderledes interessante er banerne ved Middel-

fart. De er udfordrende og så ligger de i et kuperet 
terræn med masser af krat osv. Som en ekstra ud-

fordring er der opsat et meget højt hegn, som kun 
kan passeres ved låger, så det var med at studere 
kortet grundigt. Jeg burde nok have lavet det A3, 

men A4 gik lige, men det var svært se i skyndin-
gen, hvor lågerne var. En ekstra udfordring er en 

post på et gammelt nedrevet slot helt ude ved van-
det. Først skulle man lige passere en flok ung-
kvæg, som startede med at spærre lågen ind til 

området. De var store og mange, så jeg listede 
forsigtigt igennem flokken og ud til posten - og så 

tilbage igen samme vej. Der skulle lige skubbes 
lidt inden lågen igen var passabel på vej ud. 
Nu var Fyn godt i gang, så en eftermiddag skulle 

de sidste tre baner ordnes. Første bane var Tarup-
Davinde, der ligger i et område med grusindvin-

ding, så mange søer og huller. Efter et nærmere 
studium fandt jeg også ud af, at banen egentlig 
består af to baner, hvoraf kun den ene dukker op 

på findveji.dks hjemmeside. Den anden skal fin-
des på klubbens hjemmeside. Den var hurtigt 

overstået, men alligevel rimelig lang. 
 
Næste bane var ved Fåborg i Svanninge Bakker. 

Og ja - der er mange bakker. Det var begyndt at 
regne lidt. Specielt en post gav store problemer, da 

den var på en høj skrænt med uigennemtrængeligt 
krat. Jeg kom for tidlig ned af skrænten og misse-
de posten. Så søgte jeg rundt om posten og op, 

men krattet var helt umuligt, så jeg endte med at 
løbe en kæmpe omvej - helt idiotisk. Jeg stod ne-

denfor skrænten og kunne ikke finde et hul i tor-
nekrattet. Posten lå et godt stykke oppe og skulle 
besøges fra toppen. Det var næsten mørkt, da jeg 

nåede tilbage, det regnede lidt og jeg manglede 
stadig banen i Svendborg. Der var to muligheder - 

Kylling - mod broen og hjem i varmen - eller Søl-
lerød - af sted mod Svendborg. Svaret var givet på 
forhånd. 

Der blev indtaget væske og mad i bilen. Efter ca. 
20 km var benene en smule brugte, men på med 

lampen og af sted i mørket. Regnen blev heldigvis 

ikke værre, men skoven var fugtig, så man var 

hurtig våd. Banen var lang og fugtig. Flere steder i 
vand og mudder til knæene. Kortet blev også fug-
tigt, så det var en kamp at få noteret posterne. 

Midt i det hele kom jeg til at overveje, at hvis 
pandelampen gik ud så... Nå - det gør den nok 

ikke. Men måske skulle man investere i en mindre 
reserve lygte, hvis uheldet var ude. Når man nu så 
taler uheld, hvad hvis man nu falder og kommer til 

skade. Der er ikke et øje i nærheden og ingen mo-
bil så... Min kone ved jeg løber, men det er på 

Fyn!!!  Det har jeg ikke løst i skrivende stund. 
Man burde nok have en mobil i en plastikpose 
med. 

 
Så er jeg oppe på 1383 point - en 3. plads, mens 

Lars ligger på 1973 point på første pladsen på 
dette tidspunkt ca. 2 måneder før afslutningen den 
30. november. Det er valgfrit, hvornår posterne 

tastes ind. Den senere vinder khl har indtastet 
1465 poster på dette tidspunkt. Vi ligger rimelig 

tæt, så det er bare med at klø på. 
 

 
 

Slut på del 2. 
Frede Lillelund 

 

 
Resten af beretningen kan du læse i næste nummer 

af Komposten og i dette nummers netudgave.
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Påsken 2013 
- de jyske påskeløb 

 

Orienteringsløb i Påsken har nu engang altid stået 
som billedet på den STORE danske samling af alt 

det o-løbende folket. 
Store klasser (for Danmark) godt vejr, god kiosk, 
parkering på stævnepladsen, gamle konkurrenter 

og venner fra hele landet. 
Som tiden skrider frem, nu også med børnebane 

løbende børnebørn, samt en svigerdatter i D21 
foruden sønnen i en 21 klasse. 
 

Det kan kort sagt ikke blive meget bedre! 
 

Ovenikøbet er det så krydret med tilstedeværelsen 

af Jørgen Münster hjulpet af Mogens i sin O-
Butikken. 
 

Derudover var der andre nok så få, men herlige 
mennesker fra Søllerød såsom: 
 

Jeg bemærkede at Anders Søndergård var rigtig 
godt løbene. 

 
Vi startede lige på og hårdt i Velling-Snabegård 
kuperingerne. 

Det skal siges, at det var et terræn der kunne få 
rusten rystet af, men med hovedet nede i kurvede-

taljerne og en (påtaget, skulle det senere vise sig) 
ringe respekt for de krappe bakker, flintrede man 
af sted det bedste man havde lært. 

Devisen til højre der, venstre om den kurve, lidt 
op, skråt over den kurve og haps, virkede meget 

godt derude, når den lykkedes. 
Men men men, rusten løsnede sig kun, faldt ikke 
helt af.  

Små nussere og små falske vinkler kostede hist og 
pist. 

Vel gennemført var det svært at få madro på plad-
sen, solen bagte ned på den helt fine småbørnsle-
geplads, hvor de andre løbere (nu morfædre, far-

fædre) boltrede sig sammen med 3die generation.  
Man blev træt i solen så uvant og så aldeles længe 

den har været om at nå frem. 
Så nogle faldt i søvn på den skråning der blev ud-
set til dette. 

 

 
Da vi kom hjem var det slut på Karl-Smart her. 
Jeg gik i bad og vågnede først i karret ved en 

brummende og høj lyd (mit eget snork). 
Nå, totalt ondt i alle lemmer og fibre efter den 

gang bakker, så jeg knagede mig ud af karret, men 

faldt i søvn igen i sengen, der heldigvis ikke var så 
langt væk ellers var jeg nok kun nået til gulvet. 

Så meget ’efterspil’ på bakkekontoen var alligevel 
uventet. 
 

Hvordan skulle det så udmønte sig på hurtigbanen 
i Gludsted- Bøgelund, næste dags etape? 

--------------------------------- 
Gludsted-Bøgelund var jomfruelig stod der i be-
skrivelsen. 

 
Hurtig skulle den også være, jo, ja det er muligt 

nok, men som en af de først startende var der in-
gen kære mor i de diffuse tætheder og nede i hul-
let derude hvor posten stod helt nede skal jeg hilse 

og sige. 
Så det gjaldt nok om fart, men sandelig om ikke 

ørerne skulle holdes i balance også, for ellers så 
….. bom bom bom. Jungletrommer ! 
 

OOK og Nej. Selv kom jeg hæderligt igennem var 
’kun’ rusten een gang, men til gengæld en pæn 

bunke rust, rent tidsmæssigt.  
Til gengæld have jeg fornøjelsen af ingen spor i 
sneen og derudover fornøjelsen af at tage en ’led’ 

post, der ellers ville have været nok så kringlet, fra 
søsiden. Det gælder om at samle på fornøjelserne 

derude. 
 

Isen lå nok så tyk over vandene. 
 

Slutresultatet efter denne omgang dag 2 blev, at 
jeg startede ud som 6 er, men med  95 sultne mand 

bagved mig der sikkert nok kun var ude på en ene-
ste ting her i verden     ………………. 

 
- Man kunne blive helt nervøs inden tredje etape: 
Jagtstarten. 

 

 

Det så ud til at resten af familien også skulle have 
numre på: Lisbeth nr. 6. (blev nr. 4) Patrick nr. 4 

(blev nr. 3) Rie nr. 7 (blev nr. 3) 
Søllerødderne med nummer: Anders Søndergaard 
startede ud som nr.2, endte med at vinde klassen 

H21AK. Rune Nygaard Monrad løb ud som etter 
og blev nr. 1 i H21A. 

 
Fint gået. 
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3. etapen, Gludsted Nord og Vest 
 

Som vi står på linje og småmopper i Jagtstarten, 
fandt vi ud af, at der var et hul op og et hul ned 
rent tidsmæssigt i vores klasse. 

Så vi blev et miniteam, Flemming Nørgård få se-
kunder efter mig. 

Et helt okay udgangspunkt for at komme opad og 
hente nogen. 
 

Der var lagt km-til banen 5,6 stod der.  
Lidt nørdet hen til startpunktet, men ellers ud over 

stepperne (hede og småkupering). 
Jeg holdt mig foran Flemming og han kom først 
op ved femmeren, hvor jeg løb lidt og kiggede på 

en udløber. Heldigvis fik jeg øje på ham, da han 
klippede lavningen og nu gik det sammen videre 

derudad. 
 
På et tidspunkt kom jeg foran igen et par poster, 

men de sidste stræk ind var vi sammen, med mig 
forrest. 

 
Flemming så sit snit op til sidsteposten, hvor en 
dame skulle passeres, så der kom et lille hul mel-

lem os,  - det udnyttede han til at komme først i 
mål. 
 

Helt fair, han havde reddet mig ved femmeren. 
 

Vi stod og snakkede et par minutter og så dukkede 
start nr. 5 op. Vi havde altså hentet en plads ! 

Nogle af dem nedefra havde næsten haft kontakt 
med os sagde Flemming, men de blev væk i noget 

af det mere kringlede buskads derude. 
Så altialt en fin, fin præstation og godt teamwork, 

hvor det gjaldt. 
----------------------------------------- 
 

Påskeløbene var ovre for denne gang. 
Men oplevelserne, glæden og positiviteten står 
tilbage. 
 

Et homogent stykke arbejde var udført af Horsens-

Klubben. Det hele bar præg af god kommunikati-
on og et solidt samarbejde i klubben. 
Gode baner i knippelgode terræner, drejet af suve-

ræne banelæggere. 
Om det så var toiletterne, så var der nok af dem og 

de var smart placeret på et lastbilslad. 
Sandelig om ikke kioskteltet var STORT og ikke 
mindst OPVARMET, jo gode detaljer var der nok 

af, man kan blive ved.  - En hoppeborg til ungerne 
f.eks  …   osv osv. 

 
Det er meget godt alt sammen og rent faktisk kun-
ne man godt have lyst til et 4 dags påskeløb, under 

sådanne omstændigheder kan det være svært at få 
nok af det goderne! 
 

Tak for alt Horsens, og vi ses forhåbentlig til næ-
ste påskeløb, der bliver blandt de fynske slotte. 

Men noget af en udfordring for den /de arvtagende 
klubarrangører, vil jeg nok lige påstå.. 
 

Skrev Ronnie   
_______________________________________________________________________________________ 

 

Vintercup samlet 
2. pladser 

Andreas Mikkelsen: H 19- 
Natcup samlet 

1. pladser 
Magnus Maag: H1 
Rune Østergaard: H3 

2. pladser 
Julius Molsen: H3 

3. pladser 
Aske Jepsen: H1 
 

KUM udtagelse 

1. pladser 

Anders Huus Pedersen: H -14 
Johan L. Skovbæk: H -16 
Simon Thrane Hansen: H -18 

2. pladser 
Julius Molsen: H -16 

Magnus Maag: H -18 

HSOK Påskeløb 

3. pladser 
Magne Tillingsøe: 2,5 km 

  

 
Magne vandt påskeæg!
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O-løb i Sydøsteuropa 
10 dage med 10 løb 

 

                  
Billedet ovenfor er skudt d. 9. marts 2013 og beviser, at O-bacillen er så alvorlig en angriber, 

at den stadig på dagen for 45 års ægteskab, giver Vibe og mig en evig lyst til mere ”O”.  

 
Her følger en lille, håber vi, appetitvækker til de 8 
sider Gert har skrevet om vores 10 dages-tur i 

marts. De 8 sider kommer som elektronisk udgave 
til dette nummer af Komposten. 

 
Igen havde vi pakket løbeskoene og klubkludene – 
samt de nyanskaffede klubjakker – for at tage til et 

for os nyt og ukendt hjørne af Europa. PWT (Park 
World Tour) havde lokket med en tur til Istanbul, 

Makedonien, Kosovo, Montenegro og Syditalien. 
Programmet lød på 10 løb på lige så mange dage, 
men vi var hjemmefra indstillede på at snuppe en 

stå-over-dag, hvis benene blev for slidte. 
 

FØRSTE STOP – ISTANBUL i Tyrkiet. 

Vel landet i Istanbul brugte vi dagtimerne den 
første dag på en lang og meget spændende guidet 

fodtur rundt i de gamle bydele på ”Det gyldne 
Horn” med de berømte moskeer og den store basar 

– en frisk træningstur på 4-5 timer. Så var vi også 
varmet op til et kortdistancenatløb omkring Aya-

sofia Moskeen, Topkapislottet og over den gamle 
hippodrom/hestevæddeløbsbane. 

Det var en fantastisk oplevelse at krydse rundt i 
det allerældste Istanbul – udstyret med en lille 
pandelygte – mellem undrende mennesker, som 

spadserede rundt eller kissemissede i aftenstem-
ningen. Kortet i 1:4.000 fungerede fint – en enkelt 

post var kastet ned på jorden af en lettere sinds-
forvirret person, men den kom på plads igen. En 
superfin start på en tur, der skulle vise sig at 

komme til at indeholde usædvanlige udfordringer. 
Istanbul er en meget levende by med et velordnet 

trafiksystem, mængder af historiske bygninger og 
særdeles mange små forretninger – særligt i basa-
ren er der et overvældende udbud af alt lige fra 

gedigne guldsmykker til dynger af kraftigt duften-
de krydderier. (Læs mere på siderne 21-28) 

 

                    



Søllerød Orienteringsklub                                                         Komposten – 23. årgang nr.2 – april 2013 

18 

Stampeskoven 
 Skoven der ikke står i stampe 

 

 
 
Bedst som vi tror, vi véd, hvor Dyrehaven ligger, 

og bedst som vi tror, at vi kender hjortene i haven, 
så sker der udvidelser på begge fronter. Stampe-

skoven var ikke en del af Dyrehaven, og hjortear-
terne i Dyrehaven var som vist ovenfor Kronhjort, 
Dådyr og Sikahjort, men verden af i morgen ser 

anderledes ud. Igennem det sidste halve år har 
store skovmaskiner fjernet træer og underskov, så 

vores tidligere i tæthed 3 puttede røde pæle i dag 
står som lysende fyrtårn i den glatbarberede skov-
bund under de tilbageværende store træer, hvoraf 

flere er døde.  Inden længe vil Dyrehavens hegn 
blive flyttet, så de tre store hjortearter kan sørge 

for at holde bundvegetationen i ave, og alt sam-
men for at give plads til den lille fyr på det 3. bil-
lede fra venstre: Eghjorten.  Den har naturligvis sit 

navn, fordi den forsøger at konkurrere med de 
andre hjorte i gevirstørrelse. Han bliver dog kun 

max. 9 cm, så der er et stykke vej igen. 
 
Naturstyrelsen har sat et projekt i gang, der skal 

genindføre eghjorten i dansk natur. På Sjælland 
forsvandt den i 1873 og i Jylland ca. hundrede år 

senere. Skovdriften var blevet for effektiv. Døde 
og døende træer mødte omgående saven, og så var 
der ikke ynglemuligheder for eghjorten, hvis æg 

og larver netop kræver sådanne for skovejerne 
overflødige træer. Der skal også helst være lys-

åbent, så derfor har Stampeskoven mødt en særde-
les opryddende sav. Alt fældet materiale er samlet 
sammen og har været gennem de grovædende 

kæber på en flismaskine, hvorefter flisen er sendt 
til fjernvarmeværkerne, der derpå har sendt Stam-

peskovens underskov videre som varme til forbru-
gerne. 
Naturstyrelsens Eghjorteprojekt omfatter udsæt-

ning i Gribskov, Rold Skov, Æbelø ved Fyn og 
Jægerborg Dyrehave, som Naturstyrelsen allerede 

nu kalder vores spændende Stampeskov. Hvis vi 

nu forholder os helt diskrete og rolige, så opdager 
Naturstyrelsen nok slet ikke, at SOK’erne springer 

rundt som en femte hjorteart derinde. Eller drøm-
mer jeg? 
Tanken er at Naturstyrelsen i 2013 vil søge de 

svenske myndigheder om tilladelse til at importere 
60 voksne biller og 1400 larver fra Sverige, så må 

vi jo se, om immigranterne kan lide deres nye 
fædreland. Eghjorten er naturligvis fredet, så ikke 
noget med at stikke et smukt eksemplar i lommen 

på næste o-løb dér. 
Og hvis vi skal tro et troværdigt medlem af klub-

ben Signe F., så er der endog yderligere en hjorte-
art i Stampeskoven: Bøghjorten.  Vi får slet ikke 
tid til at se på kortet, med alle de nye, spændende 

ting, vi skal følge med i. Så beregn god tid til træ-
ningsløbet torsdag den 18. april, som vil have ba-

ner i området der nord for Hjortekær. Endelig et 
navn, der véd, hvad det drejer sig om. 
Kaj Rostvad 
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Lidt forskelligt 
 

Tæt afstemning i kampen om Årets 

MTBO-rytter 2012. 
 

 
 
Årets MTBO-rytter 2012 er kåret, og valget faldt 
på Cæcilie Christoffersen, Søllerød OK, som var i 

meget tæt opgør med Nina Hoffmann, OK FROS. 
Det blev udslagsgivende, at Cæcilies tidligere 

klubkammerater fra Svendborg og OK Snab samt 
de nuværende fra Søllerød gav hende meget stor 
opbakning, så hun vandt afstemningen i både syd-

kredsen og østkredsen. Afstemningens tredje del-
tager, Camilla Søgård, Horsens OK, nød også god 

klubopbakning og tog sig således af sejren i nord-
kredsen.  
I hver kreds gives der 3 point for en sejr, 2 point 

for en andenplads og 1 point for en tredjeplads, så 
alt i alt endte afstemningen således:  
 

1. Cæcilie Christoffersen, 7 point (øst 3, syd 3, 
nord 1)  

2. Nina Hoffmann, 6 point (øst 2, syd 2, nord 2)  
3. Camilla Søgård, 5 point (øst 1, syd 1, nord 3)  
I alt blev der afgivet 174 stemmer.  

 

Cæcilie blev hædret ved DOF`s generalforsamling 

i marts. 
 

SkovCup den 1. maj 
Susanne skriver: 
Nu nærmer tiden sig, hvor Søllerød Ok skal arran-

gere SkovCup (orienteringsløb for børn).  
Vi skal i år være i Rude Skov tæt ved klubhuset. 
 

Banelæggere: Rune Østergaard og Julius Molsen. 
 

Jeg har brug for hjælpere fra ca. kl. 14.30 om ef-

termiddagen, og indtil ca. kl. 19.  
Der er især brug for folk i tidsrummet fra kl. 16-

18.30, da børnene kommer mellem 16.15 og 
17.45. 

 
SkovCup sidste år, der uddeles madder efter løbet. 

 
Hvis du har lyst til at hjælpe, så kontakt mig ven-

ligst på e-mail: 
susannethrane.oloeb@gmail.com. 

Søllerød arrangerer mellemdistance 5. maj 

Anders Jonsson er stævneleder og har udsendt information til alle. En reminder: Skriv til mig 

(ajon2011@gmail.com) så snart Du kan overskue Dine planer for denne weekend, så vi kan komme videre 
med planlægningen. Angiv gerne hvis Du har ønsker om at være på et specielt sted eller f.eks. vil en tur i 

skoven med poster. På forhånd tak! 

Om klubblade:

Efter debatten om udgivelse af klubblad i trykt 
udgave contra udelukkende digital udgave, er det-

te interessant. Det var et forslag på Tisvilde Hegns 
generalforsamling. 

 4. Behandling af indkomne forslag: 

Der er kommet forslag fra PR-udvalget om, at de 

ønsker at klubbladet bliver udgivet i papirudgave 

og udsendt til klubbens medlemmer, da de mener, 
at der er for få som læser det på nettet og PR-

udvalget tror, at flere så vil læse bladet. 

 Forslaget godkendes, dog med, at der kun udsen-
des et blad til hver familie, og man kan selvfølge-

lig sige, at man ikke ønsker at modtage bladet, så 
der ikke bruges unødige penge. 

 

mailto:susannethrane.oloeb@gmail.com
mailto:ajon2011@gmail.com
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Træning 
 Stor træningsflid – trods hård vinter  

 

FROST, SNE og VINTERTRÆNING. 

Det har været en laaaaaaang vinter, men heldigvis 

har det ikke præget træningsfliden, som igen den-
ne vinter har ligget meget flot med et samlet del-
tagerantal på 470 på de 11 vintertræninger = et 

snit på næsten 43 pr. lørdag formiddag.  
Vintervejret har heldigvis ikke kun været koldt, 

men også ret tørt, så de trænende søllerødder de 
fleste gange har kunnet komme hjem med tørre 
fødder efter en tur i frostsneen. Selv moserne har 

været venlige/passable helt frem til den første 
torsdagstræning her i starten af april. 
 

 
 

Baner af høj kvalitet. 

De tilbud, som træningsbanden plus velvillige 
hjælpere stabler på benene lørdag efter lørdag, har 
– set med den helt neutrale bandeleders øjne – 

været af meget flot/høj kvalitet. Tilbud om baner 
på kurvekort har vist sig at være meget eftertrag-

tede – det ligger antagelig i, at søllerødderne nu er 
blevet så rutinerede, at udfordringerne skal have 
en tand ekstra. Når vi tænker på, at vi de fleste 

gange træner i ”vores egne skove”, er det ret im-
ponerende, at banelæggerne stadig kan stable pro-

blemer op for de energiske sølle rødder. 
 

Sølle-100%-rod. 

Sidste år udviklede der sig en specialdyst mellem 
en lille gruppe løbere, idet der var kamp om at 
have været den mest flittige deltager i 2012-

træningerne. Som alle nok husker, blev det Kaj 
Rostvad, som til det sidste forsvarede sin førerpo-

sition, som blev sikret via en 100 % -deltagelse – 
helt urørlig for de glubske forfølgere. 
Igen i år fornemmer jeg, at der er ved at opstå en 

lignende fight, idet en gruppe på hele 7 søllerød-
der efter de første 12 træninger stadig er med på 

100 %. En del mails til bandelederen fortæller om 
nidkærhed og konkurrencelyst blandt topgruppens 

medlemmer – man vil gøre alt for ikke at miste 
en træning og dermed tabe placeringen i toppen. 
 

Træningsplanen. 

Nedenfor er planen for klubtræningerne helt frem 
til sommerpausen. Læg mærke til de 3 gange pæ-

leløb. Her løbes der på baner, som lægges ud fra 
de kombinationer, som ”FINDVEJI-pælene” gi-

ver. Disse dage får vi samtidig muligheder for at 
byde nye løbere velkommen idet træningerne lig-
ger i forlængelse af den store ”FINDVEJI-

kampagnedag” lørdag, d. 13. april 2013. Og brug 
så disse dage til at få nye løbere med ud mellem 

skærmene – og skoven er ved at grønnes ! 
 

 
 

TRÆNINGSUDSTYR. 

Hvis du tænker på at købe klubtøj, skal du tage 
kontakt til Ellen Thisted (45 86 63 96) – du bliver 

lettere at kende iført en frisk klubbluse. 
Tænker du på nye løbesko, skal du huske, at klub-

bens medlemmer får 15 % rabat hos LØBEREN – 
husk at sige, at du er ”søllerod”. 
Vi ses i forårets løb ! 

GERT 

Nr. Dato og Tid Skov/Mødested

375
Torsdag, 18-04 

kl. 17.30-19.00

Raadvad/PÆLELØB   

Svenskevej

376
Torsdag, 25-04  

kl. 17.30-19.00

Rude Skov/PÆLELØB 

Landsebakken 

377
Torsdag, 02-05 

kl. 17.30-19.00 

Rude Skov/PÆLELØB 

Hørsh. Kongev. 18,6 km 

OBS
Torsdag, 09-

05 Selvvalgt 

Egen Fart/ Kr. Himmelfart 

Skoven er åben

378
Torsdag, 16-05 

kl. 17.30-19.00

DTU/Lyngby                     

Sprint /SET-terne ?

379
Torsdag, 23-05 

kl. 17.30-19.00

Rude Skov                  

Rudegård

380
Torsdag, 30-05 

kl. 17.30-19.00

Geel Skov                
Skodsborgv./Teknikerbyen

381
Torsdag, 06-06 

kl. 17.30-19.00

Rude Skov                             

Birkerød Kongev. 18,0 km

382
Torsdag, 13-06 

kl.17.30-19.00

Kirkeskoven                    

Mødested midt i skoven !

383
Fredag, 21-06 

Tid kommer

Tisvilde Hegn   

SOMMERAFSLUTNING

384
Torsdag, 27-06 

kl.17.30-19.00

Rude Skov/Femsølyng 

Hørsh. Kongev. 19,0 km
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Fortsættelse af Frede Lillelunds beretning. 

Start del 3 

Der skal høstes poster - det kan kun gå for lang-
somt. De sidste baner på Sjælland løbes. Enø - 8 

poster og Rønnebæksholm ved Næstved - ca. 40 
poster. Formen er god, så det går tjept. Nogle lo-
kale løbere blev der lige hilst på. Men der er nu 

ingen tvivl om, at en topplacering kræver mange 
baner løbet i Jylland. Der er masser af baner og 

poster at høste. Lars Bukkehave havde fortalt om 
Herning, som er et rent mekka af baner og poster. 
Posterne står nærmest i folks haver på veje og 

stræder, hvilket ikke lige er min kop te. Jeg vil 
hellere i skoven! 

Jeg har planlagt efter et møde i Jylland en fredag, 
at den østlige del af Sønderjylland skulle renses 
for poster. Vejret er ikke særlig godt - planlæg 

kort og postnedskrivning, så det kan klare regn. 
Jeg starter ud i Gråsten - en rigtig o-løb bane. Dej-

ligt område, men det er meget fugtigt og mudret. 
Det har regnet meget, så man synker ned i skov-
bunden - nærmest et stort mudderhul. Der er langt 

mellem nogle af posterne, så der er løbet ca. 13 
km inden banen er klaret. Jeg havde planlagt 4 

baner den eftermiddag, men det ser noget sort ud. 
Træthed og regn - nå - indenbords med chokolade, 
frugt og vand, og så af sted til næste bane ved 

Åbenrå - Hjelm Skov. 
Banen er også lidt nem - ikke så lang - kun ca. 8 

km, så det går rimelig hurtigt. Fint med yderligere 
30 poster i posen. Lidt træthed, men ikke slemt, så 
det er bare af sted til næste bane ved Haderslev. 

Pamhule- Dyrehaven er lidt svær at finde. Jeg 
havde ikke fået skrevet et vejnavn ned, så jeg le-

der noget efter vejen ned til skoven, men finder 
den til sidst. Det er blevet sent, men satser på at 
klare banen inden det bliver mørkt. Jeg skal bruge 

pandelampen til den sidste bane, så den skal ikke 
brændes af nu. Men banen er igen meget lang ca. 

13 km og kuperet, så den trækker tænder ud.  
Desuden fjollede jeg rundt i det - træthed - og 
overser et kæmpe hegn, som holder nogle kæmpe 

hjorte inde ved post 10. Så jeg løber minimum 1 
km ekstra i mudder til knæene, da hjortene har 

trådt det hele op. Jeg møder i øvrigt en flok af dem 
og de er STORE. Jeg anede ikke der var så store 
hjorte i DK, så jeg trækker lidt rundt om dem - 

ingen grund til at skulle løbe om kap med dem. 
Der var udfaldet nok hurtigt givet. Det tog lidt på 

psyken, at jeg havde misset hegnet uden låger i 
miles omkreds, men det var næsten mørkt inden 
bilen var i syne igen.  

Status ca. 90 poster indsamlet - ca. 35 km løbet og 
var der kræfter til en bane til i mørke? Haderslev 

Vesterskov - havde jeg vidst på det tidspunkt, at 

det var den mest fugtige af de fire baner, så var jeg 
kørt udenom. Men det gik fint med at finde parke-

ringspladsen - på med lampen og lidt mad og så af 
sted. Man skifter ikke tøj mellem banerne. Plastik 

på sædet og fuld varme på varmeapparatet, så går 
det fint. Man er alligevel hurtig våd igen, når man 
kommer i skoven. Regnen var stoppet, men alt var 

vådt. Det gik hurtigt op for mig, at skoven nær-
mest var en stor sø med tung lerjord overalt.  

De første poster i sydenden gik fint, men så blev 
jeg uvenner med kortet. Post 16 var næsten umu-
lig at finde i mørket, da kortet ikke viste alle de 

nye bække m.m. i området. Jeg var nok bare for 
træt. Ved post 26 skulle en bæk passeres, men det 

var blevet til en sø - og den var stor. Jeg kunne 
ikke i lampens skær se nogen smutvej, så jeg va-
dede ud, men der var dybt - det gik til livet og 

koldt. Men der var kun en vej - fremad.  
Der var vist stier på kortet, men de var groet helt 

til og hjulspor med ca. 30 cm vand overalt. Så det 
var meget tungt selv at gå i nordenden af banen, så 
det tog en evig tid. Post 20 lå i et kæmpeområde 

uden særlige pejlemærker, så uglen tudede af mig, 
hvilket var rimeligt - det gik ikke særlig godt - alt 

for langsomt. Men til sidst blev den fundet og af 
sted mod syd til næste post. Igen utrolig tung jord 
- efter ca. 45 km, så var det ikke lige det ønskede 

terræn. Det var en glad o-løber som til sidst fik 
bilen i syne. Pandelampen holdt mirakuløst ud 

hele vejen. Men i alt 120 poster indsamlet - det 
blev fejret med ekstra chokolade - og ikke mindst 
tørt tøj inden køreturen hjem.  En helt igennem 

dejlig tur med mange poster og ikke mindst kam-
pen for at gennemføre den hårde tur. 

Det blev til en del ture og mange poster indsamlet 
og afslutningen den 30. november nærmede sig. 
Stillingen var nu tæt - vel at mærke på de poster, 

som var indtastet. Jeg havde gemt en del poster i 
skuffen for at konkurrenterne ikke skulle kende 

mit eksakte antal poster. Jo mere man indtastede - 
jo mere vil det anspore konkurrenterne til at ind-
samle flere poster. Lars ligger stadig i top og jeg 

har den senere vinder lige i baghjulet. Han har 
med garanti mange flere poster i skuffen på dette 

tidspunkt - ca. 3 uger før afslutningen af konkur-
rencen. 
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 Ca. 3 uger før afslutningen den 30. november 

havde jeg løbet alle baner på Sjælland og Fyn, og 
en god portion i Jylland, hvilket gav omkring 
2200 poster. Jeg var ret sikker på, at det ikke var 

nok til førstepladsen, men tid og penge til hotel- 
overnatninger havde sin begrænsning, så en plads 

på podiet var målet.  En enkelt tur til Jylland blev 
det dog til med banen ved Himmelbjerget, Ry, 
Vestre Plantage ved Holstebro, Husby og Femhø-

jesande ved Ringkøbing, så det blev til 2591 po-
ster. 

khl havde dog været langt mere aktiv - hatten af 
for det - med 3750 poster på 1. pladsen, mens Lars 
Bukkehave fik flotte 2828 poster og 2. pladsen i 

konkurrencen. Jeg fik den sidste podieplads, hvil-
ket langt oversteg mine forventninger fra starten.   
 

Slutstilling den 30. november. Klar første plads til 
Kim Lindahl. Han indtastede 1000 poster på en 

uge til slut. 
Efter løbet var der præmieoverrækkelse til Lars og 
mig på banen Sydhavnstippen tæt ved Sjællands-

broen. Der var en journalist fra Jyllandsposten, 
som skrev en artikel og vi blev filmet til en youtu-

be-video. Dejligt at se Lars igen. Jeg vandt et par 
sko i præmie, Lars Bukkehave en træningsdragt, 
og Kim Lindahl (khl) fik et rejsepræmie på kr. 

5.000,-.  
 

Det har været sjovt at deltage i en lidt underlig 
konkurrence - løbe ca. 600 km og kun se én kon-
kurrent. Løbe i al slags vejr og om natten helt ale-

ne i skoven. Presse sig selv til det yderste med 
hårdt løb over 40 km i mudder til knæene, passe 

på koncentrationen omkring nedskrivning af po-
sterne og huske alle poster. Og igen 2591 tak til 
alle de frivillige, som har sat poster op over hele 

landet. 
Nu skulle man tro, at det så var slut, men det er 

det ikke. Der er flere poster derude.  
 
Frede Lillelund 

 



EN BID AF DET STORE 0 
En lille beretning om en tur i den store spændende O-verden. 

Af Gert Bøgevig 

 

 
Billedet ovenfor er skudt d. 9. marts 2013 og beviser, at O-bacillen er så alvorlig en angriber, 

at den stadig på dagen for 45 års ægteskab, giver Vibe og mig en evig lyst til mere ”O”. 

 

Igen havde vi pakket løbeskoene og klubkludene – samt de nyanskaffede klubjakker – for at tage til et for os nyt og 

ukendt hjørne af Europa. PWT (Park World Tour) havde lokket med en tur til Istanbul, Makedonien, Kosovo, 

Montenegro og Syditalien. Programmet lød på 10 løb på lige så mange dage, men vi var hjemmefra indstillede på at 

snuppe en stå-over-dag, hvis benene blev for slidte. 

 

  



FØRSTE STOP – ISTANBUL i Tyrkiet. 

Vel landet i Istanbul brugte vi dagtimerne den første dag på en lang og meget spændende guidet fodtur rundt i de 

gamle bydele på ”Det gyldne Horn” med de berømte moskeer og den store basar – en frisk træningstur på 4-5 timer. 

Så var vi også varmet op til et kortdistancenatløb omkring Ayasofia Moskeen, Topkapislottet og over den gamle 

hippodrom/hestevæddeløbsbane. 

Det var en fantastisk oplevelse at krydse rundt i det allerældste Istanbul – udstyret med en lille pandelygte – mellem 

undrende mennesker, som spadserede rundt eller kissemissede i aftenstemningen. Kortet i 1:4.000 fungerede fint – en 

enkelt post var kastet ned på jorden af en lettere sindsforvirret person, men den kom på plads igen. En superfin start på 

en tur, der skulle vise sig at komme til at indeholde usædvanlige udfordringer. Istanbul er en meget levende by med et 

velordnet trafiksystem, mængder af historiske bygninger og særdeles mange små forretninger – særligt i basaren er der 

et overvældende udbud af alt lige fra gedigne guldsmykker til dynger af kraftigt duftende krydderier. 

 

  
 

Anden etape i Istanbul blev afviklet i et ganske kuperet park-/skovterræn på den europæiske side af Bosporusstrædet. 

Underskoven var nogle steder ret hidsig med stikkende/rivende vækster, men alt i alt et frisk løb, hvor der kom fart i 

benene. Efter løbet var der tid til indkøb/indtagelse af de på billedet viste ”O-er”, før hele gruppen sejlede ud på 

strædet for at spise, champagnefejre bryllupsdag og danse – og nyde Istanbul set fra vandsiden. 

Yderligere stemning kom der over denne dag, vores 45 års-bryllupsdag, da aftenen stod på fornemt restaurantbesøg 

med storslået servering og frodige mavedansende kvinder – joh, der var også lidt for øjnene. 

På turen til det tredje Istanbul-løb drog vi over strædet til Lilleasien for at løbe lange baner i et storkuperet og meget 

krøllet skovterræn. Her var underskoven meget hidsig, så de fleste løbere fik ridser i flæsket.  De på kortet viste stier 

var mange steder ”vinterudraderede” – dækket af tykt bladlag og nedfaldne grene; men banerne var særdeles gode og 

da solen fandt frem, bredte der sig en meget munter eftersnak-stemning ved de veldækkede parkborde (hvide duge), 

hvor lækker grillmad m.m. til ca. 150 personer blev tryllet frem af lokale folk efter løbet. 

 

  
 



ANDET STOP – SKOPJE i Makedonien. 

En rask morgenflyvetur til Skopje i Makedonien førte os til Alexander den Stores land. Vi fik en guidet tur rundt i 

byen, som er under forvandling i et forsøg på at opbygge det genskabte lands nationalfølelse efter Tito-tiden og de 

efterfølgende krigsår. Først en fin rundtur på byens gamle storborg, hvor man er i fuld gang med at genskabe fordums 

storhed. Fra borgområdet er der et fint overblik over Skopje, som ligger smukt ved floden Vardar. En rundtur i byens 

centrale områder viser et centrum under total forvandling. Den gamle stenbro over Vardar – floden deler byen i to dele 

- er genskabt med klassiske romanske halvcirkelbuer og hele området er overdænget med statuer, som skal fortælle og 

dokumentere landets historie. Alexander d. Store til hest på en søjle omkranset af løver satte overdådighedsrekorden. 

 

 
 

Dagens løb var et propaganda-parkløb, hvor lokale skoleelever og andre aktører fik prøvet sportident og tidtagning på 

konkurrenceniveau. Banerne var meget lette/hurtige, men for de makedonske arrangører var vores deltagelse et stort 

løft op i O-verdenen. Faktisk har PWT også det formål at udvikle og støtte O-idrætten global, og det sker ved 

korttegning, instruktion og rejsegruppers deltagelse overalt i Verden. 

 

  
 

Makedonien er ikke noget stort turistland, så hotelkapaciteten er ikke så stor. Det medførte, at vi måtte ”kø re ud på 

landet” til et nyopført hotel langt fra alfarvej. Værelset var fint – med 17 grader indendørs – og med en fantastisk 

udsigt til de sneklædte bjerge. 

 

TREDJE STOP – PRISTINA i Kosovo. 

Videre gik turen næste formiddag, hvor vi efter en 3 timers busrejse kom til Kosovos hovedstad Pristhina. Fra 

busserne slangede den lange løberkaravane sig op gennem byen frem mod centrum. Her startede vi midt på byens torv 

– igen denne gang var det en bysprint, men her skulle vi rundt i den nyanlagte Universitetspark og i den noget mere 

etablerede City Park. De mange ældre O-løbere i spraglede løbedragter vakte ganske stor opmærksomhed og de lokale 

medier og beboere fulgte interesserede med i dette mærkværdige folkefærs gøren og laden. Banernes kvalitet var 

meget afvekslende – den korte version havde meget få udfordringer, lige bortset de nyplanerede ler-/græsarealer, som 



gav kilogramtunge aflejringer under/omkring løbeskoene. Vibe vandt sin klasse og gav interview på lokalsproget – et 

interview, som nu vandrer Verden rundt via You Tube. Min bane var utrolig let, men mudderrig og desværre blev jeg 

fanget af en korttegningsfejl, hvilket kostede et par minutter – Øv. 

 

    
 

Efter løbet drog det festlige og farverige O-løberoptog til en lokal restaurant, for dér igen at indtage den balkanske 

nationalret: Grillet kyllingefilet – men de havde nogle gode øller. Og så kom en af turens store udfordringer i form af 

en 8-9 timer lang bustur op over bjergene mod vest og ned til Montenegros hovedstad. Man er i disse lande meget 

interesserede i at der kommer turister, så man har en særpræget måde at betjene sådanne, når disse turfolk vil passere 

over landegrænser. Her lød tilbuddet på ”Lang ventetid” ved grænsen i pashøjden 1800 meter i tåge og småregn, inden 

turen kunne fortsættes ad snoede bjergveje omkrandset af snevolde – fortsat i tåge og regn ned i det dyngvåde land. 

 

FJERDE STOP – MONTENEGRO. 

De 2 døgn vi opholdt os i Montenegro vil blive husket for 48 timers kold regn/styrtregn, oversvømmede marker, 

vejfloder og bytrapper, som blev til minivandfald. Aldrig har Vibe og jeg oplevet så store mængder regn – og så skulle 

vi ikke bade, men løbe O-løb. 

Første etape i Montenegro blev afviklet en times kørsel nord for hovedstaden. Her blev vi sat på en krigerprøve på en 

stor kalkstensbjergknold, som stillede store krav til bentøjet, idet stenundergrunden var opkradset med skarpe 

smårygge og meget ujævn bund. Da kortet desuden havde visse mangler/fejl – ja, så blev turen i regnen en ganske sej 

prøvelse. Yderligere havde banelæggeren fundet det underholdende at udsætte en kontrol ca. 40 meter bag ved en bred 

velafmærket vandresti, som ikke var med på kortet – her blev der sandelig lavet opsamling – og vist også bandet en 

smule. Men det regnede ikke så meget mens vi løb !!! 

 

    
 

Andendagens formiddag var præget af om muligt endnu kraftigere regn - og alle håbede bare på bedre vejr, da vi 

startede mod kystbyen Ulcinj, hvor der ventede os en fin opgave i en gammel borgby. Billederne dokumenterer det 



forrygende vejr, som mødte os. Vinden stor ind fra Adriaterhavet og ALT sejlede i regnmængderne. Mit billede af 

borgbyen – taget under en blafrende paraply – beviser regnsløret, som stjal den ellers flotte udsigt. 

Men de to seje søllerødderne tog udfordringerne op og startede op i den gamle by ad trapper/vandfald og stenbelagte 

små gader/floder. På den gamle borg var der gode O-udfordringer (Vibe havde problem med et ministræk, hvor kortet 

var for gnidret og korttegneren havde forsøgt at vise to niveauer) og igen gennemførte vi – dermed var de første 7 løb 

klaret. 

Lige en bemærkning til korttegningsproblemet som opstår, når korttegneren vil forsøge at vise en bys tredimensionelle 

karakter på et stykke fladt todimensionelt papir: Hvordan gengives en bygning med fladt tag, hvor der kan løbes 

henover - med mure omkring, så der skal tyk sort streg om bygningen, samtidig med, at der kan passeres igennem 

bygningen i underetagen ?  Dette blev diskuteret under den videre tur rundt i Syditalien. Her må en korttegnings-

specialist vist på banen. 

 

FEMTE STOP – TARANTOBUGTEN i Syditalien. 

Så skulle der igen skiftes scene. En færgefart fra Bar i Montenegro til Bari i Italien skulle efter planen ske i to-

mandskahytter på den nye færge - - - men det viste sig, at færgeselskabet gav os den ældgamle færge med 4-mands-

køjekahytter og gulvvanddækkede toiletter/bad på gangen. Der var intet luksus over briksenes gamle skummadrasser 

og tæpper – og mulighederne for personvask og tøjtørring var lige så uopnåeligt som tørre sko i Montenegro. 

Vel i land drog vi mod Taranto-bugten – ned til ”svangen på den italienske støvle” – hvor vi heldigvis kunne udpakke 

det drivende våde O-tøj og de dryppende O-sko i en lækker lejlighed på et sportshotel med alle faciliteter. Da det 

samtidigt var blevet tørvejr – 6-7 grader og nordenblæst, kunne vi få tørret O-kludene udendørs (heldigt, for lugten 

begyndte at være ret skarp) og gøre os klar til eftermiddagens O-baner i fyrreskovsdækkede klitterræner. De 3 sidste 

løb udgjorde en samlet konkurrence, MOC 2013, hvor mange dygtige løbere plus eliteløbere fra mange lande dyster. 

 

 
 

På vej til samlingspladsen på et lille torv ved den sydvendte strand mødte vi Rasmus Thrane Hansen, som var på 

træningsophold og derfor ville snuppe de 3 konkurrencer, 

som en god forårstræning. Hyggeligt at få en O-snak med 

Rasmus, som arbejder målrette mod de store dyster senere 

på året. Hvor var det opmuntrende igen at få blød 

skovbund under fødderne og træer omkring sig, selv om 

den første del af dages baner gik gennem et brandhærget 

og askedækket skovparti. Spændende kurvebillede og god 

banelægning gav en herlig O-oplevelse i det kølige 

(såkaldte) forårsvejr, som var præget af den iskolde 

nordenvind – men i læ var der næsten forårsagtigt. Vibe 

slog til med en rask sejr på første etape og jeg gjorde igen 

betydningsfulde erfaringer. 

Den lokale olivenolie var dagens præmie – og så var 

Simone med på præmiepodiet på stranden.  



På andendagen skulle der igen løbes i klitterrænet – dog 

med start længere mod vest. Arrangørerne havde bestemt, 

at der skulle være samlet start på lange baner. Og her gik 

det helt galt, idet startgrupperne kun havde ca. 4 minutter 

til at cleare brik, blive hakket af på deltagerliste og finde 

frem til løbskortene, som IKKE var lagt i nummerorden. 

Starten gik – Vibe og jeg skulle løbe samme bane, men i 

hver sin klasse – og med samme starttid. Jeg fandt mit 

kort 15 sekunder før startsignalet, medens Vibe først fik 

sit kort ca. 1 minut efter start  - - - og så var feltet for 

længst over alle sandbjerge. At der så var en kortfejl, som 

ødelagde ”sidste sikre udgangspunkt” før første post, ja 

det gjorde, at Vibe lå i den nederste del af resultatlisten på 

denne dag. Yderligere havde dagens D 65- vinder løbet 

sammen med de hurtigste H 70-løbere i det terræn, hvor hun dagen før var blevet slået læsterligt af orientereren, Vibe. 

Dagen beviste for os, at arrangørerne har en del at lære endnu, før de vil være i stand til at afvikle en samlet start, som 

jo – efter min mening - slet ikke kan bruges midt i et 3-dagesarrangemant. 

 

       
 

Efter løbet drog de 140 nordboere til Aberobello – en by, som er berømt for sine bikubeformede stenhuse. Vejret var 

bidende koldt og med den nu velkendte barske nordenvind; men turen rundt i den lille by beviste, at byen bestemt er 

en omvej værd. Vi fik alle et O-kort, som var brugt ved et 

tidligere MOC-løb, så vi kunne igen byorientere os rundt i 

denne klassiske by – en god, men også kold tur i skarpt 

forårslys. Derefter var vi alle indbudt til vinsmagning på det 

lokale vineri – en meget sur oplevelse og ingen god reklame for 

de lokale vine. 

 

TURENS BEDSTE O-OPLEVELSE. 

Sidste sommer på O-Ringens 5-dagars mødte vi den svenske 

korttegner, Claes Niederborn, som har været med til at tegne by-

O-kortet over Matera. Han viste os kortet – og synet af kortet 

afgjorde, at vi skulle med på denne tur. Det var altså med en vis 

forventning vi igen ”indtog” et bytorv – denne gang på en 

søndag formiddag med en bisættelse i kirken tæt ved sidste post, 

mål, tribune og musikanlæg. 

Der var fra arrangørernes side satset stort på at få givet alle 

byens søndagsklædte (sort er favoritvalget) borgere et indblik i 

O-sportens intense liv. Medens byens befolkning besøgte de 

små torveboder kunne de – undrende – iagttage flere hundrede 

gale O-dyr, som ugenert klædte om til spraglede løbedragter og 

iførte sig underlige sko. 

Starten var henlagt til en underføring nede i en arkæologisk 



udgravning under torvet, så vi ikke kunne se ”terrænet”. Det var derfor noget af et chok at få kortet i hånden og løbe 

direkte ud i det skarpe sollys – og så opdage, at der lå en labyrintby, som virkede totalt uoverskuelig.  

 

 
 

Her et kig fra platformen over starten – trapper, mure og kaotisk byplan præger bybilledet – vores første post kan anes 

ved det lille træ mellem husene nederst til højre – det ser nemt ud, men der SKULLE LÆSES KORT. 

 

   
 

Kortet var i 1:3.500, men de ufatteligt mange detaljer gjorde kortlæsningsopgaven ganske kompliceret. Eliten var med, 

så Rasmus Trane fik sig en krigerdyst med en vis franskmand og de bedste løbere fra Schweiz. Mange af turens ældre 

løbere bommede bravt på de svære stræk – ja, selv Vibe havde et par dårlige vejvalg, men ved at begrænse fejlene 

lykkedes det hende at vinde etapen og dermed var den sammenlagte førsteplads hjemme. Selv havde jeg kun et mindre 



læsebom mod post 1. Derefter fejlfri O-jogning, som sikrede mig en glædelig 3. plads. En udmærket afslutning på 10 

dages meget forskelligartede O-løb. 

 

 
 

Præmieoverrækkelsen på torvet blev igen en festlig omgang – drønende højttalere og champagnesprøjt – og herligt var 

det at se Vibe i den nye søllerødjakke modtage præmieflaske for førstepladsen i dagens løb – efterfulgt af endnu en 

flaske for at snuppe den samlede førsteplads i dette års MOC.  

Dermed var den store tur ved at være slut. Nu skulle vi bare til Ostia nær Rom, hvorfra storgruppen efter en 

overnatning skulle spredes igen for alle vinde. Vibe og jeg skulle flyve meget sent næste dag, så vi skaffede os et 

bykort over denne forstad til Rom – en formiddagstur med kort i hånden måtte jo være en værdig afslutning på sådan 

en tur. Vejrguderne var os ikke venligt stemt – et kort stop i formiddagsregnvejret lokkede os af sted – men turen blev 

igen en våd omgang, så runden til stranden blev meget kort og afløst af en kaffetår i et lille indkøbscenter. 

Via Bryssel nåede vi København sent om aftenen og bagagen var heldigvis kommet med ! – så vi fandt ind i de 

hjemlige gemakker lige før midnat. Hovederne blev lag på puderne – og det store O kunne fylde vores drømme. 

 

Hvis du har læst med hertil, sidder du nok og skriger efter O-KORTENE – hvorfor er der ikke et eneste kort ? 

Hvordan kan han skrive om O-løb uden at vise et eneste kort  ? 

Kortene er samlet i en særlig mappe, som jeg vil forsøge at få lagt på klubbens hjemmeside i nærmeste fremtid. 

 

Hermed slut for en beretning om en O-tur for/med de gale O-dyr. 

 

Gert 
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