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Formanden har ordet 
  

Sædvanen tro, fristes man efterhånden til at sige, måt-
te Søllerød OK ud i en omgang op/nedryknings-
matcher, før det kunne afgøres, om vi også i 2013 vil 
være at finde i Østkredsens 1. division, og resultatet 
blev, som vi havde troet og håbet. Med en kneben sejr 
over OK Øst og komfortable sejre over Farum OK og 
Allerød OK sikrede ikke færre end 92 energiske sølle-
rødder, at klubben fortsætter endnu et år i 1. division. 
Det er et dejligt resultat skaffet på baggrund af den 
meget, meget flotte medlemsopbakning til stævnet. 
 
Da vi nu som tidligere skrevet er den største klub i 
Østkredsen målt på medlemsantal, og da der endvide-
re blandt klubbens medlemmer findes talenter og po-
tentiale i alle aldre, er det vel ikke helt urealistisk at 
håbe på, at vi i 2013 klarer os så godt i de to indle-
dende runder af Danmarksturneringen, at vi ikke skal 
ud i op/nedrykningsmatcher for at bevare positionen. 
Det bliver svært, men vi har tidligere vist, at vi mat-
cher kredsens bedste klubber.  
 
Årets to sidste DM-er, DM Stafet og DM Lang, blev 
holdt i midten af september i henholdsvis Linå Ve-
sterskov ved Silkeborg og Husby Klitplantage i Vest-
jylland. Flere end 50 søllerødder drog til Jylland for at 
deltage i disse arrangementer, og mange måtte gøre 
plads til medaljer i bagagen. Komposten indeholder 
underholdende beretninger fra DM-erne andetsteds, så 
her vil jeg nøjes med at glæde mig over, at der i stafet-
ten blev guld i D65- til Else Juul Hansen og Vibe Bø-
gevig og i H13-16 til Rune Østergaard, Mikkel Kaae-
Nielsen og Martin Illum. D13-16 Agnes Jonsson, 
Astrid Maag og Astrid Skytte Kirkegaard og H-20 
Simon Thrane-Hansen, Aske Jepsen og Magnus Maag 
vandt sølv og D60- Jette Stepputat, Lisbeth Dams-
gaard og Ellen Thisted vandt bronze. 

 
Guld til Simon Thrane Hansen 

 
På den lange, individuelle distance var det de yngre 
søllerødder, der brillerede. Simon Thrane-Hansen (H-
18) og Astrid Maag (D-16) vandt guld og Rune Øster-
gaard (H-14) bronze, og så er det rigtig dejligt, at der 

også var flotte placeringer til flere andre søllerødder: 
Alberte Kaae-Nielsen (D-12) nr. 4; Mikkel Kaae-
Nielsen (H-16) nr. 5, Magnus Maag (H-18) nr. 5 og 
Rune Monrad (H21-) nr. 4. 
 
De fine og stabile resultater, som ungdomsløberne har 
vist gennem året, har helt konkret udmøntet sig i, at 
Agnes, Astrid M, Martin og Mikkel har fået plads på 
U-16 holdet, der samles næste gang den 2.-4. novem-
ber på Djursland. 4 ud af de 16 på holdet er således fra 
Søllerød. 
 
Herudover er Rasmus Thrane-Hansen blevet udtaget 
til at deltage i World Cup løbene til januar i New Zea-
land som deltager i DOFs landsholdsgruppe. 
 
Tillykke med de mange fine resultater og med udta-
gelserne! 
 
I august løb vi sprinttræning på et nyt kort over Trø-
rødskolen tegnet af Julius og Henrik Molsen. I sep-
tember løb vi endnu en sprinttræning på et nyt kort 
over DTU Scion i Hørsholm tegnet af de samme 3 
tjekker, som tegnede kortet over Folehaven, der blev 
brugt ved DM-Hold finalen. Tore Linde havde lagt 
nogle krævende og underholdende baner, og der blev 
sprintet med noget nær max-puls i det jomfruelige 
terræn. Efterhånden er der en del søllerødder, der har 
fået smag for de særlige udfordringer og oplevelser, 
som sprint-o-løb byder på, og så er det en bonus, at 
denne o-disciplin giver mulighed for løb i mange helt 
nye og uprøvede terræner.  
 
I den forbindelse vil jeg nævne, at Søllerød OK sam-
men med Tisvilde Hegn OK og Farum OK har beslut-
tet at byde ind på at få Veteranverdensmesterskaberne 
WMOC for H/D35- til Danmark i 2016 eller ’17. Det 
er en lang proces, og om det lykkes, ved vi først om et 
års tid. Nu har klubben allerede engageret sig i DM 
Lang og Stafet i 2013 sammen med O63 og i DM 
Mellem og Midgårdsorm i 2014 sammen med OK 
Øst, så vi har aftalt med Tisvilde Hegn OK og Farum 
OK, at vi vil begrænse vores eventuelle deltagelse i 
WMOC til at arrangere og afvikle sprintløbene (kvali-
fikation og finale), hvor vi mener, at vi kan bidrage 
med høj kvalitet og gode ideer. Mere om dette senere, 
men sprint vil under alle omstændigheder få en stor 
plads i vores program. 
 
Efter FindVej-premieren på Rudegaard i maj har vi nu 
også indviet de to FindVej-projekter i Raadvad og 
Søllerød By/Kirkeskoven. På Naturens Dag den 9. 
september blev pælene i Raadvad/Stampeskoven offi-
cielt indviet i tilknytning til Naturskolens arrange-
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ment. Mange søllerødder og endnu flere gæster, man-
ge af dem familier, var mødt op for at prøve de for-
skellige tilbud om baner, der foruden traditionelle 
orienteringsbaner blandt andet omfatter en bane med 
introduktion til orientering, en familiebane med kultu-
relle islæt og en kompasbane.  
 
Endelig blev pælene i Kirkeskoven og fotoorienterin-
gen i Søllerød By indviet ved et arrangement ved 
Mothsgården den 22. september. Hermed tilbyder 
Søllerød OK ikke færre end 34 forskellige FindVej-
baner i 3 områder. Ud over at man kan downloade 
kort med baner kvit og frit, tilbyder vi også turbeskri-
velser og GPS-koordinater på alle poster. Heidi og 
Kaj Rostvad har sammen med pælebisser, korttegnere 
og banelæggere gjort en kæmpeindsats for at gøre 
dette til en succes. Desuden har Niels Brühl bidraget 
med sin store viden om lokalområdet. Jeg opfordrer 
søllerødderne til at tage godt imod og aktivt benytte 
tilbuddet. Gå ind på http://sollerod-ok.dk/findvej/ og 
hent en bane næste gang, du skal ud at træne. Glem 

heller ikke det faste tilbud om 14-dages banen, som 
klubbens medlemmer kan hente på http://sollerod-
ok.dk/14dagesbane.pdf. 
 
Til trods for at efteråret er stærkt på vej, er der heldig-
vis mange gode o-oplevelser i vente. I slutningen af 
oktober er der klubmesterskabsløb med efterfølgende 
klubfrokost, der helt sikkert bliver både hyggelig og 
festlig. Du må heller ikke snyde dig selv for Jættemi-
len i november, der frister med lange og sædvanligvis 
udfordrende og spændende baner. Herefter bliver det 
tid at finde natlampen frem, for nu bliver det sæson 
for NatCupperne. Men glem ikke, at træningstilbud-
dene fortsætter hele efteråret og vinteren igennem, og 
at FindVej-pælene er udstyret med reflekser, så du 
også kan lægge en ekstra nattræning ind i program-
met. 
 
Vi ses, hvor pælene lyser op i skoven. 
Niels. 

_____________________________________________________________________________________________ 

OP på sejrsskamlen  
 – og ned igen! 

  
Af Anne Kaae Nielsen 
Tidligt om morgenen, lørdag den 15. september, star-
tede vi bilen og kørte vest på. Der var kaldt til DM 
stafet i Linå Vesterskov ved Silkeborg denne lørdag, 
og dagen efter DM lang i Husby plantage i Vestjyl-
land.  Hele familien skulle i aktion. Ved halv ti tiden 
samlede vi Mikkel og Agnes op på Himmelbjergeg-
nens natur -og idrætsefterskole, og satte kursen mod 
Linå Vesterskov. På stævnepladsen var der allerede 
hektisk aktivitet. Alberte, Claus og jeg gik med på 
turen med klubbens trænere til stafetområdet, for at 
blive instrueret i ind- og udløb fra skiftezonen mv. 
Med på turen var to af klubbens to nye superløbere - 
Marcus og Toke fra minisut-træningerne. De skulle 
løbe deres første stafetløb på et H/D -12 hold sammen 
med Alberte. Selv skulle jeg løbe 2. turen på D45- 
holdet sammen med Kirsten og Iben.  
Starten gik, og Iben, Toke og alle de andre førsteløbe-
re spænede af sted. Det var begyndt at regne, så nu 
handlede det bare om at holde sig så varm som muligt 
og holde øje med de første løbere på bakken mod pub-
likumsposten.  De første løbere så trætte og våde ud, 
og jeg skotter mig. Agnes er den første i D16-klassen, 
løbere fra Silkeborg og Farum ligger forrest i H 16 
klassen, men Rune Ø følger flot efter sammen med 
Asger fra Tisvilde, ca. 8 min efter de førende. Nu be-
gynder der at komme aktivitet i skiftezonen. Toke 
kommer ind i fin stil og skifter til Marcus. Simon i 
H20 skifter til Aske, der sammen med alle os andre 
får at vide at ”kortet er dårligt”. Jeg tænker om det nu 
kommer til at gå, og spejder efter Iben. Inden længe er 

jeg i gang med min tur. På vej mod den første post 
møder jeg Marcus. Vi kigger på kortet sammen, og så 
er Marcus igen i fuld fart. Selv synes jeg, det er svært.  
 
Der er mange små stier og hugninger, der skal tælles, 
kurverne er markante, men sine steder svære at se for 
tætheder og træer (!), og regnen gør det halvmørkt i 
skoven. Jeg tager en post ad gangen men synes ikke 
rigtigt at komme i flow før hen i mod slutningen af 
løbet.  
I mellemtiden er Marcus kommet i mål i fin stil og 
Alberte har løbet holdet med de to debutanter ind på 
en meget flot 10. plads. Mikkel har på 2. turen i H-16 
hentet løberne fra Silkeborg og Farum, og Martin kan 
løbe ud og gøre arbejdet færdigt og sikre holdet en 
guldmedalje.  
Søllerød ender med at klare sig rigtigt flot i stafetten 
med guld til Rune, Mikkel og Martin i H 13-16, guld 
til Else og Vibe i D65, sølv til Agnes og to gange 
Astrid i D 13-16, sølv til Simon, Aske og Magnus i H-
20 og bronze til Jette, Lisbeth og Ellen i D60.  
På mit stafethold løb Iben og Kirsten nogle gode ture. 
Og da banen også havde været svær for enkelte løbere 
på andre hold i klassen, lå vi pludselig til en bronze-
medalje. Vi blev også kaldt op på sejrskamlen, men 
måtte lide den tort at blive hentet ned igen, idet et 
hold havde fået medhold i en protest. De var tidligere 
på dagen blevet diskvalificerede for at en løber havde 
løbet en forkert bane. Fejlen skyldtes dog at arrangø-
rerne havde lagt et forkert kort frem. 
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De tog det heldigvis med et smil.  
Først stod de pænt på skamlens treer, så gjorde de rigtige  
treere opmærksom på fejlen. Nå ja, de havde hørt om det, 
men” lad os lige prøve den øverste!” ☺ 

    
Om aftenen var 
der hygge på 
Holstebro Van-
drehjem. Chef-
træner Bo gav et 
par gode råd om 
morgendagens 
løb i Husby Klitplantage, og Kirsten og jeg sad efter-
følgende og kiggede på et kort over området. Jeg hav-
de ikke før løbet i klitter eller klitplantage, så endnu 
en udfordring ventede. Familien var blevet adviseret 
om, at der kunne blive tale om en ”heldagsudflugt” 
for mit vedkommende.  Det viste sig dog, at jeg godt 
kunne orientere i klitterne, og jeg fik derfor en god 
start på løbet. Men ved min post 9, blev jeg for alvor 
udfordret. En lavning i et stort fladt område med mas-
ser af fyrretræer….Den var svær! Men jeg ville ikke 
give op, og efter en længere eftersøgning efter et fiks-
punkt, lykkedes det mig at finde en anden og mere  

       Kirsten Møller, Anne Kaae Nielsen, Iben Maag 
 
karakteristisk lavning og kunne orientere ind til post 9 
derfra. Indlandsklitten blev dog ved med at udfordre 
mig på de næste poster, og jeg begyndte at overveje, 
om jeg mon var den sidste løber i skoven! Vel hjem-
me i klubteltet igen kunne jeg høre, at jeg ikke var den 
eneste, der havde syntes at det var svært. Men mange 
af klubbens ungdomsløbere havde klaret sig rigtigt 
flot. Og Simon, Astrid og Rune kunne dog gøre klub-
ben ære ved at vinde henholdsvis guld i H-18 og D-16 
og bronze i H-14.  

 
 

Mini-sutter til Danmarksmesterskaber! 
Ja, det er rigtigt. 
Toke Tillingsøe (9 år) og Marcus Juul Reng (9 år) deltog 
sammen med Alberte Kaae Nielsen (11 år) i klassen H/D-
12 i DM-stafet, der blev løbet i Linå Vesterskov ved Sil-
keborg.  
Det var dejligt at se, hvor uforknyt de to uerfarne drenge 
gik til opgaven. Med stor koncentration løb de ud i bak-
kerne, fandt alle poster og kunne derefter sende Alberte ud 
på sidste tur som nr. 10 (af 18 hold).  
Alberte løb også godt og holdt 10. pladsen.  
 
Respekt! 
 
Jeg kommer en del til Mini-SUT og har set de to drenge 
”gå til den” og helt uforknyt klare udfordringerne på egen 
hånd.  
Alberte, der træner med de store, har allerede en hel del 
erfaring i bagagen.  F.eks. gennemførte Alberte som 10-
årig Schweizisk 6-dages. 
         Vibe 

Toke, Marcus og Alberte stillede pænt optil fotografering. 
 
 
Søllerød OK hold 1 Løbstid Placering Holdets tid  Holdets placering 
Toke Tillingsøe 29:35 12 29:35  12 
Marcus Juul Reng 29:36 11 59:11  10 
Alberte Kaae-Nielsen 28:39  9 1:27:50  10 
Samlet tid: 1:27:50 Vinderholdet løb ca. 10 min. hurtigere pr. tur. 
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SUT til DM 2012 
  

Orienteringsløberne har ellers seks Danmarksmester-
skaber at holde styr på: Foruden DM for klubber og 
DM for stafethold er der fire individuelle mesterska-
ber at boltre sig ved, nemlig DM sprint, mellemdi-
stance, lang og ultralang. Af disse er det nu kun to der 
kan smykke sig med at indgå i den traditionelle ”DM-
weekend”, nemlig DM-stafet og DM-lang, også selv 
om foråret byder på en weekend hvor der konkurreres 
på både sprint og den ultralange distance. 
 
Hvorom alting er, så skulle SUT og en del af resten af 
klubbens løbere deltage ved DM-weekenden, som 
indledtes med stafetmesterskabet i Linå Vesterskov og 
blev afsluttet med langdistancen i Husby Klitplantage. 
 
DM Stafet: 
Vi løb sidst DM i Linå Vesterskov ved DM-lang i 
2009, og erindringerne stod i kø med billeder af et 
stærkt kuperet terræn med luskede tætheder. I mel-
lemtiden havde vi (læs Bo) talt om skoven til 
SUT’ernes tørtræning, og med erfaringer fra diverse 
bjergrige egne af verden (læs Tjekkiet og Sverige) 
under vesten, var det et velforberedt team der skulle af 
sted. 
 
Alle hold var timet til sekundet, og der var gået en del 
overvejelser til at sætte de stærkest mulige kombinati-
oner. Det med timingen og overvejelserne smuldrede i 
løbet af den sidste uge, hvor flere løbere blev syge og 
skadede; de sidste ændringer faldt på plads aftenen før 
stafetten, og ved ankomsten til Linå var fire af seks 
tilmeldte SUT-hold ændret på mindst én plads. Nogle 
ændringer gav en del neglebidning hos lederne – to 
mini-SUT-løbere, Marcus Reng og Toke Tillingsøe 
skulle i ilden ved deres første stafet-DM nogensinde, 
den ene oven i købet på en gaflet let i stedet for en 
ugaflet begynderbane og det på den kritiske førstetur, 
hvor det handler om at holde hovedet koldt. Vi havde 
nu stor tillid til dette H/D -12 hold, som primært skul-
le med for at lære og få en sjov tur i en ny skov, og 
som man kan læse andetsteds gik det fint. 
Vejret var ikke helt med os; regnen silede ned over 
stævnepladsen, men man havde fint overblik over 
stafetområdet, og da publikumsposten, som fungerede 
som meldepost for alle mellemsvære og svære baner, 
var placeret lige bag skiftesluserne, var det let både at 
klappe løbere ud fra stævnepladsen, i mål og til publi-
kumsposten på samme tid. Det kunne så godt bekymre 
én, som selv skulle ud at løbe, lidt, at et betragteligt 

antal løbere så noget trætte ud ved publikumsposten – 
det skulle vise sig, at der var nogle solide bakker både 
før og efter publikumspassagen, og mange var meget 
trætte, når de kæmpede sig i mål. 
 
Nå, men SUT-/mini-SUT-løberne: H/D-12 holdet 
bestående af Toke, Marcus og Alberte Kaae-Nielsen 
kom af sted med Toke som førsteløber i fin fart ud fra 
stævnepladsen, og deres løb beskrives andetsteds på 
siderne – blot skal alle tre have stor ros for et meget 
flot løb og holdsamarbejde. De to H/D -43 hold, som 
skulle løbe to mellemsvære baner adskilt af en let tur, 
var ændret markant i forhold til planerne pga. diverse 
brækkede arme og sygdomstilfælde, og også hér skal 
alle roses for forbilledlig kampvilje i den stærke kon-
kurrence. Julius Molsen løb ”førsteholdet” ind på en 
foreløbig 7. plads, Andreas Oscarsson hoppede en 
plads opad, mens Rune Rasmussen, der var blevet 
ringet ind blot dagen før, sluttede på en samlet 17. 
plads. På ”andenholdet” kæmpede Mads Lassen en 
18. plads hjem på førsteturen, Silas Schytte Olsen 
klatrede tre pladser op, mens Thor Find Andersen i 
den stærke konkurrence med de øvrige holds tredje-
tursløbere afsluttede med en samlet 19. plads. To helt 
igennem godkendte resultater for begge hold i det 24 
hold store felt. 
D 13-16 og H 13-16 skulle begge ud på to svære ba-
ner adskilt af en mellemsvær andentur. D 13-16 be-
stod af Agnes Jonsson som førsteløber, Astrid Maag 
som afslutter og en Søllerød-debutant, 13-årige Astrid 
Skytte Kirkegaard, og det skulle vise sig at være en 
stærk kombination. Agnes stemplede publikumspo-
sten i føring, men bommede til sin egen store skuffel-
se på den afsluttende sløjfe og kom i mål som nr. 5. 
Nu skulle ”lille-Astrid” (Skytte) så vise sit værd, og 
hun tjekkede eftertrykkeligt ind med den bedste tid på 
2. turen, mere end tre minutter bedre end den næst-
bedste tid, og kunne sende Astrid Maag ud på 4. plad-
sen, ca. tre minutter efter OK Gorm og FIF Hillerød 
og kun to sekunder efter Tisvilde Hegn OK. Nu har 
”store-Astrid” (Maag) jo haft en ret forrygende sæson, 
så man krydsede fingre og tæer på stævnepladsen – og 
minsandten om det ikke lykkedes hende at hente otte 
kritiske sekunder på Tisvilde og desuden afvise FIF 
med næsten 11 minutter: Astrid kom i mål med en 
hæsblæsende sprintende Nikoline Tillingsøe efter sig, 
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men holdt sølvpladsen ca. 6 minutter efter Gorms 
guldvindere. 

 
Sølv til Agnes, Astrid og Astrid 

 
Det blev ikke mindre sindsoprivende for H 13-16. 
Rune Østergaard, som var ”rykket op” på holdet, efter 
at en syg Johan Skovbæk måtte melde afbud, løb ud 
på førsteturen og kom hjem som nr. 4 få sekunder 
efter Asger Skytte Kirkegaard fra Tisvilde, men seks 
minutter efter de to førende hold Farum og Silkeborg. 
Han sendte Mikkel Kaae-Nielsen ud på andenturen; 
Mikkel løb livet af sig, og med en fantomtid der var 
den næstbedste for andenturene, distancerede han Fa-
rums andentursløber med massive 17 minutter og løb 
sit hold op på tredjepladsen, ni sekunder efter Tisvilde 
og 21 sekunder efter Silkeborg. Hér tog Martin Illum 
over. Martin havde ligget syg, og dette var hans første 
betydende løb i mange uger – men selv om Farum 
kom stærkt igen med Mikkel Aaen på sidsteturen var 
det ikke nok – Martin løb i mål med sine holdkamme-
rater til en sikker guldmedalje, godt fire minutter for-
an Silkeborg og knap fem minutter foran Farum. Det 
hører med til historien, at Tisvildes sidstetursløber 
Emil Øbro faldt og slog sig slemt tidligt på banen – 
han kunne have kæmpet med om medaljerne, men 
måtte i stedet opgive ved publikumsposten. Det ænd-
rer nu ikke på, at Rune, Mikkel og Martin leverede en 
superflot præstation og til fulde fortjente guldmedal-
jerne – og at resultatet er ekstra flot i betragtning af, at 
Johan måtte blive hjemme. 
Endelig fik det ældste ”rene” SUT-hold (Nikoline 
Andersen var rykket op til de voksne i mangel af 
jævnaldrende løbere), H 17-20, kamp til stregen i 
endnu en spændende dyst, hvor de unge løver holdt 
andenpladsen fra start til slut. Simon Thrane Hansen 
måtte på førsteturen kun se sig distanceret af Tisvildes 
Bertram Kopp Stannum efter et løb, som han ikke selv 
var ganske tilfreds med; trods bommene lå alle de 
øvrige hold dog adskillige minutter efter Simon… 

Aske Jepsen tabte ganske vist lidt tid til de bedste 
løbere på andenturen, men holdt andenpladsen hjem, 
og Magnus Maag gjorde arbejdet færdigt med en alde-
les suveræn sidstetur, hvor han med dagens bedste tid 
minimerede guldvinderne OK Gorms forspring fra 
over syv minutter til blot 28 sekunder og bl.a. holdt 
garvede ældre landsholdsløbere som Lars Hjerrild og 
Jakob Edsen bag sig. Lige i starten var holdet nok 
skuffet over, som det forlød, at have ”tabt guldet” 
frem for at have ”vundet sølvet” – men de er altså kun 
førsteårsjuniorer, og tænk hvad det kan blive til de 
kommende år… 
Således drog mini-/store-SUT fra Silkeborg med to 
sølv- og en guldmedalje, en ganske god opvarmning 
til næste dags udfordring… 

 
Stafetguld til Martin, Mikkel og Rune 

 
DM lang 
…Efter en hyggelig aften og nat på Holstebro Van-
drehjem, som vi havde et ganske godt kendskab til fra 
en tidligere læringstur, skulle teknikken nemlig om-
lægges radikalt fra Linås storkuperede, relativt åbne 
terræn til Husby Klitplantages småkuperede, detalje-
rige og sine steder ret tætbevoksede områder. Det er 
en terræntype som SUT’erne har øvet sig i at mestre 
på et par tidligere læringsture, inkl. den førnævnte tur, 
og alle glædede sig til at prøve kræfter med det nye 
kort, som der allerede, før nogen søllerod havde set 
det, var stærkt delte meninger om. Det fik en del be-
tydning for resultaterne, hvor meget løberne kunne få 
kortet til at stemme med deres oplevelse af terrænet – 
og det var der stor forskel på! 
De yngste løbere blev sendt af sted fra samme start 
som eliteløberne, inde i den tættere del af skoven øst 
for stævnepladsen, som var placeret sydligt på et bredt 
nord-sydgående brandbælte. Marcus og Toke havde 
debut ved DM-lang i H -10, som de begge har alderen 
til at deltage i et år endnu, og placerede sig pænt som 
nr. hhv. 12 og 14 ud af i alt 18 løbere; de har ikke 
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tidligere løbet i Vestjylland, så det var to fine resulta-
ter.  

 
Toke Tillingsøe i startbåsen. 

Alberte er førsteårs D -12 løber og viste sit potentiale 
ved at placere sig lige uden for medaljerækken som 
nr. 4; hun var knap seks minutter efter nr. 3, men med 
voksealderen lige om hjørnet glæder vi os til fortsæt-
telsen. Andreas er ligeledes førsteårs i H -12, og også 
han var på som nr. 12 nogle minutter efter vinderne, 
men Andreas løber sikkert og bomfrit, og det får desto 
større betydning, jo ældre man bliver. I D -14 måtte 
Astrid Skytte strække våben over for det svære terræn 
(og kort) og valgte at gå hjem efter post 6. Rune 
Østergaard som er sidsteårs H -14 løber, bommede en 
enkelt post med tre minutter, men gennemførte ellers 
fornuftigt og klarede at hente en bronzemedalje hjem. 
Julius, Silas og Thor havde det også noget svært og 
sluttede som nr. hhv. 23, 28 og 29 på en bane, som 
ikke alle mente var mellemsvær fra start til slut – og 
det gjaldt også for D -14 banen, så ”lille-Astrid”, Si-
las, Thor og Julius: Bedre held næste gang!, og til 
Rune: Tillykke, flot klaret! 
Så når vi til de lidt ældre SUT’er på de svære baner; 
det er tilfældigvis også dem, som stort set alle har 
erfaring med vestjyske klitplantager fra læringsturene. 
Agnes startede som den allerførste på D -16 banen og 
hang noget med hovedet da hun kom hjem, efter to 
grimme bom på post 10 og 12. Agnes var absolut ikke 

ene om at have en skidt oplevelse med netop dette 
område af kortet, især ikke, når man udvider erfa-
ringsgruppen til D 40- og D 45- (inkl. dette indlægs 
forfatter), der også havde fornøjelsen af præcis denne 
bane.  

 

 

 
Kirsten og Astrid løb samme bane, så der skal lige diskute-

res vejvalg. Nikoline ser på stræk de har fælles. 
 
Generelt gjaldt det for de svære baner, også hos de 
voksne, at topplaceringerne gik til dem der bommede 
mindst, i højere grad end til dem der løb stærkest. Når 
det er sagt, kan Agnes tage med sig hjem, at hun føler 
sig tilbage i god form, og at det nu kun er små juste-
ringer i teknikken, måske især i bomteknikken, der 
skal til for at bringe hende tilbage til den absolutte top 
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i klassen. Hér huserer Astrid Maag, og det svære ter-
ræn var lige mad for en teknisk sikker løber som 
Astrid – hun vandt guld med fem minutter margin til 
nr. 2 og især i kraft af, at hun klarede sig så godt igen-
nem de allersværeste dele af banen, hvor alle andre 
bommede sig væk én efter én. 
Også H -16 banen krævede sine ofre, heriblandt Mar-
tin, som fortsat ikke var fysisk på toppen og måske 
havde brugt de fleste kræfter dagen før. Han udgik 
efter post 11 og et par bom, men dog med en stadig 
konkurrencedygtig tid. Mikkel har haft en stærk sæ-
son med en stejlt stigende læringskurve, en fantastisk 
appetit på at arbejde med det tekniske og en stor stabi-
litet. Han blev nr. 5 uden selv at være tilfreds med sit 
løb, men dog med opfyldelse af sit mål for placering i 
top 6, som betød udtagelse til årets sidste U-16 lands-
holdssamling sammen med Martin, Agnes og Astrid. I 
D -18 løb Nikoline robust og fik en 7. plads noget 
efter den absolutte top, men uden massive bom, som 
banen ellers lokkede nogle løbere til – godt klaret af 
en tilfreds Nikoline. I H -18 havde Simon vist tænkt 
en del over det med at trække lidt i bremsen til fordel 
for den teknisk sikre orientering – fra post 6 og frem 
lå han og kæmpede med Joakim Sie fra OK Øst om 
førstepladsen, og belønningen kom på post 22, hvor 
Joakim bommede med godt et minut, mens Simon 
blot var et sekund efter strækvinderen. Herfra holdt 
Simon føringen til mål, hvor han var 14 sekunder for-
an Joakim. Utrolig flot af Simon, som uomtvisteligt er 
én af de allerstærkeste løbere, hvis ikke den stærkeste 
løber, i Søllerød, at vinde i et terræn som kræver så 
meget teknisk. Magnus sluttede otte minutter efter 
Simon på en tilfredsstillende femteplads, og endelig 
udgik Aske inden den sidste sløjfe af poster. 

Således blev det på denne dag ikke bare til to guldme-
daljer og én af bronze, men til en mængde flotte præ-
stationer af de unge løbere. Dér hvor præstationerne 
ikke var helt tilfredsstillende for de unge selv, blev 
der hentet en masse vigtige erfaringer til det videre 
arbejde. 
Jeg tror jeg taler på hele træner- / ledergruppens veg-
ne, når jeg siger at det vigtigste i arbejdet med SUT-
truppen ikke er at skaffe medaljer hjem til klubben, 
men at hjælpe de unge til at udvikle sig bedst muligt, 
primært som mennesker og sekundært som O-løbere. 
Det gælder også, selv om vi taler og skriver meget om 
de bedste løbere. Derfor skal denne beretning også 
slutte med en stor tak til SUT’erne for disse to præsta-
tioner, der efter min mening illustrerer deres sports-
manship: 

1. At man klappede ad og heppede på løbere bå-
de fra sin egen klub og fra de klubber som 
man konkurrerede med. 

2. At da Emil Øbro fra Tisvilde standsede kort 
før publikumsposten, tydeligvis med store 
smerter, gik der mindre end ti sekunder, før 
den samlede gruppe af jævnaldrende drenge 
var henne hos ham for at støtte og hjælpe ham. 

Orientering er en lille sport, og derfor er det uundgåe-
ligt at vi kender og hjælper hinanden primært og kon-
kurrerer sekundært. Men i virkeligheden gælder det 
måske også i andre af livets sammenhænge? Tak fordi 
I efterlever det, rødder. 
 
Kirsten Møller. 

 
 

   
Andreas Oscarsson og Alberte Kaae Nielsen slapper af i klubteltet mens de funderer over egne løb.  Astrid Maag smiler til 

fotografen (far Kaj) med sin guldmedalje om halsen. 
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TOP 3-resultater 
Ved Mads Lassen 
DM – Mellem (Endelig) 
1. pladser 
Astrid Maag: D -16 
Rune Østergaard: H -14 
2. pladser 
Vibeke Bøgevig: D 65- 
Simon Thrane Hansen: H -20 
Rasmus Thrane Hansen: H 21- 
3. pladser 
Else Juul Hansen: D 65- 
 

Midgårdsormen 
3. pladser 
Thor Elite 
 

Sensommercup 21/8 
1. pladser 
Rune Nygaard Monrad: H Svær Lang 
2. pladser 
Ulrik Nielsen: H Svær Lang 
3. pladser 
Troels Christiansen: H Svær Lang 
 

Sensommercup 28/8 
3. pladser 
Jørgen Münster-Swendsen: H Svær Mellem 
Kredsløb 9/9 
1. pladser 
Jørgen Münster-Swendsen: H 60- 
Jørgen Luxhøj: Åben 4 
2. pladser 
Grethe Tetens: D 70- 
Andreas Søndergaard: Åben 1 
Arne Grøndal: Åben 3 
3. pladser 
Astrid Skytte Kirkegaard: D -14 
Kirsten Olsen: D 65- 
Anders Jonsson: H 55- 
Niels Raagaard: H 60- 
DM Stafet 
1. pladser 
Else Juul Hansen og Vibeke Bøgevig: D 65- 
Rune Østergaard, Mikkel Kaae-Nielsen og Martin 
Illum: H 13-16 
2. pladser 
Agnes Jonsson, Astrid Skytte Kirkegaard og Astrid 
Maag: D 13-16 
Simon Thrane Hansen, Aske Jepsen og Magnus 
Maag: H -20 
3. pladser 
Jette Stepputat, Lisbeth Damsgaard og Ellen Thisted: 
D 60- 

DM Lang 
1. pladser 
Astrid Maag: D -16 
Simon Thrane Hansen: H -18 
3. pladser 
Rune Østergaard: H -14 
 

Divisionsmatch 23/9 
1. pladser 
Mary Lindbjerg Skovbæk: D -10 
Astrid Maag: D -20 
Marcus Juul Reng: H -10 
Martin Illum: H -16 
Simon Thrane Hansen: H -20 
Rune Nygaard Monrad: H 21- + Bane 1 
Bastian Rankløve: H21-B 
Andreas C. Poulsen: H 21-C 
Jens Herman Krebs: H 35-B 
Jørgen Münster-Swendsen: H 60- 
Arne Grøndal: H 65- + Bane 4A 
 
2. pladser 
Alberte Kaae-Nielsen: D -12 + Bane 7B 
Nikoline Andersen: D -20 
Marianne Illum: D 21-B 
Heidi Kristensen: D 35-B 
Rune Østergaard H -14 + Bane 5 
Rune Rasmussen: H -16 
Magnus Maag: H -20 
Troels Christiansen: H 21- 
Poul Munk Eriksen: H 21-C 
Magnus Oscarsson: H 45- 
Anders Jonsson: H 55- 
Christian Strandgaard: H 60: 
Jørgen Münster-Swendsen: Bane 3A 
Jens Aaris Thisted: H 65- + Bane 4A 
 
3. pladser 
Ellen Thisted: D 35- 
Anne Skovbæk: D 35-B 
Mogens Jørgensen: H 21-C 
Ronnie McGrail: H 60- 
Simon Thrane Hansen: Bane 1 
Martin Illum: Bane 2A 
Anders Jonsson: Bane 3A 
Erik Brühl: H 65- + Bane 4A 
Bastian Rankløve: Bane 5 
Marcus Juul Reng: Bane 8 
 
Matcherne 
Allerød OK – Søllerød OK: 75 – 117 
Farum OK – Søllerød OK:   84 – 110 
OK Øst Birkerød – Søllerød OK: 99 - 102 
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JWOC 2012 
 Mountainbike-orientering 

  
Af Caroline Konring 
I år gik turen så til 
Ungarn for at køre 
JWOC. Vi skulle køre 
et sted der hedder 
Väsprem som ligger 
ca. 20 km nord for 
Balatonsøen. På for-
hånd havde jeg lidt 
svært ved at finde ud 
af, hvad min målsæt-
ning var, da jeg ikke 
vidste hvordan mit 
niveau var i forhold 
til de andre. 
 I de worldcup-løb jeg 
har kørt i maj og juni, 
havde der ikke været 
så mange juniorer 
med, og det var heller ikke gået så godt til de løb. 
Derfor gav det også lidt selvtillid at jeg vandt DM.  
Vi boede et par km fra eventcenteret hvor de andre 
lande boede, men vi havde fundet et andet sted, der 
var lidt billigere og det fungerede også meget godt. 
Da vi havde fået skruet cyklerne sammen om lørda-
gen, tog vi ud og trillede en tur i skoven, lige ved si-
den af hvor vi boede. Søndag var der så modelevent, 
hvor man fik sig lidt af en forsmag på terrænet, og om 
eftermiddagen tog vi ned til en skov tæt på søen for at 
trille en lille tur inden lang kval om søndagen. I Un-
garn må man gerne køre uden for stierne, til forskel 
fra fx Danmark, så man skulle omstille sig, så man fik 
set de vejvalg der gik udenfor stierne. Det er en ting 
der kan være lidt svært at vurdere, om det kan betale 
sig, når man ikke er vant til det. Men på lang kval 
blev man tvunget til at tage vejvalg uden for stierne, 
postplaceringerne var nemlig ikke kun på stierne, men 
kunne ligge på en høj eller et eller andet langt inde i 
terrænet. Vi havde fået af vide på forhånd, at posterne 
ville ligge uden for stierne, men jeg havde godt nok 
ikke forestillet mig at det var så meget. Store dele af 
skoven var åben, så man kunne se langt, men når man 
cyklede var det meget svært at se kurverne på kortet, 
og jeg havde nok ikke tålmodighed til at tage den med 
ro og læse mig ordentlig ind. Jeg er nok blevet lidt for 
vant til ikke at skulle bruge finorientering i MTB-O! 
Jeg endte et sted i midten af feltet, uden at vide om de 
andre havde kørt til eller ikke. Junior damerne er den 
eneste klasse, hvor alle kommer med fra lang kval, så 
det eneste det løb gør, er startrækkefølgen til langdi-
stancen.   
 

Dagen efter skulle der køres sprint, med samme stæv-
neplads, men hvor vi skulle køre i en ny del af skoven. 
Denne del var stort set helt åben, og med en masse 
motorcross-spor over det hele. Allerede fra start af gik 
det dårligt, jeg kørte for langt til de to første poster, og 
min første post virkede ikke, så jeg skulle til at fumle 
med at få kortet ud og trykke i det og få det ind igen. 
Så havde jeg et par poster hvor det gik ok, og så 
bommede jeg igen nogle poster. Målestoksforholdet 
drillede mig ret meget, og mange af mine bom var 
fordi jeg kørte for langt, og nok også fordi jeg blev 
ukoncentreret, derudover var der igen mange poster 
der var placeret uden for stierne, som jeg også havde 
lidt svært ved. Sprinten var i hvert fald slet ikke noget 
godt løb for mig! 

Kortbid fra Sprinten 
 
Dagen efter var der mellemdistance, hvor jeg virkelig 
var motiveret til at give den gas. Jeg havde en bedre 
fokus inden løbet, som jeg tror, hjalp mig rigtig meget 
til at starte med, hvor jeg havde et rigtigt godt flow. 
Desværre laver jeg et virkeligt dumt bom til post 5, 
hvor jeg mister halvandet minut, og derefter går det 
fint, dog med lidt småfejl efterfølgende. Da jeg kom-
mer i mål har jeg lidt en blandet følelse om løbet, først 
da resten er kommet ind og jeg ser at jeg er blevet nr. 
5, går det op for mig, at jeg sgu godt kan være med 
blandt de bedste. Der var netop under et halvandet 
minut op til 3 pladsen, hvilket var en ret stor skuffelse 
for mig. Cæcilie havde et super løb og vandt bronze 
og Nina Hoffmann vandt en bronzemedalje i D21, så 
det var en god dansk dag. 
Hviledagen gik med afslapning, cykelpudsning og en 
tur i badeland. Mens vi var i Ungarn var der mellem 
30 og 35 grader, så det var lækkert at få en dukkert, 
og lade op til de sidste løb. 
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At jeg ikke havde gjort det specielt godt til løbene 
resulterede i, at jeg desværre heller ikke kom med på 
stafetholdet, som endte med at blive Nina Hoffmann,  
Camilla Søgaard og Cæcilie Christoffersen. Jeg kørte 
en sidstetur på et mixhold der var blevet lavet, med os 
der ikke kom med på holdene. Så fik man også set 
terrænet, og fik lidt gang i benene. Stafetten blev dog 
heller ikke nogen dansk succes, selv om damerne var 
tæt på. 
 

 

Lørdag var der så langdistance. Min skuffelse over 
ikke at køre stafet måtte jeg prøve at vende om, ved at 
tænke at de fleste andre har kørt stafet og givet den 
gas dagen før, så jeg måske har lidt mere energi end 
dem.  Jeg kom rigtig godt fra start, og det kørte godt, 
jeg bommede post 5 lidt, men efterfølgende gik det 
godt og jeg afpassede min fart godt, i forhold til hvor 
svær orienteringen var. Til sidst skulle vi tonse igen-
nem byen, uden vejvalg på strækkene, her var jeg dog 
ret smadret, jeg burde nok have taget noget energi lidt 
før jeg gjorde for det nåede ikke rigtigt at komme til 
sin ret.  
 
Det endte med en 6 plads og 2 min op til en bronze, 
og de 2 min ville jeg nok ikke kunne have fundet i 
bom og dårlige vejvalg, så et eller andet sted var jeg 
ret tilfreds med min placering. Om aftenen var der 
traditionen tro banquet, i bedste MTB-O stil! 
 
TILLYKKE Caroline, med podiepladsen.  
Det bliver spændende at følge med i, om du kan beva-
re gejsten som senior!  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

     Bom-kanonen 
 
I september-nummeret så du denne flotte 
Bom-kanon, men har du reageret på opfor-
dringen? 
Det kan endnu nås. 
 
Send dit bidrag til vibe.bogevig@gmail.com 
Giv det et ”navn”, så jeg kan sende det ano-
nymt videre til dommerpanelet. 
 
Ved klubfesten den 21. oktober vil din fortæl-
ling være en del af underholdningen. ☺ 
Det er ikke spor slemt, jeg har selv prøvet 
det. 
Og så er der præmier! 

        Vibe 
 
Præmier: 1. Gavekort til O-butikken og chokolade fra Kolibri; 2. Chokolade fra Kolibri; 3. Chokolade fra Kolibri. 
 
Sidste frist: torsdag den 18. oktober 
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Kajak-orientering 
 Danmarksmesterskaber 

  
Vibe spørger og Magnus Maag (H-16) svarer: 
 
Jeg ser, at du har deltaget i DM i kajak-
orientering i Københavns Havn – hvordan var 
det? 
Det var en ret fed oplevelse og hårdt. Mange gan-
ge vidste jeg, at jeg skulle et langt stykke, før jeg 
skulle orientere igen, og så var det bare at klø på. 
Det var en god blanding af kendt og ny teknik der 
skulle bruges for at komme hurtigt igennem. Ba-
nelæggeren havde formået at lægge en spændende 
bane der både udnyttede de orienteringstekniske 
aspekter og de kajakmæssige omkring manøvre-
ring. 
Hvordan klarede du dig?  
Ganske godt i forhold til, at det ikke er armene jeg 
træner mest. Jeg endte som nummer 8 ud af 22 
gennemførende i H21 klassen. Jeg var 7 min efter 
vinderen ganske ok, når man ser på, at han er nog-
le år ældre og dyrker adventure-race. 
Hvor og hvornår har du lært at sejle kajak? 
Jeg har engang været på sommerferie kursus for 
flere år siden, hvor jeg lærte at sejle i kajak. Så 
har jeg desuden sejlet en del kajak i Silkeborg-
søerne i den tid, jeg har været på HNIE. Jeg har 
især sejlet en del kajak i foråret, hvor jeg trænede 
sammen med nogle andre elever på skolen.  
Har du prøvet kajak-orientering før? 
Ja, det kan man godt sige, det var dog ikke helt så 
intensivt. Jeg var til et adventure-race med nogle 
andre fra skolen kort før sommerferien, hvor vi 
skulle gennem en lang kajaketape hvor vi samti-
dig skulle navigere.  
Hvor gør man af kort og kompas, når man har 
begge hænder i brug? 
Et rigtig godt spørgsmål, jeg var også selv i tvivl 
om det, og om jeg overhovedet skulle have kom-
pas med. Jeg endte med at putte kortet under et 
net, der er foran på de fleste havkajakker og have 
postbeskrivelsen på pagajen. Kompasset valgte 
jeg helt at undvære, fordi jeg regnede med, at det 
ville komme til at minde om en sprint, hvor ret-

ningerne typisk ikke er noget problem. Jeg har 
senere set billeder at en hjemmelavet kortholder, 
men systemet med at have kortet under nettet 
fungerede godt, og jeg fik ikke brug for kompas-
set. 
Hvor stort startmellemrum havde I?  
Vi startede med 10 minutters mellemrum. Det var 
nødvendigt med et langt startinterval, så alle hav-
de de samme o-tekniske udfordringer. Ellers ville 
man kunne se den der sejlede foran. 
Hvor lang bane og hvor mange poster? 
Banen var 7,5 km i fugleflugt med ca. 30 poster, 
ikke en helt ubetydelig bane selv hvis det havde 
været til fods. 

 
De 22 første poster på H-21-banen. Start-

trekanten ses helt mod syd. 
 
Brugte I Sportident? 
Ja. 
Hvilke klasser fandtes? 
Der var 2 herreklasser H 21 og H 40 og en dame-
klasse D21, men ikke nogen ungdomsklasse. Så 
der var hård konkurrence.  
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Vejret den dag? 
Vejret var fint ganske varmt let skyet og rigtig 
godt sejlvejr, når man var inde i kanalerne, men i 
de mere åbne dele af havneområdet var der noget 
mere betydelig bølgegang. 
Bommede du noget? Hvad? 
Jeg bommede faktisk ikke, men det er heller ikke 
en sport der lægger op til det. Det minder om 
sprint i den  
form, at det handler om vejvalgsorientering, men 
der er en stor forskel i hastigheden, det foregår 
ved. Til gengæld er der andre ting, der spiller en 
rolle. Det er i højere grad vigtigt at vide hvilken 
vej, man skal til næste post. Man skal vide hvil-
ken vej, man skal ud fra posten, når man begynder 
indsejlingen til en post. Det er vigtigt fordi, det 
tager meget tid at vende kajakken. En anden ting 
er, hvordan man kommer hurtigst om hjørner. Det 
er svært at dreje skarpt, og det koster meget fart, 
men samtidig handler det også om at sejle den 
kortest mulige rute. 
Hvordan overskuer man området, når man sidder 
helt nede ved vandoverfladen? 
Det er ikke så svært at overskue, også der minder 
det om sprint hvor huse blokerer for overskuelig-
heden. Det handler om at være på forkant og vide, 
hvad man skal se, så er det rimeligt overskueligt.  
Hvem fandt på at arrangere et DM, når vi stort 
set ikke før har hørt om kajakorientering? 
Kajak-orienteringskonkurrencen blev arrangeret 
af adventure-racer og korttegner Lars Bukkehave 
og blev afholdt som en del af DM i havkajak. 

Lars har også tegnet kajak-kortet over Køben-
havns havn som også bruges som en del af Find-
veji-projektet. 
Tror du, at det bliver så populært, at det bliver en 
tilbagevendende begivenhed? 
Ja, det kunne godt komme igen, men der er lidt et 
praktisk problem i, at der ikke rigtig er så mange 
havneområder med så velegnet struktur. Jeg ken-
der i hvert fald ikke til andre byer i Danmark, der 
har så spændende et havneområde som Køben-
havn. Men hvis man har lyst til at prøve og kan få 
fat i nogle kajakker, kan man prøve Findveji-
banen, som kan findes på nettet. 

 
Magnus Maag 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Flot – flot – flot 

 
Rune med Ida på maven i snak med ”Thranen” 

 
Ved dette års Danmarksmesterskaber så vi igen Rune 
Monrad højt oppe på resultattavlen. Det er dejligt at se 
Rune i så god form igen. Som junior lykkedes det ham 
at få en plads på landsholdet. Det var i 1999 i Bulgari-
en, og om få år er han oldboy. (H35-) 
 
Rune blev nr. 4 ved årets DM-lang, slået med 7.30 af 
Fåborgs landsholdsløber, Tue Lassen, men kun 2.09 
efter nr. 2 og sølle 50 sek. fra bronzepladsen. 
 
Rune er altid bedst, når det er svært, så Husby Planta-
ge har været guf for ham. Det var hen mod slutningen, 
Rune tabte tid. ”Jeg blev træt til sidst,” udtalte han. 
   Vibe 
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NORT 
  – og New Zealand 

  
Ved Rasmus Thrane Hansen 
Den internationale sæson sluttede i år tidligere end 
ellers, da Nordic orienteering tour (NORT) blev af-
sluttet med jagtstart i Voukatti i Finland. NORT er 
orienteringens svar på Tour de ski, og den bestod i år 
af 5 afdelinger. 2 i Oslo i Norge, 1 i Gøteborg i Sveri-
ge og 2 i Voukatti i Finland, som blev løbet på en uge. 
Så det siger sig selv, at det var et presset program med 
mange konkurrencer og meget rejse mellem konkur-
rencerne. Det blev specielt hårdt, da 3 af afdelingerne 
var sprinter, hvor der skulle løbes kval og finale på 
samme dag. Endda var en af dem en så kaldt knock-
out sprint, hvor der skulle løbes ikke mindre en 3 gan-
ge på en dag, hvis man gik til finalen. 
Efter VM i Schweiz havde jeg desværre fået nogle 
problemer med løberknæ, og opkøringen til løbene 
havde desværre ikke været den bedste. Og det var 
først i ugen inden NORT, at jeg kunne løbe det jeg 
plejer. Dog lykkedes det mig alligevel at blive nr. 2 til 
DM-mellem, og det gjorde, at selvtilliden fik et boost 
frem mod konkurrencerne.  
Målet var på forhånd først og fremmest at forsøge at 
komme videre fra kvalen på de 3 sprinter. Målet vir-
kede både realistisk, men alligevel ikke helt nemt, da 
der er rigtig hård konkurrence. For at nå dette mål 
skulle jeg placere mig blandt de 30 bedste på sprinten 
i Oslo og Voukatti. Og i Gøteborg var det kun de 24 
bedste på kvalen, der fik lov til at løbe semifinale i 
knock-out sprinten. 
Jeg startede desværre med at blive nr. 37 på kvalen i 
Oslo og være 10sek fra den magiske 30. plads. Så tæt 
var det. Selve løbet havde været fint bortset fra lang-
strækket, som jeg ikke fik gennemført, som jeg havde 
planlagt, og derudover bommede jeg også posten. Jeg 
valgte at fokusere på det positive og glædede mig bare 
til at forsøge at løbe mig i semifinalen i Gøteborg. På 
mellemdistancen dagen efter lykkedes jeg ikke speci-
elt godt, og jeg blev nr. 47. Jeg kan lige nævne, at 
pigerne og Tue Lassen gjorde det rigtig godt i Oslo. 
Emma Klingenberg blev nr. 2 på sprinten og Ida blev 
nr. 5, mens Tue blev nr. 4 på mellemdistancen. Efter 
løbet kørte vi direkte til Gøteborg for at forberede os 
til knock-out sprinten.  
Jeg kan lige forklare konceptet i knock-out sprint for 
dem, der ikke måtte kende til det. Konceptet er stærkt 
inspireret fra sprint-disciplinen i langrend, hvor man 
har mand-til-mand-dyster og flere løb på en dag. Man 
starter om morgenen med en kvalifikation. Her løbes 
en normal sprint-bane med individuel start. Herefter 
går de 24 bedste videre til semifinalen om eftermid-
dagen. De 24 løbere deles ud i 3 semifinaler på bag-
grund af deres placering på kvalen, så vinderen af 
kvalen i teorien skulle have den letteste modstand. 

Herefter løbes semifinalerne med samlet start på en 
forkortet sprintbane (ca. 2km). Der kan være en form 
for spredningssystem undervejs på banen, men det er 
kun meget lidt, da konceptet går ud på at få mand til 
mand dyster. Spredningen bliver minimal, og vinde-
ren bliver tit ham/hende, der er stærkest fysisk og ta-
ger de bedste vejvalg. De to bedste fra hvert semifina-
le-heat går videre til finalen, og derudover går der 
også to tider videre. Alle semifinaler løber nemlig 
samme bane, og de to bedste tider, som ikke var i top 
2 går altså også videre til finalen. Finalen løbes på 
samme måde som semifinalen.  
 
Jeg var som sagt meget motiveret for at gå videre fra 
kvalen, og jeg løb et godt løb, der dog desværre kun 
rakte til en 25. plads. Denne gang var jeg kun 2 sek. 
fra at gå videre. 
Jeg var lidt skuffet, men jeg erkendte hurtigt, at jeg 
havde gjort hvad jeg kunne, og derfor ikke havde no-
gen grund til at være skuffet. Nu skulle jeg bare heppe 
de tre piger og Tue, som var gået videre til semfinalen 
frem til nogle gode resultater. Det lykkedes jeg hel-
digvis med, da Emma totalt uden respekt smadrede de 
etablerede seniorer og vandt klart.  
Vi blev i Gøteborg en dag inden vi tog til Voukatti i 
Finland, hvor de to sidste afdelinger skulle løbes. Der 
manglede nu bare en sprint og en jagtstart på en for-
længet mellemdistance. Jagtstarten skulle løbes lige 
ved siden af det spærrede område til mellem og stafet 
til næste års VM. Så derfor var det en vigtig konkur-
rence i mere end en forstand. 
Dagen inden sprinten føltes benene rigtig gode, og jeg 
følte, at det var muligt at gå videre til finalen. Desvær-
re var benene ikke helt ligesådan dagen efter. Og da 
jeg røg i en fælde allerede til post 2 var løbet desværre 
hurtigt kørt. Jeg var rigtig skuffet, og det tog lidt tid, 
før jeg fik bearbejdet skuffelsen og kunne fokusere på 
løbet dagen efter. Her skulle jeg starte ud som nr. 40. 
Der var forholdsvis små afstande mellem løberne om-
kring mig, og jeg håbede at kunne avancere lidt. Jeg 
løb et rigtig fornuftigt løb i en terræntype, der normalt 
ikke passer mig så godt. Jeg fik hentet to pladser og 
var rigtig glad for at kunne afslutte sæsonen med et 
godt løb. 
Efter løbet blev vi i Voukatti for at forberede os til 
VM næste år. Det blev dog en lidt begrænset forbere-
delse for min del, da jeg fik store problemer med ryg-
gen efter et par træninger. Jeg kunne stort set ikke gå 
og havde store smerter, hvilket også betød, at jeg ikke 
kunne løbe til DM, som lå lige, da vi kom hjem. Det 
var rigtig ærgerligt ikke at kunne afslutte sæsonen 
med DM, men der var ikke så meget andet at gøre. 
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Specielt ikke når ryggen har drillet mig gennem hele 
sæsonen. 
Jeg er efterfølgende blevet undersøgt af Team Dan-
marks fysioterapeuter. De har konstateret, at jeg har 
skævhed i en af lændehvirvlerne, som gør at muskler-
ne i min venstre side skal arbejde meget mere end 
musklerne i højre side, og de er så blevet overbelaste-
de. Jeg har fået en masse styrkeøvelser, som forhå-
bentlig kan hjælpe mig med at få ordentlig balance i 
tingene. Men det kommer nok til at tage lidt tid før jeg 
er helt på toppen igen, så jeg skal sørge for at være 
fornuftig, så ryggen kan blive helt god igen. 
Jeg har heldigvis også lidt tid til det. Næste internati-
onale opgave og mål for mig bliver World cuppen 
som starter den 6. januar i New Zealand. Jeg er lige 
blevet udtaget, og jeg ser rigtig meget frem til det. Det 
kommer til at blive en stor oplevelse på flere måder. 
Og jeg er meget motiveret for at kunne tage derned 
med en følelse af at have gjort alt rigtigt i mine forbe-
redelser. Hvis jeg gør det, tror jeg, at resultatet kan 
blive rigtigt godt. Selvfølgelig kræver det, at jeg får 
styr på ryggen, så jeg kan få løbet nok op mod kon-
kurrencen, men jeg føler, at der er god fremgang, så 
jeg håber at jeg er tilbage på fuld løbemængde om et 
par uger. Men det må tiden vise. Indtil videre må jeg 
bare lave mine øvelser, cykle, ro og cross-traine en 
masse, og så ellers drømme mig til New Zealand, når 

jeg står og børster tænder og kigger på kortene, der 
hænger på min dør.  

 
Rasmus som grill-mester ved Hold-DM 7-10-12 

_____________________________________________________________________________________________ 
Vellykket afvikling af Hold-DM i Folehaven den 7. oktober 2012 

 
Søndag den 7. oktober 2012 
Mere end 60 søllerødder var med til at afvikle DM-
stævnet i Folehaven i blæsende tørvejr tidligere i dag.  
 
De to bedste klubber fra hver af de tre kredse skulle 
dyste om at blive Danmarks stærkeste breddeklub. 
Nordkredsen: Silkeborg OK og OK Pan (Århus) 
Sydkredsen: Gorm (Jelling) og Snab (Vejle) 
Østkredsen: Tisvilde Hegn OK og FIF-Hillerød 
 
Altså et vigtigt stævne, som Søllerød OK havde til-
budt at arrangere – og vi klarede det rigtig flot. 
 

På de store poster havde vi Iben Maag og Niels Bent-
zon som stævneledere, og Arne Grøndahl som bane-
lægger. 
Mange, mange søllerødder brugte mange timer i hin-
andens selskab for at opbygge stævnepladsen lørdag 
eftermiddag samtidig med postudsætningen og endnu 
flere brugte mange, mange timer på afvikling og op-
rydning efter stævnets afslutning.  
Tak til os alle sammen – endnu et SUPER-søllerød-
arrangement! 

   Vibe 
 
 

   
              Niels Bentzon og Iben Maag         Arne Grøndahl  Stævneplads 
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Billeder fra Folehaven 
 DM for klubhold 2012 

  

  
 

   
    
 
Vinder af DM for klubhold blev 
Tisvilde Hegn Ok. Formand Dan 
Haagerup modtager medalje og  
Vandrepræmie. 
Og kringler! 
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Posttyveri 
 

På O-snak blev der for nogle uger siden lagt et link ud, der handlede 
om en post, der forsvandt under en natsprint. Artiklen havde været 
bragt i en eller anden avis under en ”fangende” overskrift. 
Læs her, hvad der var sket. 
Frit oversat fra tysk af redaktøren! 
http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1456  

Polizei sichert OL-Posten… 
Alting er ikke sådan som læseren tror, snarere tvært imod. 
Posten blev taget i forvaring, på en måde blev den arresteret. 
 
Hvem forestiller sig, at posten er blevet arresteret, når intetanende O-løbere på postjagt ikke finder posten der, hvor 
de forventer at finde den? 
Hvad var sket? 
I forberedelsesfasen af natsprinten tager postudsætteren fra Wiesenbadener Hagen Westphal sin SI-enheds-
transportvest på og skynder sig i det begyndende mørke for at få alle enheder på plads. På samme tid begiver post-
vagten sig af sted til sin post ved en kældernedgang.  Alt foregår som det plejer. I overensstemmelse med planen, 
starter de første natløbere kl. 20.00 med det de holder så meget af, nemlig at finde poster. 
Klokken halv ni begynder de første informationer om en manglende post 54, der vil give enhver arrangør stress, at 
indløbe. Den mest åndsvage forklaring, bliver givet af de børn, der leger i nærheden af posten: ”Politiet har hentet 
den!” For at være helt ærlig: ”Hvem kan tro på det?” 
Stævneleder Benno von Kutschenbach erfarer fra de legende børn og deres mødre, at en ældre dame ud af sit vindue 
har iagttaget en mistænkeligt klædt mand (SI-transportvest fyldt med lommer) der i kælderindgangsområdet anbrag-
te en eller anden genstand der, og bagefter lød der en endnu mere mistænkelig bippen med korte intervaller nøjagtig 
på dette sted! Og da man jo i disse tider hører og læser så meget slemt, bliver hun bange og alarmerer politiet, da der 
formodentlig er anbragt en bombe her. 
 
Altså bombealarm i Politikreds Biebrich!  Formodentlig, fuld af dødsforagt, bliver denne sælsomme genstand fjer-
net – ganske vist ikke defineret som en bombe, men som djævelskab, for hvad ellers? 
20.45: Opringning til politiet – urolig venten: ”Posten kan afhentes.” 
Mødrene skal have en undskyldning, fordi børnene blev mistænkt og Benno skal have hentet posten hos politiet og 
bragt den på plads. 
 
OK fra politiets side, løbet var anmeldt 
Måske en trøst for arrangørerne, at posten igen kom på plads.  
Efterfølgende mange meningsudvekslinger og humoristiske bemærkninger om hændelsen. Der afsluttes: 
 
- Måske bør vi sende et foto af vores postindretning sammen med et billede af en postudsætters ”beklædning”, når 
vi ansøger om løbstilladelse. 
- Det er måske en god ide at invitere det stedlige politi med til en orienteringstræning. ☺ 

   
                 Natsprinten førte gennem snævre gyder  Kortudsnit fra sprinten 
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TRÆNING 
Vi mødes lige der, hvor søllerødderne tanker ny energi! 

 

DET NYTTER 
Det var fantastisk at opleve stemningen og energien i 
tunnelteltene på stævnepladsen i Grib Skov/Søskoven 
ved den afgørende match mod OK Øst, Farum OK og 
Allerød OK om pladserne i næste års første division. 
Uden for teltene ruskede efterårsblæsten, og periodisk 
snuskregn gjorde sit til, at det var et lidt barsk vejr at 
opholde sig i. 
Men der var masser af energi i søllerødderne, som 
først dystede i skoven og derpå vandrede frem og til-
bage mellem klubteltene og det blå telt med de com-
putergenererede matchresultater. Og humøret fejlede 
ikke noget – end ikke da stillingen kort før løbets af-
slutning viste, at Søllerød OK blev slået af OK Øst 
med et ”sølle” point. Alle så optimistisk på si-
tuationen, som ville medføre, at Søllerød OK kunne 
forblive i 1. division sammen med Rudersdals anden 
O-klub, OK Øst, medens Allerød og Farum måtte tage 
plads i 2. division. 
Vibe og jeg drog hjem tidligt med det resultat i bag-
hovedet – stor blev derfor vores overraskelse, da den 
endelige resultatliste forelå på nettet, visende, at sølle-
rødderne faktisk havde slået OK Øst med 3 point.  
Dermed havde søllerødderne bevist, at ”det nytter 
noget” - lige netop svaret på mit spørgsmål i sidste 
nummer af Komposten, hvor jeg netop spurgte om det 
overhovedet nytter at træne ! 
Det sammenhold og den stemning, som klubbens 
medlemmer opbygger på de ugentlige træninger (og 
der trænes jo - MiniSUT, SUT, SET og SÆT m.m.) 
giver så meget power, at klubben kan fastholde en 
plads i Østkredsens 1. division.  
 
EFTERÅRET = NATTRÆNING. 
Når dette nummer af Komposten kommer rundt, er 
aftenmørket så ”veludviklet”, at den første nattræning 
er afviklet. I min ”den store O-kanon”, som jeg udgav 
i 2006, omtaler jeg natløbet, som ”den mest intense 
form for O-løb”.  
Den vurdering vil jeg stadig fastholde. Jeg vil derfor 
opfordre søllerødderne til at finde en håndlygte frem – 
eller at anskaffe en pandelygte – og så komme ud i 
mørket og møde orienteringsopgaven. På nattrænin-
gen kan du vænne dig til den meget koncentrerede 
orientering med ultratæt kontakt med kortet og dets 
opgaver. Du vil fornemme det store krav om hele ti-
den at vide, hvor du er – samtidig med, at du helt mi-
ster fornemmelsen af ”det uhyggelige mørke” - opga-
ven og lyskeglen slukker for en sådan misstemning. 
Vinteren igennem vil der være mange natløb rundt om 
i Nordsjælland og pandelygten gør også en aften-

joggetur til en herlig opmuntring, så kom ud og oplev 
O-banernes prøvelser i natstemning. 
 
JÆTTEMILEN 2012 
Det er gennem de seneste år blevet nærmest en tra-
dition, at søllerødderne afslutter konkurrencesæsonens 
dagløb med deltagelse i Jættemilen. Igen i år løbes der 
i gode nordsjællandske skove – Danstrup, Krogenberg 
og Nyrup Hegn, hvor klubbens folk kan udnytte erfa-
ringerne fra de hjemlige terræner. 
Læg lidt mere distance på de næste træningsture og 
meld dig så til dette store løb, som indeholder krav om 
planlægning, disponering og vilje, lige noget for de 
energiske sølle rødder. 
Ved den første lørdagstræning, som afvikles fra Fem-
sølyng ugen før Jættemilen, vil jeg kringle nogle læn-
gere baner, med en del længere stræk – benyt denne 
mulighed for at få lidt mere distance i benene. 
Derimod er der ingen klubtræning lørdagen før Jætte-
milen, så ikke-jætterne anbefales at tage en tur på 14-
dagesbanen. 
 
KIG PÅ FORSIDEN 
Har du lagt mærke til redaktørens 5 velvalgte ord lige 
over forsidebilledet ? 
Kig lige en gang til – og se, at de stadig stemmer med 
alt det, der sker i Søllerød OK. 
 

TRÆNINGSPLANEN  
  
Oktober til december 2012 
Træn. 

nr. 
Dato  

 og tid Skov/mødested Aktivitet 

351 Torsdag, 11-10 
Kl. 17.00 – 19.00 

Rude Skov 
Rudegård/Rønnebærhuset 

Tidligt = dagtræning 
Første Nattræning 

352 Torsdag, 18-10 
Kl. 17.30 – 19.00 

Geel Skov 
Toppen af Geels Bakke Anden Nattræning 

353 Torsdag, 25-10 
Kl. 17.30 – 19.00 

Trørød Hegn 
V-lige P-plads på Trørødvej Tredje Nattræning 

354 Lørdag, 3-11 
Kl.10.00 – 12.00 

Rude Skov/Femsølyng 
19,6 km, Hørsholm Kongevej 

Lange baner 
”Før Jættemil” 

355 Lørdag, 17-11 
Kl. 10.00 – 12.00 

Gæsteskov 
Mødested kommer senere 

Formanden sørger for 
udfordringer 

356 Lørdag, 24-11 
Kl. 10.00 – 12.00 

DTU/SCION 
Mødested kommer senere 

Sprintbaner på det nye 
sprintkort 

357 Lørdag, 1-12 
Kl. 10.00 – 12.00 

Rude Skov/Agersø 
19 km, Hørsholm Kongevej 

Torben Bøttchers 
”julekalenderlåge” ? 

358 Lørdag, 8-12 
Kl. 10.00 – 12.00 

Ravnsholt eller Tokkekøb 
Mødested kommer senere 

Gæsteløb hos Allerød 
OK 

359 Lørdag, 15-12 
Kl. 10.00 - 12.00 

Rude Skov 
18 km, Birkerød Kongevej 

Henrik Kleffels 
udfordringer 

360 Lørdag, 22-12 
Kl. 10.00 – 12.00 

Ravneholm 
Vangeboskolen Gerts For(H)juleløb 

361 Onsdag, 26-12 
Kl. 10.00 – 12.00 

Rude Skov 
Rudegård Stadion 

JULEMAVE-
FRÆSET 

 
                  Vel mødt til nye udfordringer.         Træningsbanden/Gert 
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