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Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling torsdag d. 23. feb. 2012 kl. 19:15.
Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1, (samme sted som klubmesterskabsfesten)
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag
være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med
direkte udsendt meddelelse.
7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer:
a. Formand (lige år), for 2-årig periode. (Niels genopstiller)
b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode
c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan. På valg: Tore, Mogens, begge genopstiller. Ellen Frier genopstiller ikke.
d. 2 revisorer for 1 år.
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Erling og Morten genopstiller.
f. 1 revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt

Husk at rengøre eller tage de beskidte sko af, før du går op i klubhuset!
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Bestyrelsesberetning 2011
for Søllerød Orienteringsklub
Også 2011 blev et år for Søllerød Orienteringsklub, som jeg med stor glæde ser tilbage på. Vores juniorer har gjort sig bemærket nationalt og
internationalt; vores træninger er af høj faglig
kvalitet og tiltrækker mange deltagere; der blev
igangsat en ombygning i klubhuset; vores klubliv
blomstrer og næsten en fjerdedel af klubbens aktive medlemmer i alle aldre har fået uforglemmelige oplevelser på sommerturen til Schweiz for
bare at nævne nogle få højdepunkter.

Resultater
2011 blev en præmiefest for SOK. Sammenlagt
vandt klubbens medlemmer ved de 6 DMer og 3
SMer ikke mindre end 29 guldmedaljer, 14 sølvmedaljer og 20 bronzemedaljer. Stafetmedaljer er
kun talt med én gang pr. hold. Herudover blev der
vundet 2 sølv- og 2 bronzemedaljer ved 2 DMer i
MTB-O. Det er ganske svært at få armene ned. En
enkelt løber skiller sig klart ud i præmiestatistikken. Martin Illum, som løb H-14 i 2011, vandt
guldmedalje ved samtlige 6 DMer og ved 2 SMer,
og desuden vandt han en sølvmedalje ved DM i
MTB-O stafet. Det er en utrolig flot præstation af
Martin, som medvirkede til, at han blev inviteret
til at træne sammen med U-16 landsholdet denne
vinter. Som en yderligere anerkendelse fra klubben fik Martin tildelt ungdomsprisen, der blev
overrakt ved julemavefræset i overværelse af
halvdelen af klubbens medlemmer.

Fra stævnepladsen ved SM-stafet.
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Juniorerne er i det hele taget flot repræsenteret i
præmiestatistikken, hvilket med al tydelighed både viser, at ungdomstræningen har et meget højt
niveau, og at klubben er i stand til at tiltrække og
fastholde unge talenter. To af juniorerne, Simon
Thrane Hansen og Magnus Maag, fik som resultat
heraf plads på juniorlandsholdet.
Også internationalt har en søllerod stået øverst på
podiet i 2011. Ved junior-europamesterskaberne,
EYOC, der blev holdt i Tjekkiet, vandt Magnus
Maag guldmedalje i stafetten ved HradiætÐ sammen med Thomas Knudsen, OK Melfar, og Mikkel Aaen, Farum. Igen en imponerende flot præstation. Caroline Konring deltog ved junior-VM i
MTB-O i Italien og kørte en fornem 4. plads hjem
i stafetten. Det var også året, hvor Rasmus Thrane
Hansen debuterede på seniorlandsholdet og som
følge heraf blandt andet i august deltog i og klarede sig godt ved VM, der blev holdt i Frankrig i
nogle både teknisk og fysisk særdeles krævende
terræner. Rasmus deltog i sprint, lang og stafet og
klarede sig pænt, men gjorde sig måske allervigtigst nogle værdifulde erfaringer.
Lad mig på dette sted ønske stort tillykke med de
flotte resultater. Den komplette medaljeliste kan
læses i oktobernummeret af Komposten nr.
5/2011.
I Danmarksturneringen fik Søllerød OK den værst
tænkelige start, idet den første match foregik på
samme dato som finalen i molboløbene, som
mange søllerødder naturligvis deltog i. Vi havde
gjort kredsbestyrelsen opmærksom på det uheldige datosammenfald, allerede da terminslisten blev
kendt, men det var desværre ikke muligt at flytte
divisionsmatchen med det resultat, at vi tabte til
alle de øvrige tre førstedivisionsklubber, Tisvilde
Hegn, FIF Hillerød og Roskilde OK. Ved den anden match i Grib Skov i maj mødte vi derimod op
med fuld styrke. Faktisk var vi over 100 tilmeldte
søllerødder, og vi vandt over både FIF og Roskilde, men det ændrede ikke ved, at vi skulle ud i en
op/nedrykningsmatch mod Roskilde OK og de to
bedst placerede 2.-divisionsklubber, OK Øst og
Farum OK. Matchen foregik i Asnæs Vesterskov
på en noget fugtig septemberdag, men det afholdt

Komposten – 22. årgang nr. 1 – februar 2012

ikke godt og vel 90 søllerødder fra at tage den
lange tur til Sjællands vestkant for at kæmpe om
en plads i 1. division. Søllerødderne kæmpede
igen, og vi vandt alle delmatcher mod de øvrige
tre klubber, og Søllerød OK løber nu i 1. division
i 2012 for tredje år i træk.
Det er glædeligt at se, hvordan søllerødderne har
taget divisionsmatcherne til sig. De flotte resultater er dejlige og er et bevis på det generelt høje
niveau klubbens medlemmer har, for divisionsmatcher kan ikke vindes af elite eller ungdom
alene, men kræver gode præstationer på alle baner. Men lige så dejligt er det at opleve klubånden
og stemningen – o-miljøet om I vil – ved disse
arrangementer. Det er blandt andet her klubsammenholdet opleves i fuldt mål. Klubben har i de
seneste år valgt at betale deltagerafgiften til divisionsmatcherne og foreslår i budgettet at fortsætte
denne praksis i 2012.

Træning, træning, træning
Det er klart, at der ligger megen træning til grund
for de flotte resultater og mange medaljer, og vi er
så privilegerede, at en efterhånden ganske stor
skare søllerødder har valgt at bruge tid og energi
på at bidrage til træningen af SUT og bredde.
Også i 2012 foregik breddetræningen lørdag formiddag eller torsdag aften afhængigt af årstiden,
og statistikken viser, at der blev gennemført 42
træninger med gennemsnitligt 46,9 deltagere pr.
gang – se grafikken nedenfor. Dvs. at i snit mødte
næsten en fjerdedel af klubbens aktive medlemmer op til breddetræningerne, hvilket er rigtig
flot. Deltagerniveauet er stort set som i 2010, der
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havde 47,4 deltagere pr. gang, men noget lavere
end i rekordåret 2009 med 52,2 søllerødder pr.
gang. Der er dog ingen tvivl om, at snevinteren
10/11 er en del af forklaringen herpå. Træningerne arrangeres på skift af træningsbandens medlemmer og omfatter ofte o-tekniske specialmomenter.
Forsnakken, hvor formålet med dagens træning
beskrives, og eftersnakken på stævnepladsen,
hvor udbyttet og oplevelserne i skoven diskuteres
mellem deltagerne og trænerne, er vigtige både
for udbyttet af træningerne og klubsammenholdet.
Nogle trænere har endvidere et talent for at skabe
ekstra god stemning og hygge ved at tilbyde ”dopingstoffer” i både fast og flydende form. Bandeleder Gert, som også selv var arrangør mange
torsdage og lørdage, koordinerer træningsplanen
og er flittig skribent af både forsnak og efterskrift
og fører omhyggelig statistik med fremmødet.
Således ved vi også, at træning nr. 300 blev afholdt i jomfrueligt o-terræn i Frederikslund Skov i
silende regn (med efterfølgende doping), og at
året sluttede med træning nr. 319, som var det
forrygende julemavefræs 2. juledag med flere end
110 deltagere, der var arrangeret af SUTdrengene. De havde på smart og festlig vis inkluderet forskellige momenter fra årets træninger, og
deltagerne blev udfordret med butterflies, korthusk, gamle kort, fotoorientering og en guirlande
af kortudsnit, hvor hver ring viste et stræk mellem
to poster. Endelig skal nævnes, at også i 2011 har
der været holdt træninger fælles med OK Øst.
Klubbens medlemmer skylder stor tak til træningsbanden og gæstetrænere.
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Med udgangen af 2011 sluttede det treårige ATKprojekt (Aldersrelateret TræningsKoncept), som
SUT har deltaget i siden projektets begyndelse i
2009. ATK-projektet var et DOF-projekt støttet af
Team Danmark med det formål blandt andet at
omsætte træningskonceptet beskrevet i bogen i
’Talentets Udvikling – fra nybegynder til ekspert’
til handling, at fastholde og talentudvikle i ungdomsrækkerne og at skabe en kontinuerlig udvikling af talentmassen. Elleve klubber har deltaget i
projektet, som fra SOKs side er blevet ledet af
SUT-trænerne Ulrik Illum, Kirsten Møller, Bo
Konring og Kim Find Andersen. I slutningen af
november evaluerede klubberne projektet sammen med DOFs projektledelse og de regionale

unge gruppe. Vi har gennem det sidste år fået tilgang af flere unge fra naboklubberne, som ikke
tilbyder decideret ungdomstræning, og / eller,
hvor miljøet ikke er til stede.”
De fantastiske resultater, som SUTerne har skabt,
er allerede blevet omtalt, men jeg synes, det er
vigtigt også at bemærke det gode kammeratskab
og sammenhold, der er blandt SUT. Spredningen i
alder og færdigheder er stor, så det er ikke en
selvfølge, at gruppen er så velfungerende. Ud
over en stor tak til trænerne skal der lyde en meget stor tak til forældregruppen, som står for madlavning ved alle træninger, transport til og fra
træninger og stævner og ikke mindst bakker op
om trænere og klub.

ATK-konsulenter. På spørgsmålet om, hvad de
væsentligste resultater af projektet har været og,
hvorvidt klubben vil fortsætte med at træne efter
ATK-konceptet efter DOF-projektets ophør, svarede Søllerøds trænere: ”Klubbens træningstilbud
(ikke kun på ungdomssiden) er blevet struktureret, niveauinddelt og planlagt i højere grad end
tidligere. Dette har resulteret i en effektivere afvikling af træningen samt en hurtigere udvikling
af de unge. Motivationen hos de
unge er i top, og de har skabt nogle af de flotteste
resultater i klubbens historie. Massen af gruppe 1
og 2 løbere er steget, og der er flere potentielle
løbere til U-16 og junioreliten.
Med det økonomiske tilskud fra ATK-projektet
blev der gennemført læringsture på højere niveau end tidligere til nye terræner, hvilket har
resulteret i mere komplette løbere. Der vil, såfremt økonomien tillader det, i fremtiden blive
arrangeret læringsture til fjernere destinationer
samt DK / Sydsverige – min. to per år.

Støtten fra DOF/Team Danmark til Søllerøds
ATK-projekt var i 2011 på 5.000 kr. Herudover
blev 10.000 kr., som vi søgte hos Team Rudersdal
og fik bevilget, øremærket til ATK.

Andreas Oscarsson i flot stil i det jyske krat
Der er en reel fare for, at klubber, der ikke har en
aktiv ungdomspolitik / træningstilbud, mister den
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I påsken deltog SUT i påskeløbene omkring Viborg med forudgående træning i forskellige jyske
terræner. I efteråret var de ligeledes i Jylland med
udgangspunkt fra Oksbøl.
På initiativ af Kirsten Møller og et par forældre
tilbød SOK i 2011 ”mini-SUT” som noget helt
nyt. Ideen er at tiltrække og fastholde børn i alderen 6 til 11 år. Mini-SUT mødes den første mandag i måneden parallelt med ”stor-SUT”, og har
til formål gennem leg og øvelser at gøre børnene
trygge ved skoven.
En gruppe af ”eks-SUT”, som ikke længere deltager i de regulære SUT-aktiviteter, har taget initiativ til at mødes ugentligt til fælles løbetræning og
spisning i klubhuset. Klubben ser naturligvis meget positivt på initiativet og håber, at det vil bidrage til, at eks-SUTerne bevarer en tilknytning
til SOK.
I 2010 tog Tore Linde initiativ til at arrangere løbetræning tirsdag aften, og træningerne blev fortsat gennem 2011. I den lyse tid trænes bakkesprint, intervaller mv. i o-relevant terræn, og i den
mørke tid trænes intervaller på lysløjpen. Træningerne er tilrettelagt, så alle med lyst til at forbedre
deres fysiske form kan deltage med udbytte. Et
yderligere tilbud om fysisk træning blev introduceret i efteråret, hvor der afholdes gymnastik på
Nærum Skole hver torsdag aften. Mogens Jacobsen, tidligere formand i SOK, var instruktør de
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første gange for at få løbet gymnastiktræningen
godt i gang.

Eliten
Søllerøds eliteløbere træner ofte i regi af NEO,
Nordsjællands Eliteorientering, der er opstået som
et ”græsrodssamarbejde” mellem løbere på tværs
af en stribe orienteringsklubber. Deltagerne arrangerer på skift træninger for hinanden og får
herigennem skabt træningstilbud, som både fysisk
og o-teknisk passer til målgruppen, der primært er
D/H 21- samt talentfulde juniorer.
De færreste danske o-klubber har tilstrækkeligt
med talentfulde løbere til at stille hold, der for
alvor kan gøre sig gældende ved de store internationale stafetkonkurrencer som f.eks. Tiomila og
Jukola, og mange danske løbere har derfor valgt
at løbe disse konkurrencer som medlemmer af en
svensk klub. De danske klubsamarbejder SpringCup OK og Farum/Tisvilde OK blev skabt netop
med henblik på at stille hold til stafetterne, men er
i de seneste år alligevel blevet for små og har haft
svært ved at stille internationalt konkurrencedygtige hold. I efteråret 2011 blev der derfor på initiativ af eliteløbere fra Søllerød OK, OK Øst, Allerød OK, Farum OK og Tisvilde Hegn OK etableret en ny international klub, som lyder navnet
CopenhagenO og potentielt kan omfatte klubber
og løbere fra hele Sjælland. Da samarbejdet alle-

Søllerød OK under ledelse af Susanne Thrane
arrangerede sæsonens første afdeling af SkovCup
den 13. april i Rude Skov med deltagelse af ca.
140 børn og unge i alderen 2 til 16 år. De fleste
løb børnebanen og de to lette baner, og derudover
var sprintbanen en stor succes. Susanne fortæller,
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rede fra begyndelsen omfatter 5 store klubber, vil
det være muligt at stille stærke hold til de internationale konkurrencer. Ved årsskiftet var 7 løbere
fra Søllerød OK tilmeldt samarbejdet. Premieren
for CopenhagenO ventes meget passende at blive
Hallandspremieren i marts, og det bliver spændende at følge CopenhagenO i 2012.

Stævner
Søllerød OK gennemførte i 2011 syv stævnearrangementer, hvoraf det første, Molboløbene, blev
skudt i gang den 2. januar i høj sne, der blev liggende til hen i februar. Sneen påvirkede ganske
givet deltagerantallet i negativ retning i de første
løb, og sammenlagt over de ti søndage blev der
foretaget 2726 starter af 696 deltagere. Til sammenligning blev der i 2010 foretaget godt 3000
starter af omkring 850 deltagere. Se figuren nedenfor. En nyskabelse i 2011 var en kort svær
bane, som var ønsket af mange ældre deltagere.
Jens Rose Møller erstattede Kaj Rostvad i molboteamet, der herudover bestod af Kirsten Møller og
overwismolbo Jørgen Wisbech. Tak til jer for det
store arbejde, I gjorde for at skabe endnu en forrygende molbosæson; tak til de mange arrangørteams, som planlagde og gennemførte de mange
molbosøndage, og tak til Bente og John, som
endnu en gang skaffede lokaler i Egevang til afslutningsmiddagen.

at de mange hjælpere ikke mindst fra SUT var
med til at sikre, at arrangementet blev en stor succes.
For første gang var Søllerød OK i 2011 arrangør
af en afdeling af SprintCup, som løb over 3 ons-
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dage i foråret. Ulrik Nielsen og Troels Christiansen havde tegnet et nyt sprintkort dækkende 3.
kvadrant på DTU, lagde endvidere baner og var
stævnearrangører. Arrangementet var en succes
med næsten 150 tilmeldte i O-service og herudover benyttede flere studerende på DTU chancen
til at prøve orientering. Arrangørerne blev ekstra
udfordrede af, at der en uges tid før stævnet blev
igangsat et nyt byggeri præcis, hvor stævnepladsen var planlagt. Ulrik og Troels måtte derfor i
gang med at tegne mere kort, så stævnepladsen
kunne flyttes over i 4. kvadrant. Det er ikke kun i
skoven, at der dukker nye indhegninger op, når vi
mindst venter det.
Allerede den 29. maj gik det løs igen. Her var
Søllerød OK arrangør af divisionsmatcherne for
3. – 6. division. Jens Aaris var en utrættelig stævneleder og Gert Bøgevig havde lagt de udfordrende baner fortrinsvis i den østlige del af Rude Skov
til glæde for de over 530 forhåndstilmeldte løbere
og de mange, der købte åbne baner på dagen. Vi
har fået meget positive tilbagemeldinger på både
SprintCup og divisionsmatchen.
Desværre blev mellemdistanceløbet i Rude Skov
den 20. august ikke så velbesøgt, som vi havde
håbet på, selv om det lå i weekenden umiddelbart
før DM-mellem. Der var kun 126 forhåndstilmeldte, og yderligere omkring 50 dukkede op på
dagen, hvilket er noget under niveauet fra 2010.
Det var lidt ærgerligt, for både baner og kort var
toptrimmede. Vejret var med os, men arrangementet blev holdt en lørdag eftermiddag, og vi
vurderer, at det er årsagen til det beskedne deltagerantal. Stævneledere var Ellen Frier og Niels
Bentzon, og banelægger var Tore Linde.
Søllerød OK var arrangør af to afdelinger af NatCup. Et svensk rejseselskab på Europaturne til
mange spændende o-løb havde spurgt, om vi ville
arrangere et o-løb den sidste torsdag i oktober
som skulle være deres første stop på turen. Vi tog
udfordringen op og udbød samtidigt arrangementet som en ekstra afdeling af NatCup. 55 svenske
og flere end 130 danske o-løbere fik glæde af
Ronnies baner i Geel Skov – Ravneholm. Tore
var stævneleder.
Det sidste stævne, Søllerød OK arrangerede i
2011, var ligeledes en afdeling af NatCup. Den
30. november var omkring 200 løbere sat i stævne
på Rudegård. Jørn Wigh var stævneleder og Arne
Grøndahl havde lagt baner i Rude Skov. Atter en
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gang blev stævneorganisationens evner og stresstærskel udfordret, for det viste sig, at skovvæsnet
på dagen for stævnet var gået i gang med at sætte
to nye hegn op, som var i direkte karambolage
med nogle af banerne. Det blev opdaget under
udsætning af poststativerne om formiddagen, men
Arne formåede på beundringsværdig vis at holde
hovedet koldt og få ændret de berørte baner, så
alle løbere fik fine baner at løbe. Det er virkelig
imponerende og blev også bemærket af mange af
deltagerne.
Ved alle disse arrangementer og ved de fleste
træninger har det også i 2011 været Mogens Jørgensen, der har printet kortene, og det har også
været Mogens, der har sørget for, at tidtagningen
har fungeret perfekt ved arrangementerne. Det
skal du have meget stor tak for.
Herudover har et utal af søllerødder brugt tid og
kræfter på de mange opgaver, der skal løses ved
hvert stævne. Tak til jer alle.

Kort
I 2010 tegnede vi nye kort over Rude Skov, Geelskov, Kirkeskoven, Ravneholm og Trørød Hegn,
og disse er i 2011 blevet vedligeholdt primært af
Troels Christiansen og Niels Raagaard i takt med,
at skovvæsnet ændrede på naturen, så vi har haft
kort af høj kvalitet til både stævner og træning.
Det har krævet en ikke ringe indsats, og klubben
mangler generelt korttegnere, der fremover kan
påtage sig nogle af opgaverne. I 2011 tegnede
Troels og Ulrik Nielsen desuden et helt ny sprintkort over DTU 3. kvadrant og lidt af 4., som blev
benyttet til SprintCup som tidligere omtalt og til
flere træninger.
På planen for 2011 var desuden, at de ukrainske
korttegnere, som vi benyttede i 2010, skulle tegne
et kort over Folehaven, der skal benyttes til DMHold finalen i oktober 2012. Men desværre har
ukrainerne haft problemer med at få visum, og
Folehavekortet er derfor desværre endnu ikke
tegnet. Jeg håber at kunne præsentere en plan på
generalforsamlingen.
Til gengæld er Steen Frandsen fra Viborg OK i
fuldt sving med at tegne nyt kort over Klinteskoven på Møn, som vi skal benytte ved DM-Stafet
og – Lang i 2013. Steen er en af landets mest erfarne korttegnere, og Troels, som er supervisor, er
meget tilfreds. Dette projekt finansieres af midler
fra DIF.
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Find vej i …
Allerede i 2010 tog vi de første skridt til at få sat
gang i et ”Find Vej”-projekt, som skulle blive
vores bidrag til DOFs landsdækkende ”Find vej i
…”-satsning. Ideen var at etablere faste poster i
skoven omkring Naturskolen i Rådvad, og der
blev holdt møder med deltagelse af SOK, DOF,
Naturskolen, Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune. Projektet levede dog en meget stille tilværelse, indtil Heidi Kristensen i 2011 påtog sig rollen som projektleder. Så skete der for alvor noget.
Heidi har etableret et team med Niels Brühl og
Mogens Jørgensen, som har defineret ikke færre
end tre projekter. Det første er et fotoorienteringsprojekt i området Søllerød By og Kirkeskoven, hvortil Niels har researchet og skrevet spændende historier om de steder, som løberne besøger
på deres bane. Det andet projekt omfatter faste
poster i Rude Skov og henvender sig til de lokale
skoler, der kan benytte baner og poster i undervisningen. Det tredje projekt, som endnu er i støbeskeen, er det oprindelige projekt omkring Naturskolen i Rådvad. Mogens er i fuld gang med at
udvide Jægersborg Hegn kortet ned til Mølleåen,
så det kan bruges til dette. De to første projekter
forventes afsluttet i det tidlige forår 2012.
”Find vej i” er et element i DOFs strategiske satsning på synliggørelse af orienteringssporten og
rekruttering af flere medlemmer, og som et klimaks planlægges en landsdækkende ”Find vej i
Danmark”-dag den 28. april 2012, hvor klubber
over hele landet vil præsentere deres projekter for
publikum ved lokale events. Søllerød deltager
med Rude Skov projektet, og planlægningen af
eventet pågår.

Klubhuset
Alle, der har været en tur i klubhuset inden for de
seneste måneder, har ikke kunnet undgå at bemærke, at væggen mellem gangen og det store
lokale er væk. Der er nu blevet mere plads i lokalet, som kan indrettes bedre, når der er mange i
klubhuset. Miraklet er skabt ved ihærdig indsats
af Christian Strandgaard, der først fjernede skorstenen på taget og reparerede det opståede hul
med tagsten af samme slags som de eksisterende,
som han opstøvede et eller andet sted; dernæst af
et nedbrydningshold, der rev den indvendige
skorsten ned på loftet og i klublokalet og bortskaffede den forbløffende store mængde murbrokker, og endeligt af Birger Tynell, der udbed-
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rede hullet i gulvet og ikke mindst Mogens, der
har bygget vægge og loft op igen. Det hele er sket
på initiativ og ledelse af Iben Maag, som med assistance fra Pete også har kontrolleret, at de konstruktive ændringer er forsvarlige, og har skaffet
de nødvendige tilladelser. Næste tiltag er at skaffe
lettere adgang til og indrette loftet, så det kan
bruges til materielopbevaring.

Ombygningen har skabt en del byggerod, og en
generel oprydning og rengøring er påkrævet, når
ombygningen er færdig. Kirsten Olsen har dog
allerede taget fat på at få ryddet op/ud i de efterhånden store mængder tøj og sko, der har samlet
sig på trappen
Der har været holdt husmøde med børnehaven,
vores underbo. Samarbejdet fungerer generelt
fornuftigt; dog modtager vi af og til klager, når vi
desværre efterlader skidt og møg på trappen og i
kælderen. Vi skal til stadighed være opmærksomme på at feje efter os, hver gang vi har benyttet fællesområderne.

Klubaktiviteter
Året har også budt på de traditionelle fælles klubaktiviteter. Aske Jepsen havde arrangeret et
spændende lagkageløb i juni, hvor udfordringen
var ”cirkelorientering”, dvs. at en cirkel indtegnet
på løbskortet skulle følges i terrænet, hvorved den
dygtige løber fandt et antal poster med bogstaver,
der tilsammen dannede et kodeord. Det klarede
Karoline Foverskov bedst af alle. Der var traditionen tro mange fantasifulde kagekreationer, der
både var en fryd for øjet og for ganen.

Atter en gang fejrede vi afslutningen på forårssæsonen i Ellen og Jens Aaris´ sommerhus med den
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forrygende udsigt over Kattegat efter først at have
fået appetit ved et træningsløb i Tisvilde Hegn.
Vejret viste sig også i år fra sin bedste side, og
solnedgangen over Hesselø svigtede ikke. Nogle
påstår endog, at de så det grønne glimt. Igen siger
vi tak til værterne for jeres store gæstfrihed.
I sommerferien deltog omkring halvtreds søllerødder i Swiss Orientering Week omkring Flims i
det østlige Schweiz. De seks etaper bød på spændende og krævende orientering i de flottest tænkelige terræner, der varierede fra tæt bevokset og
meget detaljerigt til højalpint og åbent. Toppen
var i mere end en forstand etapen, der foregik i et
istidsterræn for foden af den store gletcher 2600
m.o.h.

Bo og Niels ved Voralpgletcheren (2600 m.o.h.)
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var stort nok til huse næsten alle interesserede,
hvilket var meget befordrende for klubsammenholdet. Stor tak til Ulrik.
I 2011 havde vi valgt, at Efterårsmatchen, der arrangeredes af Allerød OK i Ravnsholt, skulle være vores klubmesterskabsløb. Kaj Rostvad holdt
styr på søllerødderne og havde udtænkt formlen
efter hvilken, klubmester og skildpadde skulle
findes. Spændingen blev udløst ved den efterfølgende frokost i restauranten på Rudegård, hvor
Iben og hendes tropper beværtede med en lækker
buffet, og der blev talt og grinet, holdt taler og
sunget. Titlerne tilfaldt undertegnede og Grethe
Tetens.
Årets sidste arrangement var julemavefræset 2.
juledag, som allerede er omtalt.

Midt i skoven mødte vi julemanden, der delte gaver ud, i form af guirlander.

Ulrik Illum var initiativtager og energisk turleder
og havde arrangeret indkvartering i et alpehus, der

Klubben generelt
Ved årets udgang talte klubben 207 aktive og 41 passive medlemmer. Aldersmæssigt fordeler de aktive sig
som vist på figuren nedenfor.
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Ved generalforsamlingen i 2011 blev Ulrik Illum
hædret som Årets Søllerød som en anerkendelse
af hans store engagement især omkring ungdomsafdelingen, hvor han har været primus motor bag
ATK-arbejdet og påske-læringsturen til JK2010 i
England.
Vi skylder stor tak til vores tovholdere, der tager
sig af de mange tilbagevendende opgaver, der
skal løses, for at vi har en velfungerende klub.
Især skal nævnes vores kasserer, Jens Hansen,
som tager sig af medlemskartotek, regnskab, kontingentopkrævninger og regninger; Kirsten Olsen,
som sørger for tilmeldinger til arrangementer og
betalinger af løbsafgifter; Vibe Bøgevig, som har
redigeret og opsat seks flotte og læseværdige
numre af Komposten i 2011; Niels Raagaard, som
opsætter og ajourfører vores hjemmeside; Ellen
Thisted, som bestyrer ”butikken” for klubtøj; Marianne Illum og Claus Kaae-Nielsen, som forsøger
at gøre pressen interesseret i vores sport og skriver artikler til lokalbladene; og ikke mindst Mogens Jørgensen, som har mange hatte. Han er vicevært i klubhuset, trykker kort til træninger og
stævner sammen med Niels Raagaard, er orakel i
SI tidtagningsudstyret og organiserer IT og tidtagning ved alle vores stævner samt en hel masse
mere.
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2012
Vi er allerede godt inde i det nye år, og Molboløb
og træninger er i fuldt sving. For at løfte en flig af
programmet for 2012 kan jeg nævne, at vi skal
arrangere DM Hold (finalen i Danmarksturneringen) i oktober og herudover formodentlig en afdeling af SprintCup, et mellemdistanceløb og en
afdeling af NatCup. ”Find vej i Danmark”-dagen i
april bliver en stor satsning, som vi håber, vil
trække mange interesserede til.
I 2012 foregår O-Ringen i Halland i bekvem afstand fra Søllerød. Bo Konring og Kirsten Møller
har som optakt hertil taget på sig at arrangere en
”træningslejr” målrettet voksne løbere (SUT-er er
naturligvis også velkomne), hvor vi får chancen
for at høste af Bos guldkorn og give vores otekniske færdigheder et ordentligt løft ved træning
i svenske skove. Det bliver uden tvivl en af de
mindeværdige klubture, som vi vil tale om i lang
tid.
Niels la Cour Bentzon

Divisionsmatcherne.
Der er en ændring i forhold til, hvad der tidligere
er meldt ud.
Årets første divisionsmatch løbes lørdag den 21.
april i Hannenov-Ovstrup, der ligger på Falster.
Den anden match løbes søndag den 19. august og
op/ned-matchen den 23.september.
Landsfinalen,
ja,
den skal Søllerød
arrangere, så…… ?
Under alle omstændigheder:
Reserver
søndag
den 7. oktober. Der
skal bruges mange
hoveder, hvad enten, der skal løbes
eller arrangeres.

Sutter ved kredsens talenttræning
Men vi skylder også tak jer til alle jer andre, der
på den ene eller anden måde bidrager til, at vi har
en fantastisk klub med et super o-miljø, som vi er
glade og stolte over at være en del af. Det er jer,
der f.eks. skriver indlæg i Komposten, møder
frem med smittende godt humør til træninger og
stævner, bringer og henter, bager en kage, osv.
osv.

Agnes ved Blodslitet i Norge
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Mesterskabsforberedelser
Rasmus Thrane Hansen
Rasmus har indvilliget i at fortælle, hvordan det går med forberedelserne til dette års store mesterskaber.
Rasmus har koncentreret sig om disse spørgsmål:
•
•
•
•
•
•

Hvilke konkurrencer vil du satse på i år?
Hvornår vil du helst ”toppe”?
Hvordan er din træningstilstand pt.?
Nogen skader at tage hensyn til?
Skal I besøge/har I besøgt nye interessante træningsområder?
Hvordan går det at kombinere studierne med satsning på o-løb?

Rasmus Thrane Hansen, som han præsenteres på
DOF´s hjemmeside.
Her kommer en lille beretning om mine mål for
sæsonen samt lidt om min træningshverdag. I år
er der VM i Lausanne i Schweiz. Og det er her jeg
satser på at være i allerbedst form, både mentalt,
teknisk og fysisk. Det er her, det hele skal gå op i
en højere enhed. Da det stort set er både meget
krævende, men også svært at blive udtaget til at
løbe alle distancer, har jeg udvalgt 3 distancer,
som jeg håber på at blive udtaget til at løbe. Disse
distancer er: sprint, lang og stafet. I prioriteret
rækkefølge. Det kan måske umiddelbart lyde underligt at satse på både sprint og lang, for den ene
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er jo meget kort og den anden meget lang, så giver det overhovedet nogen mening? Ja det mener
jeg det gør. Der findes nemlig nogen ligheder
mellem sprint og lang, fx spiller vejvalgene tit en
afgørende rolle. Derudover er årets VM-lang terræn også forholdsvist overkommenligt o-teknisk,
det er typisk Mittelland-terræn (hvis det siger dig
noget), og dermed skal der løbes rigtig stærkt,
hvilket der jo også skal i sprint. Stafetten går i
samme type af terræn. Jeg føler, at årets terræn til
VM passer mig rigtig godt, da det egentlig minder
rigtig meget om dansk terræn. Dermed håber jeg
også på at forbedre mine placeringer fra sidste år.
Jeg har opsat nogle mål for de forskellige distancer: sprint top 12, lang top 20. Det skal lige siges,
at disse to målsætninger er dem jeg stræber efter,
og det er ikke fuldstændig katastrofe, hvis jeg ikke lykkedes med dem. Det er det til gengæld, hvis
jeg ikke opnår min acceptable målsætning, som er
hhv. Top 20 på sprint og top 35 på lang. Udover
VM satser jeg også på EM, som bliver løbet omkring Falun og Borlänge i Sverige. Her satser jeg
igen på de samme distancer. Her er terrænet mere
teknisk krævende, da der er en masse kurvedetaljer. Terrænet skulle dog også være ret letløbt,
hvilket passer mig fint, da jeg tror, at jeg kan følge bedre med de bedste i et letløbt terræn end i en
tungere type af terræn. Til EM er min målsætning
lidt lavere, da hver nation må stille med 6 løbere
på hver distance, og dermed er konkurrence til
EM faktisk hårdere end til VM, hvor hver nation
kun må stille med 3 løbere. Det skyldes, at de rigtige stærke nationer som fx Schweiz og Sverige
har løbere, der ikke får lov til at løbe VM, som på
en god dag måske kunne være i top 10 til VM.
Det jeg stræber efter til EM er hhv. Top 15 på
sprint og top 25 på lang.
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Men hvordan skal jeg så opnå det? Det kræver jo
selvfølgelig masser af træning og forberedelse.
For at blive god, er det vigtigt, at man opnår en
god kontinuitet i træningen, dvs. at man får trænet
godt over lang tid. For at kunne gøre det skal man
undgå skader og sygdom. Det er tit det, der har
været det største problem for mig, da jeg som regel altid er rigtig motiveret for at træne hårdt. Til
tider glemmer jeg lidt, at det ikke kun er træning,
der gør en god. Det er når man træner hårdt og
restituerer nok, man bliver god. Hvis man kører
for hårdt på kan man risikere overtræning, skader
eller sygdom. Hvilket jo gør, at man ikke opnår
kontinuitet. Nu vil jeg lige slå fast, at man ikke
bliver overtrænet af at løbe med på klubtræning
og molboløb, og hvad klubben ellers har af træningstilbud, så dermed er det ikke en undskyld for
ikke at møde op til dem! Der skal man træne betydelig mere end 2-3 gange om ugen.
Min nuværende form er jeg pt. lidt usikker på. Jeg
var rigtig godt kørende i december, indtil jeg løb
ind i noget sygdom, som satte mig ud af spillet i
en uges tid. Da jeg så blev frisk igen fik jeg problemer med foden, som drillede mig i 14-dages
tid, og det er først nu efter næsten daglige behandlinger af team Danmarks fysioterapeuter i Århus,
at den er blevet fin igen. Derfor skåner jeg den
stadig lidt, og løber ikke helt så meget som jeg
ville gøre normalt. Jeg glæder mig rigtig meget til
den er helt klar igen, så jeg kan være med på de
mange træninger, vi har på elitecenteret i Århus.
Her den sidste månedstid har der været rigtig
mange til træning, og det virker som om der er
rigtig mange, der yder en stor indsats for at blive
bedre. Så det er noget jeg har savnet at være en
del af.
I perioden hvor jeg havde problemer med foden
lavede jeg en masse alternativ træning som løb i
vand, cykling, cross-trainer og styrketræning. Så
jeg tror egentlig, at formen er meget god, men nu
skal kroppen lige vænne sig til løb igen, før jeg
kan mærke det rigtigt, tror jeg. Skaden i foden har
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fået mig til at indse, at jeg måske træner en anelse
for hårdt en gang i mellem. Så derfor har jeg lige
lavet en aftale med landstræner Lars Lindstrøm
om et ugentligt møde, så han kan sørge for at jeg
ikke træner for meget, men samtidig træner det
jeg skal. For det er jo trods alt træning, der gør en
god, men man bliver ikke god bare, fordi man har
trænet godt i en uge, der skal mange ugers god
træning i træk uden skader og sygdom til for at
man bliver god. Og det tror jeg Lars kan hjælpe
mig med, så jeg forhåbentlig er i rigtig god form
til VM og EM og samtidig også udvikler mig i
forhold til tidligere.
På landsholdet laver vi forberedelser til VM, hver
gang vi er af sted på tur, hvilket vi er ca. en gang
om måneden. De kommende samlinger er i Gøteborg, Portugal, Tibro i Sverige. Så vi kommer
rundt i lidt forskelligt terræn, men målet med alle
samlinger er at forberede os på det, der venter til
enten EM eller VM i år. Senere på året skal vi
også til Schweiz og træne som forberedelse til
VM. Jeg ser specielt meget frem til de 10 dage, vi
skal til Portugal. Jeg har været der 3 gange tidligere, og det er altid rigtig fedt. Super fede terræner med åbent og letløbt terræn, men samtidig er
det også teknisk krævende. Og så er det selvfølgelig også rart at slippe for kulden herhjemme. Selvfølgelig bliver det også en udfordring at være væk
fra skolen i en uge, og dermed skulle læse det op,
når jeg kommer hjem/dernede, men da jeg fra 2.
semester (begynder sidst i januar) går ned på
66 % dvs. læser 2 fag i stedet for 3 fag, tror jeg at
det nok skal gå. Jeg har vurderet, at det er det rigtige for mig at gå ned i tid, da jeg i 1. semester har
følt, at jeg ikke har lavet andet end skole og træning. Nu tror jeg, at min hverdag kommer til at
hænge bedre sammen, hvilket forhåbentlig vil
gøre mig bedre. Men det må fremtiden jo så vise
om jeg bliver.
Ellers så glæder jeg mig til at se alle Søllerødder
til forårets løb, og så håber jeg også, at I lykkes
med jeres mål her i det nye år ☺
Rasmus Thrane Hansen
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Rude Skov i forandring
I sidste nummer af Komposten skrev Vibe om det
øgede antal af søer i Rude Skov og deres forbindelse
til vandstanden i Dumpedalsrenden, der går under
Kongevejen ved Skovrødgård og ender ude i Furesøen. ”Skriv lidt om botanikken i forbindelse med
søudvidelserne”, opfordrede Vibe mig til, og en sådan
opfordring kunne jeg slet ikke sidde overhørig.
Nu var der to veje at gå: 1) Gå ud i skoven og kig eller
2) Gå på Nettet. På grund af skovens af årstiden betinget lidt svage botanik valgte jeg Nettet, og det blev
en oplevelse udover det almindelige. Jeg kan opfordre
alle til at afprøve
www2.sns.dk/download/milliard/dumpedalV2.pdf.
Det er en verden af oplevelser. NIRAS har begået en
131 sider rapport med publikationstidpunkt: September 2009. Hvori ligger så det interessante? Det er Rude Skov i alle detaljer blandt andet et spændende
kortmateriale (se næste side), så vi kan få sat navne på
de søer, vi løber rundt om til hverdag. Det er om fredede steder. Det er mest vand-renderne mellem de
tidligere karpedamme, som i dag er de eksisterende og
retablerede søer. Der er højdekurvekort, som jo nok
kan være af interesse, hvis vandet ellers af egen drift
skal løbe mod Dumpedalsrenden.
Og så til botanikken: Bilagene 2 – 6 ss. 100 – 113
tager alvorligt fat på det felt. Hver lokalitet får sin
grundige behandling, og der nævnes vel ca. 60 for-
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skellige planter ved hvert søområde, og hvem har ikke
drømt om at stifte bekendtskab med Stor Ametysthat,
Bølget Katrinemos eller Skov Springklap? Listen over
specialiteter og almindeligheder er ikke uendelig –
kun 14 sider.
Nu er det jo let at blive overvældet, men en hastig
gennemgang af siderne har dog omgående indbragt en
stærk misbilligelse af undersøgelsen: ”Kære Niras,
Hvad har vi gjort, siden vi ikke er nævnt? Fornærmede hilsener fra Smalbladet Dunhammer, Kærmysse og
Vand-pileurt”.
Et andet sted i rapporten står noget som må glæde
enhver o-løber. Der tales om en 4 ugers kage- frist.
Bare den ikke er overskredet, når vi kommer. Og så er
der sure hilsener fra l. ”Hvorfor må jeg ikke være med
i kagefristen, eller ødelægger jeg noget?”
Er du mere til småkravlet, så skal du gå til Bilag 8:
NOVANA – faunaundersøgelse for Dumpedalsrende
nedstrøms Vasevej – Artsliste fra 2004. Nok er du
kommet lidt udenfor Rude Skov, men hvad gør man
ikke for at møde igler, vårfluer, fimreorme, snegle og
mange flere i samme kategori.
Rapporten skal ses i rigtig størrelse og i farver. Du vil
elske besøgene i Rude Skov endnu højere efter gennemsyn.
Og med indpisker-idé hentet hos klubindpisker Gert
vil jeg slutte med et: ”Vi ses lige dér, hvor vand bliver
til søer”. Se kort herunder.
Kaj Rostvad
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Kortene er fra NIRAS-rapporten under bilag: Oversigtskort fra s. 68 og de næste sider. Der er de gengivet i
farver og A4-størrelse. Der er som nævnt på forrige side flere kort. Måske løber vi træningsløb på nogle af
dem en dag. Kun banelæggernes fantasi sætter grænsen.
Kaj
Weymouthfyr.
For nogle år siden, fandt jeg en ”anderledes” fyrrekogle i Rude skov. Jeg tog et billede af den. Jeg
mente, at det var fra weymouthfyr, da jeg engang
for længe siden havde lært den. Nogen gange er
hukommelsen ok! ☺
Koglen ser sådan ud.

Kort tid efter fundet, deltog jeg i et o-løb i Tisvilde Hegn, og på et af de første stræk, opdagede jeg
pludselig Weymouthkoglerne igen.
Det morsomme kommer nu:
Samme år fik jeg to bøger i julegave: ”Træer i
Danmark” – Anders havde fundet dem hos en antikvarboghandel. Og her findes billeder og beskrivelse.
Den danske udgave af bøgerne er oversat og bearbejdet af Søren Ødum (H-10-Søren Ødums farfar), der indtil sin død i 1999, arbejdede på Arboretet i Hørsholm.

Weymouthfyr (Pinus strobus)
Hjemmehørende i det østlige Nordamerika, hvor den bliver op til 50 m høj. Et værdifuldt tømmertræ og
derfor tidligt forsøgt i stor målestok i europæisk skovbrug, hvor angreb af svampesygdommen blærerust
imidlertid har bragt dyrkningen til ophør og kun efterladt få, store træer spredt i skovene; i Danmark f.eks. i
Rude Skov og Tisvilde Hegn på Sjælland og ved Langesø på Fyn (25 m høj). Ses også hist og her i haver
og parker, oftest i mindre eksemplarer. Blomstring i juni; hanblomsterne gule, hunblomsterne rosa, ca. 1
cm lange. Koglerne er 10 – 15 cm lange, let krumme. Vingede frø. Nålene sidder 5 i bundtet og er ret korte
og meget slanke.
De almindeligste fyrretræer i Danmark, bjergfyr, klitfyr, østrigsk fyr og skovfyr, er alle tonålede.

Kan du få den at se? Ja, men måske skal du skynde dig.
Det eksemplar, jeg kender i Rude Skov, står –
stod i hvert fald lige før jul – nu helt alene. Alle
træerne rundt omkring det er blevet fældet. Dermed er risikoen for stormfald steget betydeligt.
Træet står ved skovvejen, Kastanjevej, (om kastanjetræerne også er blevet fældet, er jeg faktisk i
tvivl om, jeg tror det ikke,) SØ for Stubbesø. Når
man ser træet på afstand, som silhuet, kan man
godt se, at det ser anderledes ud end de fyrretræer
vi sædvanligvis ser.
Vibe
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Find vej i – Klumme!

Kære Alle,
Søllerød OK har nu godt gang i et Find vej iprojekt i Kirkeskoven og Søllerød By. Det bliver
dels foto orientering dvs. man løber frem til posten afmærket med den velkendte cirkel og så ser
sig godt omkring for at se hvilken af de 20 fotos,
der er i folderen, som mon er taget netop ved denne post! De valgte poster er valgt ud fra deres lokalhistoriske værdi, som Niels Brühl har lavet
nogle fine historier til.
Derudover er der også en almindelig skovorienteringsdel (11 pæle) - dog er det primært lette og
meget korte baner, da målgruppen er ikkeorienteringsløbere - men familier, skolebørn,
spejdere og motionister. Udestående er i al væsentlighed opsætning af folderen, bestille pæle og
isætning af samme - samt indvielses-events.
Derudover er vi ved at varme op til et projekt i
Rude Skov i samarbejde med 3 skoler. Det bliver
50 pæle i skoven og et antal foreslåede baner i
alle sværhedsgrader.
Vi har også et projekt i Rådvad i gang. Mogens
går lidt og tegner på det. Vi har netop fået finansieringen på plads og har taget kontakt med Naturskolen derude, som vi kommer til at lave det
sammen med.
DOF har lagt an til et stort Find vej i- event d. 28.
april, hvor der nu er 35 klubber, der inviterer til
"Åbent Hus". Vi har budt ind med Rude Skov.

Formålet er at øge opmærksomheden omkring
FindVeji-tilbuddet og orienteringssporten. Der vil
ikke blive tidtagning, så det er primært at folk får
en god tur i skoven og bliver fortrolige med kortet, så "besætningen" vil primært være folk der
skal give introduktion til nye løbere. Inden da har
DOF tilbudt klubben 3000 flyers, plakater, klubbrochurer osv. - ja den helt store PR pakke.
En fantastisk mulighed for at promovere sporten,
klubben - og forhåbentlig rekruttere medlemmer
på den korte og mellem bane.
Mange medlemmer har bidraget og bidrager til
projektet. Vi har stadig brug for hjælp til:
•
•
•
•
•

Maling af pæle
Bore skilte i
Isætning af pæle i jorden (vi lejer et bor)
Hjælpere til selve dagen
Hjælpere til at introducere konceptet hos
skolerne
Har du tid og lyst, hører jeg meget gerne
fra dig. Det kan være alt fra et par timers
indsats til lidt mere ...

Hilsen Heidi,
( heidi_kristensen@mail.dk)

_____________________________________________________________________________________________

Husk at tørre skoene af før du går op ad trapperne til klublokalet eller tag dem af, hvis de er beskidte!!
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Afrika
Også et orienteringsland!
det, der i begyndelsen bare ligner et lille myggestik.
Det kostede mig 2 dage af ferien i Sydafrika og
efterfølgende behandling.
Der findes mere info på hjemmesiden fra Statens
Seruminstitut, Afrikansk Tægebidsfeber.

Jørn Wigh har været turist i Afrika for nylig. Han
har denne ”oplevelse” med sig hjem!
De er også i Afrika – flåternes slægtninge altså.
Syd for Sahara er der en tæge, hvor 70 % af bestanden er bærer af en bakterie, som medfører
Afrikansk Tægebidsfeber.
Tægen bider bare, den sidder ikke fast.
Resultat: 2 – 3 dage med feber, muskelømhed og
andre ubehagelige virkninger. Efter feberanfaldet
går der et par dage, hvor der, på det sted man er
blevet bidt, udvikler sig et udslet, som ligner en
”Borelia” til forveksling, det er bare større, væsker og ser væmmeligt ud.
Behandling er påkrævet – 10 dage med hård antibiotika.
Billedet viser resterne af såret efter 10 dages behandling.
Derfor: Hvis I skal løbe orienteringsløb, eller bare
gå rundt i Bushen, i Afrika, bør I sørge for effektiv tildækning af benene og være opmærksom på

Jørn W.

_____________________________________________________________________________________________

SkovCup-løb i foråret 2012:
Dato:

Skov:

Klub:

Mødested / parkering:

25.04

Ermelunden

PI

02.05
09.05

Ravnsholt
Præstevang

Allerød
FIF

Vandværket i den østlige ende af Soløsevej ved Skovvej,
Gentofte kommune
Bregnerød Skovvej, indkørsel fra Nymøllevej, Allerød.
P-plads ved T-kryds ved Carlsbergvej/Hammerholtsvej
Teglgårdssøen, Hillerød.
Gisselfeldengen, Skovlystvej, 3500 Værløse.
Tekniker Byen, Virum.
Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63, Helsingør.
P-plads ved stranden i Tisvildeleje, SkovCup-Finale.

16.05
Ll. Hareskov
FSK
23.05
Geels Skov
Søllerød
30.05
Marienlyst
HSOK
05.06
Tisvilde Hegn
THOK
Se mere på: DOF.-. Regionalt – Østkredsen – SkovCup
SkovCup’en indeholder:

- en børnebane, afmærket, ca. 1 km
- en begynderbane (grøn bane) ca. 2 km
- en let bane (hvid bane) ca. 3 km
- en mellemsvær bane (gul bane) ca. 4 km
- en svær bane (sort bane) ca. 3 km, kan være momentbane
- Nyhed: Tilbud om O-teknisk træning på momentbane.
- hygge efter løbet

Praktiske oplysninger:
Der kan frit startes i tidsrummet 16.30 - 17.45. (Man skal være tilbage 18.30)
Deltagelse koster kr. 15,- for medlemmer af en orienteringsklub, som betales gennem klubben.
Hvis man ikke er medlem af en orienteringsklub, betales kr. 25,- på dagen.
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Lidt af hvert
Forskere gennemskuer fodboldskade
Med en enkelt øvelse kan risikoen for den mest
udbredte skade blandt fodboldspillere mindskes betydeligt.
Ovenstående overskrift på en artikel i Politiken fangede min interesse, se her:

For svag bremsestyrke. (Uddrag af artiklen, nov.2011)
Et forskningsprojekt har sat fokus på fibersprængninger i baglåret hos fodboldspillere.
Årsagen til skaden er for svag bremsestyrke. Når
fodboldspillere løber, svinger de benet frem og
strækker knæet. Når det sker med fuld knald på,
er det musklen i baglåret, der holder igen og sørger for, at knæet ikke tager skade. Musklerne laver altså en slags bremseeffekt, der beskytter
knæet. Fibersprængninger i hasemusklerne opstår
formentlig på grund af en for svag bremsestyrke.
Når man så løber og måske er blevet træt eller
sprinter eller kommer i en anden situation, hvor
den stærke muskel på forsiden svinger benet frem,
men den bagpå ikke kan holde igen, så bliver den

overbelastet, og så risikerer man en fibersprængning.
Da jeg læste ovenstående uddrag, kunne jeg se en
lighed med o-løberens situation, når der løbes i
terræn med meget underbevoksning især ned ad
bakke, og især hvis benet pludselig fanges af et
eller andet.
Træning af baglårets muskler har vist sig at have
en MEGET gavnlig effekt.
Øvelsen som blev brugt i forskningsprojektet beskrives sådan:
• Sid på knæ med opret krop og strakt hofte,
mens en anden holder dine underben mod
jorden.
• Læn dig fremad, så langt du kan, og lad dig
derefter bare falde ned.
• Kravl op igen og begynd forfra.
Efterhånden bliver man så god, at man kan
styre det meget langt ned og kan holde igen.
Vibe

_____________________________________________________________________________________
Læst i Politiken, serie Mytedræberen, 19.nov.2011
Hvilke slags smerter? Den mest almindelige tilstand er, smerter fra leddene – det som nogle kalDu må godt træne, når det gør ondt.
der slidgigt.
(Uddrag af artiklen)
Motion og styrketræning gør ikke ondt værre.
Vi ved i dag, at hvis man konditionstræner eller
Tværtimod kan bevægelse mindske eller helt kustyrketræner i seks uger, får man en stor smerterere smerter i led og muskler, siger professor Ewa
lindring. Og endda større, end hvis man spiser
Ross, som forsker i forebyggende træning.
smertestillende piller. Det kan være svært at tro
Hvordan kan træning mindske eller fjerne smerpå, men sådan er det. Hvordan kan træning hjælter? Når man konditionstræner, altså løber, cykler
pe, hvis leddene er slidt ned? Navnet slidgigt på
eller går, danner man blandt andet endorfiner,
dansk er ekstremt ulykkeligt, fordi der findes
som er et hormon, der dæmper smerter og giver
mange andre grunde end slid. Det kan være genevelvære. Hvis man også er flittig til at styrketrætisk eller fordi man er blevet ældre. Det kan være
ne, bliver man stærkere i musklerne. Musklerne
overvægt, skader i knæ og hofter tidligere i livet,
fungerer som en dæmper for den belastning, man
tungt arbejde igennem mange år, eller fordi man
får fra underlaget, når man bevæger sig, og da
sidder alt for stille og ikke bevæger sig nok. Ordet
musklerne holder styr på vores led, vil leddene
slidgigt er så deprimerende, fordi det signalerer, at
gøre mindre ondt, jo stærkere vores muskler er.
der ikke er mere at gøre. Men det er ikke rigtigt.
Samlet set er der altså flere forskellige mekanisVi bør bruge ordet artrose, for det er en sygdom,
mer, der går ind og virker godt på kroppen.
vi faktisk kan gøre noget ved.
Er det bedst at kombinere bevægelse og styrkeVibe valgte disse uddrag.
træning? Ja, fordi man både styrker musklerne og
Måske kan også andre blive opmuntrede ved at
forbedrer hormonbalancen, hvilket giver de bedlæse, at man roligt kan/skal blive ved, selv om det
ste resultater. Det tager nogle uger at mindske
gør lidt ondt hist og her!
smerter med træning, men det virker.
O-løb er jo svært at undvære!
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Dato
09‐jan
16‐jan
23‐jan
30‐jan
06‐02‐2012
13‐02‐2012
20‐02‐2012
27‐02‐2012
05‐03‐2012
12‐03‐2012
19‐03‐2012
26‐03‐2012
02‐04‐2012
09‐04‐2012
16‐04‐2012
23‐04‐2012
30‐04‐2012
07‐05‐2012
14‐05‐2012
21‐05‐2012
28‐05‐2012
04‐06‐2012
11‐06‐2012
18‐06‐2012
25‐06‐2012

Lygte
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Aktivitet
Løbaktivitet Tøraktivitet Poster ud
Poster ind
Andet / Bemærkninger
MAD
Oløb + 3km test
Tørtræning
Broe Bendtsen
Svømmehal
Ulrik
Tørtræning
Rundforbi Svømmehal 1715
Just Pedersen
O‐løb ‐ Rude Skov
Kim
Tørtræning
Jepsen
?
Mødested: Rønnebærhuset
Molsen
O‐løb ‐ Byløb
Kirsten
Tørtræning
Maag
?
Mødested: Rønnebærhuset
Jepsen
O‐løb ‐ Rude Skov
Ulrik
Tørtræning
Jepsen
?
Mødested: Rønnebærhuset
Lassen
Løbetur
Kim
Vinterferie ‐ der er træning for dem der er der
O‐løb, Geel Skov
Kirsten
Tørtræning
Maag
Peter Østergaard Forældremøde 2000‐2030
Østergård 1915
Svømmehal
Ulrik
Rundforbi Svømmehal 1715
Jepsen 1920
3km test
Bo / Kirsten O‐JEP
Rasmussen
O‐løb Rude Skov
Anders
Maag
Peter Østergaard Mødested: Rudegaard
Skovbæk
O‐løb Ravneholm
Bo
Tørtræning
Jens Hanse Jens Hansen
Vangebo Skolen ‐ skolegård
Maag
O‐løb Kirkeskoven
Kim
Tørtræning
Jepsen
Jens Hansen
Mødested Havertigaarden, Sydsiden
Schytte‐Olsen1915
O‐Løb, Rude Skov, kort bane ‐ te Ulrik
Tørtræning
Jepsen
Alle
Mødested: Rønnebærhuset
Bo /Kirsten
Ej træning
Påske
O‐løb Tokkekøb Hegn
Bo / Kirsten Tørtræning
Mødested: Rudegaard 1715 omklædt
Just Pedersen 1920
O‐løb ‐ Rudeskov
Kirsten
Tørtræning
Maag
Anne Kaae NielenMødested: Rudegaard
Broe Bendtsen
O‐løb, Geel Skov
Ulrik
Tørtræning
Maag
Lars Ryberg Vikke Mødested: Tennisbaner/Geel Skov
Tillingesøe 1915
O‐Løb, Rude Skov, kort bane ‐ te Kim
Tørtræning
Jepsen
Peter Østergaard Mødested: Rudegaard
Find Andersen
O‐Løb / Trørød, vest P‐plads
Ulrik
Ulrik
Alle
Spisning Vietoften 3, Trørød hos Molsen
Molsen
Sprint DTU
Rasmus Trane
?
Alle
Spisning Agnesvej / Lyngby hos Alberte / MikKaae‐Nielsen
Egen træning
Pinse
O‐løb, Jægersborg Hegn Syd
Anders
Tørtræning
Anders
Peter Østergaard Mødested Stampemølle, Spisning hos JonssoJonsson
O‐løb ‐ start Femsø Lyng
Bo
Tørtræning
?
Maag
Mødested Femsø Lyng
Oscarsson 1915
O‐løb ‐ Rude Skov
Kirsten
Tørtræning
Jens
Maag
Mødested: P‐plads "Compaq / Unomedical ‐ BThrane hansen
O‐Løb / Trørød, vest P‐plads
Ulrik
Ulrik
Alle
Spisning Aldersrovej 17, Trørød
Illum
Sommerferie, træning hele sommeren ‐ bliver aftalt fra gang til gang

SUT aktiviteter Jan‐Jul 2012
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Træning – også om vinteren
Sølle rødder er bare seje.
Julemavefræset 2011.
Det var helt fantastisk at se fremmødet til dette sidste træningsløb i 2011. Løbere væltede ind på grusbanen ved
Rønnebærhuset og kanonfotograf Erik måtte have den brede linse på for at få plads til alle på det foto, som skulle
dokumentere det vilde fremmøde. Ved at nærstudere foto
og startliste er deltagerantallet gjort op til mindst 115 aktive – vildt flot.
Martin, Simon, Johan, Aske og Magnus – 5 SUTter – havde gjort klar til den store finale: JULEMAVEFRÆSET;
men efter fotograferingen og inden starten måtte løberne
lige vente på et usædvanligt indslag.

Uddeling af Søllerød Ungdomspris.
”Prisen gives til en ungdomsløber, som ved sin interesse
for orienteringsløb og sine indsatser i træning, løb og
kammeratskab har været en positiv deltager i Søllerød
Orienteringsklubs ungdomsgruppe”.
Anders Ø.
Søllerød Ungdomspris for året 2011 skulle overrækkes –
og valget var denne gang faldet på Martin Illum, som ved
sin gøren og laden havde kvalificeret sig til prisen. Anders
Ølgaard som indstiftede prisen for 6 år siden, havde i de
opstillede betingelser for prisen lagt stor vægt på, at modtageren skulle have indgået positivt i kammeratskabet og
været med til at skabe god stemning. Martin har levet op til
kravene i fineste stil – og så tæller det bestemt ikke fra, at
Martin også havde bevist sine evner som O-løber ved at
gøre rent bord ved alle de danske mesterskaber i 2011.

Så tog vi fat på drengenes julelege.
Og så gik starten! Det viste sig, at julemavefræsbanelæggerne havde været særdeles kreative. Vi blev udsat for
ganske almindelige poster i starten, derpå skift til en gammel kortlas fra 1967 – det var vel det år, man første gang
tegnede et O-kort over Rude Skov. På kortet var Stubbesø
en tør flade med en stor grøft og banelæggerne havde lagt
et stræk tværs over området. Der var dog ingen løbere, som
valgte at ”løbe ligepå” - den nuværende Stubbesøs åbne og
kolde vand lokkede åbenbart ikke. Derpå var der korthuskestræk inden et stykke snitzlet rute frem til julemanden,
som uddelte guirlander. De enkelte guirlanderinge var
kortstrimler med delstræk, så det var bare om at få drejet
ringene rigtigt, så poster og stræk kunne læses.
Tak til drengene for et fint løb og det store arbejde, som de
havde udført for at de mange søllerødder kunne få en sjov
og slankende formiddag i skoven.

Træningsåret 2011.
Lad os lige kigge tilbage på året 2011 set med Træningsbandens øjne. Det blev et flot år med mange forskellige
træninger fyldt med lærerige momenter, som kunne udfordre og forhåbentlig også udvikle de sølle rødder.
Ganske vist var sidste vinter hård ved os med mange kolde,
snefyldte og barske lørdage, som kunne virke afskrækkende. Trods den lidt bløde start på året nåede vi op på et me-
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get flot endeligt flidstal – vi ramte ikke helt superåret
2009, men nåede samme niveau som året 2010. Med 42
træninger med ca. 47 aktive pr. gang har vi samlet set været 1972 deltagere ved klubbens træninger. Det tal tror jeg,
at mange danske klubber vil misunde Søllerød OK.

Træningsår 2012 er allerede oppe i fulde omdrejninger.
Vi er kommet særdeles flot fra start med stor deltagelse i
januartræningerne på trods af hård konkurrence fra Molboløbene og Vintercupløb. En hel del ikke så sølle rødder har
formået både klubtræning, vintercup og Molboløb på en
weekend – respekt !!!

OBS OBS OBS
Kig på planen og læg specielt mærke til et par meget
spændende tilbud:
Først er der træning 327, som foregår i Nyrup Hegn – her
løber vi på ”Find vej i”-posterne. Skoven har et meget
spændende og detaljerigt terræn, som kan udfordre de Oudfordringssøgende Søllerødder.
Dernæst er der en ændring fra den oprindelige plan, idet
fællestræningen (træning 334) med OK Øst er flyttet til
Tokkekøb Hegn, da der skal løbes SM-Lang i Rude Skov.
Igen bliver der gode muligheder for at møde ukendt terræn” og Allerøds gode kort.

Træningsplanen FEB-APR 2012
325

Lørdag,
kl. 10.00
11-02-2012

Geel Skov

326

18-02-2012

Frederikslund/Vaserne

327

25-02-2012

Nyrup Hegn/Gæsteskov

328

03-03-2012

Rude Skov/Rudegård

329

10-03-2012

Ravneholm/Teknikerbyen

330

17-03-2012

DTU/Sprint/ Nyt område (m. Øst)

NR.

Torsdag,
kl. 17.30

Sted

331

29-03-2012

Rude Skov/Agersø m. OK ØST

332

12-04-2012

Geel Skov

333

19-04-2012

Trørød Hegn

334

26-04-2012

Tokkekøb Hegn (v. OK Øst)

335

03-05-2012

Ravneholm/Vangebo

336

10-05-2012

Rude Skov/Femsølyng

NR.

Sted

NYHED
Ved nogle af træningerne vil der blive SI-tidtagning –
dette vil blive anført i forsnak til disse løb.
Vi ses lige der, hvor også tiden løber.

Gert

