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Praktiske Oplysninger 

 

      
Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 
     
      
Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  45505168 
   thranehansen.oloeb@gmail.com   
   Danske Bank 3325-4450341800   
Bestyrelsesmedlemmer Morten Nissen   morten@9ssen.dk  44927262 
 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 
 Iben Maag Iben.maag@gmail.com  51536460 
 Tore Linde lindetore@gmail.com  26174347 
 Mogens Jørgensen      oz6mk1@gmail.com  40564496 
 Heidi Kristensen         heidi_kristensen@mail.dk                               

 
   24833896 

O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
      
Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 
   vibe.bogevig@gmail.com   
 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
      
Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  45867649 
   kirstenkeld.olsen@gmail.com  61507649 
 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   
 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt   
 Mogens Jørgensen for at få en ny.   
      
Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk   
      
Funktion:     
Klubtræning Gert Bøgevig gert.bogevig@gmail.com   49146506 
Klubhus vicevært Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 
Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  
Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 
Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  
Kortsalg Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 
Materiel Klubhus Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 
Materiel Vangeboskole Birger Tynell b@tynell.dk  44915006 
Natlamper Iben Maag Iben.maag@gmail.com       51536460 
Revisorer Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184 
 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 
TC Svend Erik Jepsen sej@di.dk  45411839 
    
Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 
Elite Rune Monrad runemonster@hotmail.com  32128606 
MTB-kontakt Andreas Konring andreas@konring.dk  45807025 
Pressekontakt Marianne Illum  marianne@illum.info  40433733 
     
Hjemmeside www.sollerod-ok.dk sollerod@sollerod-ok.dk 

 
  

Hjemmesideredaktør Niels Raagaard  nraagaard@hotmail.com  45424204 
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte   
Klubtelefon i Rønnebærhuset    48174590 
 
Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 
Deadline for de næste numre af Komposten: 

• 30. september 2012. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
• 19. november 2012. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

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

Mini-SUT, SUT, SET, SÆT, kort sagt alle søllerødder, se her: 
 

Søndag den 23. september skal alle søllerødder i skoven. Klubben har den ambition at forblive i første divi-
sion. Det betyder, at vi skal have deltagere med på alle baner. 
Der løbes i den del af Grib Skov, der ligger ned mod Esrum Sø, kaldet Søskoven. Et dejligt orienteringster-
ræn. 
Tøv ikke med at melde dig. Er du ny, skal du blot spørge, hvordan man gør, og du vil få hjælp til at vælge 
den rigtige bane. 
 
Klubmesterskab og klubfest holdes søndag d. 21/10. Vi løber ved Allerøds Efterårsmatch og fester efter-
følgende i Rudegård Restaurant (ligesom sidste år). Reserver datoen - Invitation med detaljer følger senere. 
OBS! Bomkanonen, din beretning kan blive et underholdende indslag i festen ☺  (se side 21) 
 
 
Med dette nummer af ”Komposten” udsendes et kontoudtog pr. medlem. Løbsafgifter for perioden 1. janu-
ar 2012 til og med Midgårdsormen (26. august 2012) er medtaget og afregnet i forhold til tilmelding i O-
service.  
Løbstilskud afregnes ved årets udgang. Skyldige beløb bedes indbetalt hurtigst muligt på bankkonto,  
reg. 3325, konto 4450341800.  
Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på 4550 5168 eller på følgende mailadresse:  
thranehansen.oloeb@gmail.com. 
Kassereren 

 
Fotografier i dette nummer er taget af: Kaj Maag, Ulrik Illum, Vibe Bøgevig 
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Formanden har ordet 
  

1. Der er en kage ved mindst en af disse poster.  
2. Der er en drage ved den anden post.  
 
Giver disse udsagn mening? Det gør de for de sølle-
rødder, der deltog i lagkageløbet i Frederikslund 
Skov, hvor Karoline Foverskov udfordrede søllerød-
dernes mentale habitus med en stribe logik-gåder, hvis 
svar på snedig vis viste frem til hvilke poster, der var 
klippetænger ved og derfor gav points, og hvilke, der 
var nitter.  
Læs andetsteds om årets lagkageløb. 
Der var ingen drager men masser af kager ved som-
merafslutningen, som Ellen og Jens Aaris igen, igen 
lagde sommerhus til. Der var tillige masser af god 
stemning, grillede bøffer, kullede pølser og snakken 
gik livligt om forventningerne til den nærtstående 
sommerferie, som for mange har haft indslag af o-løb. 
Det var med andre ord en rigtig dejlig sommer som-
merafslutning. 
 

 
 

        
 
 
De to store svenske stævner i Halland, Halland 3-
dages og O-Ringen, trak mange søllerødder af stalden 
i sommerferien. Især 3-dages bød på spændende og 
udfordrende vildmark, og motivationen til at forbedre 
o-teknikken var derfor helt i top hos de søllerødder, 
som havde taget imod Bo Konrings tilbud om o-

kursus for voksne i Lerum øst for Göteborg i ugen 
inden O-ringen. Programmet for de omkring 20 delta-
gende søllerødder omfattede både tørtræning og mas-
ser af ”vådtræning” i de omkringliggende terræner. 
Det var både meget lærerigt og hyggeligt, og vi fik 
indsigt i den fantastiske træning, som ungdomstræ-
nerne uge efter uger tilbyder SUT-erne. 
 

 
Rune og Nikoline bliver betroet den vigtige postud-

sætningsopgave. 
 
Endnu et flot tilbud stod familien Oscarsson for, som 
havde inviteret søllerødderne på klubweekend på de-
res ”tomt” ved Emsfors i Skåne i den anden weekend i 
august. To spændende træningsløb, udflugter i lokal-
området, badning, sauna, spisning og afslapning ved 
Helgesøens bred indgik i programmet, der afsluttedes 
med deltagelse i Tormetorpsträffen. 
 
Stor tak skal der lyde til værter og arrangører af disse 
flotte tilbud til søllerødderne.  
 

 
Med hjælp fra Iben m.fl. sørgede Gitte og Magnus for 
aftensmaden, der blev indtaget i det store telt i haven. 
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I de sidste dage i juni var Frankrig vært for de euro-
pæiske ungdomsmesterskaber, EOYC, hvor Astrid 
Maag og Martin Illum deltog som del af det danske 
U-16 landshold. Danskerne klarede sig godt, og mest 
bemærkelsesværdig er sølvmedaljen i stafet, som 
Martin løb hjem sammen med Thomas Knudsen, OK 
Melfar, og Mikkel Aaen, Farum OK. Som flere sik-
kert husker, var de to sidstnævnte også på sejrsskam-
len sidste år sammen med Magnus Maag, og Martin 
lykkedes altså flot med at føre ”traditionen” videre. 
 
Rasmus Thrane deltog sammen med seniorlandsholdet 
i verdensmesterskaberne, WOC, i Lausanne i 
Schweiz, hvor han løb sprint, lang og stafet. I stafetten 
fik danskerne, som udover Rasmus havde Søren Bo-
bach, Silkeborg OK, og Tue Lassen, Faaborg OK, på 
holdet, en flot sjetteplads. 
 
Odense OK havde inviteret til DM Mellem sidste lør-
dag i august i skovene omkring Brahetrolleborg. Det 
var på mange måder et flot arrangement og derfor 
ekstra ærgerligt, at medaljerne ikke kunne uddeles på 
løbsdagen på grund af problemer med tidstagningen. 
Uanset dette står det klart, at søllerødderne igen fik 
flotte placeringer ved et DM, og af den endelige resul-
tatliste, der blev offentliggjort dagen efter løbet, frem-
går det, at de to juniorer Astrid Maag og Rune Øster-
gaard blev danmarksmestre; at Rasmus Thrane, Simon 
Thrane og Vibe Bøgevig vandt sølv, og at Else Juul 
vandt bronze.  
 
Samme aften blev de første tre ture af Midgårdsormen 
løbet i Svanninge Bakker. Søllerød stillede med både 
et almindeligt og et elite Thor hold; begge med 10 
m/k, hvis baner var bestemt efter snedige regler. Det 
var ret spektakulært at se de mange lys bevæge sig 
rundt i måneskin mellem bakkerne i det åbne land-
skab. Søndag morgen blev de sidste 7 ture løbet i de 
tilstødende Svanninge Bjerge, og vores Thor Elite-
hold, som var sammensat af 2 seniorløbere og 8 ung-
domsløbere, løb sig til en 3. plads. Taget i betragtning 
at der på både Tisvildes og Pans hold, som blev nr. 1 
og 2, var mange seniorløbere, er det en meget flot 
præstation. Og de tilstedeværende søllerødder vil sent 
glemme Johan Skovbæk, der løb sit livs løb på sidste-
turen og holdt Bo Simonsen fra FIF bag sig helt frem 
over målstregen. 
 
Vores talent på mountainbike, Caroline Konring, har 
også været i aktion hen over sommeren. Mens mange 
var på klubtur i Skåne i august kørte Caroline en 
guldmedalje i hus ved DM Lang i MTM-O på Lange-
land. Mindre end 14 dage senere deltog Caroline i 
VM i Ungarn og præsterede en 5. plads på mellemdi-
stance, en 6. plads på lang distance og en 13. plads i 
sprint.  
 

Tillykke med de flotte resultater! 
 

 

 
Det nye klubflag blev luftet ved divisionsmatchen 

 
Resultatet af årets anden divisionsmatch i Nyrup Hegn 
blev helt som ved den første: Vi tabte matcherne mod 
Tisvilde og FIF Hillerød og slog Farum. Vi ligger nu 
samlet nr. 3 i Østkredsens 1. division og skal derfor 
løbe op/nedrykningsmatcher mod Farum, OK Øst og 
Allerød den 23. september i Gribskov. Her skal vi 
meget gerne have hele klubben af huse, store, små, 
unge og gamle, så vi på overbevisende måde kan vise 
de andre klubber, at det er Søllerød, som igen i 2013 
skal løbe i 1. division. Så reserver datoen i din kalen-
der og husk, at klubben betaler din startafgift, når du 
løber divisionsmatch. Til gengæld er du velkommen 
til at bage en klubkage eller på anden måde bidrage til 
klubhyggen på dagen. 
 
Vores ”Find Vej”-projekter skrider planmæssigt frem-
ad. I september indvier vi to nye områder. Det første 
på Naturens Dag den 9. september ved Naturskolen i 
Rådvad og det andet, som både omfatter ”pæle-” og 
fotoorientering i Søllerød By/Kirkeskoven, den 22. 
september. Søllerødderne havde dog forpremiere på 
banerne omkring Rådvad ved den første torsdagstræ-
ning efter sommerferien. 
 
Endnu et nyt kort har vi også fået. Lysten driver som 
bekendt værket, og Julius og Henrik Molsen havde 
lyst til at lære at tegne kort og har med konsulentassi-
stance fra Troels tegnet en helt nyt sprintkort over 
Trørødskolen. Der har allerede været både SUT og 
torsdagstræning på det nye kort. Kortet har tillige vakt 
opmærksomhed på skolen og flere lærere har deltaget 
i træningerne og givet udtryk for, at de kan og vil bru-
ge dette sammen med ”Find Vej”-tilbuddene i under-
visningen. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg håber, at 
dette fine initiativ vil inspirere andre søllerødder til at 
lære korttegningens ædle kunst. Vi har brug for kort-
tegnere, for det er en stor opgave at vedligeholde vo-
res heldigvis voksende kortportefølje. 
 
Vi ses lige der, hvor der er kort til oplevelserne. 
Niels 
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Elitesiden juli-august 2012 
Af Troels Christiansen 
I sommervarmen fik Ulrik Nielsen, Erling Thisted og 
Troels Christiansen inspiceret Læsø til Læsø 3-dages. 
Særlig fint gik det på førstedags sprint med Ulrik som 
2’er og Troels som 3’er foran flere prominente sven-
ske navne. Efter 2. dagen i de svære klitter lå Ulrik nr. 
4 og Troels nr. 9. Sidste dagens revanchematch gav 
Ulrik en 6.plads og Troels nr. 8. 
 
Blandt pyntegrønt og små juletræer lå stævneplads og 
start til årets DM Mellem i de fine Brahetrolle-
borgskove på Sydfyn. Korttegneren havde gjort et 
godt job og banerne var også fine. Vejret var ret ringe, 
hvilket betød, at det kneb med at læse kort i et meget 
mørkt granområde ved de første poster. Som mellem-
distance skal være, skulle man være uhyggelig skarp 
for ikke at smide 10 sekunder her og der, for i mål at 
opdage at 1-2 minutter var gået på den konto.  
I H21 var det som vanligt tæt, og da det viste sig, at 
Rasmus Djurhuus, som kom ind med bedste tid, havde 
sprunget en poster over, så rykkede Rasmus Thrane 
Hansen op på sølvpladsen! En flot medalje til unge 
Rasmus, der virkelig leverede varen på VM stafet i 
sommers. Det må give Rasmus et skud selvtillid før 
Nordic Orienteering Tour starter i Finland, via Sveri-
ge til Norge. Alle løb tæller til World Cuppen. Tilbage 
på Fyn havde både Ulrik, Rune Monrad og Troels 
gode løb med tider indenfor 1½ min og blev nr. 8, 10 
og 12, Andreas Mikkelsen var ok tilfreds med at blive 
nr. 25. 

 

 
Rune Monrad – her ved Hallands tredages 

 
I den kommende weekend stiller Ulrik og Troels til 
start for Akademisk Skytteforening til DM Biathlon. 
Dvs. o-løb og skydning som det kendes fra skiskyd-
ning. Stævnet omfatter sprint, lang og stafet, og fore-
går i Frøslev. I stafetten er drengene regerende danske 
mestre sammen med Ulriks storebror Nicolai, og den 
placering skulle gerne forsvares! 
Skadesfronten tæller forsat uheldige Peter Horstmann, 
der snart på 2. år har en virkelig dårlig ankel. Peter er 
dog ikke stoppet med at træne og satser pt. på DM i 
rulleski på Hørsholm Kongevej i starten af september. 
Tore Linde er på vej tilbage efter en mindre knæope-
ration. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Søndag den 7. oktober – Søllerød OK skal arrangere landsfinalen for klubhold. 

 
Nu er der igen brug for de energiske søllerødder til et af vores stævnearrangementer. Den første weekend i oktober 
arrangerer Søllerød OK finalen i Danmarksturneringen også kaldet DM for klubhold i Folehaven ved Hørsholm. 
Deltagerne er de 2 bedste førstedivisionsklubber fra hver af landets tre kredse, og vi regner med omkring 600 løbere 
i skoven. Lørdag den 6. oktober opbygger vi stævnepladsen om eftermiddagen, og søndag den 7. oktober går det løs. 
Se arrangementets hjemmeside på http://www.dmhold.dk 
 
Planlægningen er langt fremme og vi har brug for hjælpere til mange forskellige opgaver, f.eks. kiosk, stævneplads, 
materiel, start, parkering, postudsætning, børnebane, beregning, afmærkning m.m. Vi hører meget gerne fra dig, 
hvis du har lyst og lejlighed til at være sammen med dine klubkammerater og hjælpe klubben med at arrangere et 
flot stævne. Send en mail til Iben, iben.maag@gmail.com, eller Niels, niels@bentzon.net, og fortæl, hvornår du kan, 
og om du har særlige ønsker eller kompetencer. Vi vil gerne opfordre klubbens nyere medlemmer til at også at være 
med. Det er en rigtig god lejlighed til at møde mange af klubbens medlemmer. Bliver vi tilstrækkeligt mange, vil 
der blive mulighed for at løbe en åben bane på vores nye kort over Folehaven, der normalt er lukket for o-løb, og 
hvor der ikke har været arrangeret stævne i mange år. 
 
Du er naturligvis velkommen til at kontakte en af os for at høre nærmere om, hvad det går ud på. 
 
På gensyn i Folehaven. 
Niels 
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Lette og logiske lagkager 

 
Eksempel på ”vejledende udsagn” ved en post på lagkageløbet 2012: 
Enten er begge udsagn sande eller begge udsagn er falske eller der er ét sandt udsagn. 
 Udsagn 1: Der ligger en falden søllerod i målslusen. 
 Udsagn 2: O-skoen sidder ikke fast i muddermosen. 
Hvor sidder posten med lagkagestykket ? 
 
Sidste års vinder af lagkageløbet, Karoline Foverskov, 
havde udvist stor opfindsomhed i dette års lagkageræs, som 
blev afviklet den midterste lørdag i juni i terrænet: Vaser-
ne, Frederikslund og RudeVang-kvarteret. Området var 
udstyret med 11 knudeposter, som hver gav 2-3 huskepost-
muligheder.  
Karoline havde ved knudeposterne ophængt små møn-
sterkort med huskeposterne/lagkagestykkerne indtegnet, 
samt nogle ”ganske simple og logiske oplysninger”, som 
skulle/kunne hjælpe løberne til at løbe til lige netop dén 
huskepost, som havde klippetangen = lagkagestykket. Løb 
man til den forkerte huskepost, havde dragen ædt tang og 
skærm = spildt tid og anstrengelse. Et postklip blev omreg-
net i lagkagestykker, som løberne risikerede at miste til de i 
skoven skjulte drager, som ville vågne op præcist 60 mi-
nutter efter starten. 
Søllerødderne styrtede rundt for at finde lagkagestykkerne; 
men det viste sig ganske problematisk at finde frem til 
dem. Oplysningerne på knudeposterne blev gransket – 
desværre for mange sølle rødder - ikke med det bedste 
udbytte, så der måtte løbes en del ekstra ture retur til knu-
deposterne. 
En særlig post – bonusposten – havde 9 huskeposter, som 
imidlertid ville udløse hele 5 lagkagestykker.  
Én løber, Jørgen Münster-Swendsen reddede sig disse 5 
lunser lagkage, hvilket sikrede Jørgen sejren i dette års lag-
kageløb. 
At vinde et lagkageløb er meget ærefyldt – sejren giver en 
vandrepræmie - et historisk fad med indgraverede vinder-
navne fra mange års løb. Med fadet følger også en bog, 
hvor vinderne gennem tiderne har fortalt om de ærefyldte 
sejre. Vinderen får yderligere en præmie, som er til glæde 
for alle søllerødderne: 

Retten til og æren ved at arrangere næste års lag-
kageløb. 

 
Til løbets nr. 2 overrækkes også en særlig præmie, 
HÅNDLANGERFADET, som forpligter håndlangeren til  
 
 
 

 
at stå til rådighed for løbets vinder ved næste års løbs-
afvikling. Jeg udelader navnet på nr. 2 i dette års løb. 
 

 
 
Efter turen i skoven skulle vi i gang med det, vi alle i vir-
keligheden kom for:  

Kåringen af årets lagkage og det efterfølgende spise-
lagkage-orgie. 

 
Yngste deltager, Mary Skovbæk, var den hårde dommer, 
som kårede Rune Østergaards kreation til årets vinderka-
ge. Kagen var en granskovklædt bakke – inspireret af den 
velkendte bakke lige nord for Rudegård Stadion. Tillykke 
til Rune, som havde udstyret sit bakkemotiv med et antal 
”vilde lakridsdyr” - pas på ved næste tur i skoven. 
 
Tak til Karoline og Henrik Kleffel for et fint arrange-
ment. Også tak til alle de lagkagebagende søllerødder, som 
igen i år udviste stor fantasi og skaberlyst ved køk-
kenbordet og bageovnen – til stor glæde for de søllerødske 
lagkagespisere. 
Til alle deltagerne: Tak for den herlige lørdag eftermid-
dag med O-løb, logik og kager i fineste søllerødstemning. 
 

Håndlangeren 
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VM 2012 
I schweiziske Lausanne og Jurabjergene 

 
Af Rasmus Thrane- Hansen

  
Igen i år var jeg 
udtaget til senior-
vm. Årets vm var 
mit 3. senior-vm, og 
for første gang 
havde jeg 
ambitioner om 
komme rimelig højt 
op på resultatlisten. 
Vm skulle foregå i 
schweiziske Lau-

sanne i noget terræn, som for langdistancen og 
stafetten havde store ligheder med meget terræn i 
Danmark. Der var mange stier, en del brombær og 
brændenælder, det generelt ikke så teknisk svært, 
og så var der ikke specielt kuperet, i hvert fald 
ikke efter schweiziske forhold. Mellemdistancen 
derimod foregik i noget helt andet terræn oppe i 
Jurabjergene, der var mere krævende teknisk og 
løbsmæssigt med mange sten og stier. 
 
Som nævnt havde jeg forhåbninger om at kunne 
gøre det rigtig godt, da jeg følte, at jeg beherskede 
terrænet rigtig godt, og at jeg desuden havde ud-
viklet mig godt siden sidste år. Vi havde også haft 
en rigtig god træningslejr to uger inden vm, og da 
jeg de sidste to uger inden vm ikke havde andet at 
tænke på, begyndte topformen lige så stille at ind-
finde sig. Jeg var udtaget til at løbe sprint, lang og 
stafet. Mine mål på forhånd var top 12 på sprint, 
top 25 på lang og top 8 på stafet.  
 
Vi ankom til Lausanne to dage inden vm begynd-
te, så vi lige kunne nå et par små træninger i rele-
vant terræn og ellers lige få rystet flyturen af os 
inden konkurrencerne gik i gang. Vi boede på 
noget så eksotisk som en hotelskole, som er en 
skole, hvor folk bliver uddannet til at arbejde på 
et hotel (sjovt nok). Her boede også det svenske 
og det finske hold. Det at se andre løbere betyder 
meget for følelsen af at være til vm, synes jeg, da 
det ellers nemt kan komme til at føles, som om 
man bare er på træningslejr, da man er så vant til 
at være af sted med de andre danskere. Den første 
distance, der stod på programmet var sprint. Her 
bliver der løbet to sprinter på en dag, en kval hvor 
de 15 bedste i hvert heat går videre og en finale, 

hvor der løbes om medaljer. Kvalen skulle løbes 
på universitetet i Lausanne, mens finalen blev 
løbet inde i byens centrum. Jeg havde nørdet en 
del hjemmefra, og følte mig godt forberedt til 
begge områder. Jeg forventede at begge sprinter 
ville blive teknisk krævende.  
Målet med kvalen var at komme sikkert videre til 
finalen. Jeg ville ikke holde igen med tempoet, da 
det plejer at være rigtig tæt i kvalerne til vm-
sprint. Inden starten fandt jeg fint fokus, og bene-
ne føltes også rigtig gode. Jeg var klar til at løbe 
mig i finalen. Jeg løb en rigtig godt løb uden fejl, 
selve banen overraskede lidt med at være ret let 
og kedelig. Jeg kunne løbe i mål til en foreløbig 
bedste tid. Da jeg kom i mål gjaldt det om hurtigt 
at få jogget syren ud af benene og få noget energi 
indenbords, så kroppen kunne være klar til efter-
middagens finale. Flere og flere løbere kom i mål, 
men det lykkedes kun for den franske løber Fre-
deric Tranchard at slå min tid. Det betød, at jeg 
skulle starte 4. sidst i finalen, sammen med alle de 
bedste løbere. Kvalerne var som ventet rigtig tæt 
hos herrerne, og i et af heatene kom man ikke i 
finalen, hvis man var mere end 35sek efter vinde-
ren. Vi kørte hurtigt tilbage til hotellet for at lade 
op til finalen. 
 

 
Rasmus ved sprinten 

 
Efter et par timers afslapning kørte vi til karantæ-
neområdet. Her skulle jeg sidde i små 3 timer, 
inden jeg skulle ud at løbe. Den lange ventetid 
skyldes, at damernes sprint-finale først skulle af-
vikles inden herrerne startede, og så skulle jeg 
starte som en af de sidste. Jeg ved ikke helt hvor-
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dan, men det lykkedes mig at slå tiden ihjel med 
at snakke med de andre og høre musik, inden jeg 
skulle varme op og gøre mig klar til løbet. På for-
hånd regnede vi med, at starten skulle være på 
stævnepladsen, men det viste sig at være en for-
kert antagelse. Vi startede ud i et ret krævende 
bygningskompleks med mange trapper og under-
gange. Der var en kameramand, der stod og fil-
mede starten, og jeg fik vist ramt kameraet, da jeg 
løb op mod startpunktet. Banen startede med et 
længere lidt uoverskueligt vejvalgsstræk, her fik 
jeg ikke valgt det mest optimale vejvalg og tabte 
derfor en del tid. Efter at være løbet lidt for langt 
til 2’eren, fik jeg bedre styr på løbet, og det gik 
fint indtil publikumspassagen. Jeg følte dog ikke 
helt, at mit tempo var helt som det havde været 
om formiddagen. På passagen var det umuligt at 
høre, hvordan jeg lå pga. de mange mennesker, 
men jeg forsøgte bare at fokusere på næste post.  
 
Kort efter publikumspassagen kom der et lang-
stræk, hvor jeg ikke fik valgt det rigtige vejvalg, 
og her tabte jeg meget tid. Og da jeg også havde 
svært ved at beslutte mig for at vejvalg senere på 
banen, tabte jeg en del tid på banens 2. del. Det 
betød, at jeg ikke nåede min målsætning om top 
12. Jeg blev i stedet nr. 20 med 1min og 35sek op 
til vinderen. Det var jeg rigtig skuffet over, lige da 
jeg kom i mål, men senere måtte jeg erkende, at 
jeg bare ikke havde været bedre på dagen. Ærger-
ligt, men sådan er det med elitesport. Og på en 
bedre dag havde top 12 ikke været noget problem. 
Jeg manglede trods alt kun 20sek.  
Selvom jeg ikke levede op til min målsætning 
gjorde de 3 andre danskere det rigtig godt: Maja 
Alm vandt sølv, Signe Klinting blev nr. 12 og 
Søren Bobach blev nr. 9. Efter sprinten var der 
præmieoverrækkelse og åbningsceremoni. Åb-
ningsceremonien var mildt sagt ikke imponeren-
de, og jeg tror da heller ikke, at det var noget, der 
imponerede Team-Danmarks direktør Micheal 
Andersen, der var nede og følge med i vm et par 
dage. Men så var det jo godt, at han i stedet kunne 
glæde sig over resultaterne. 
Dagen efter var der kvalifikation på langdistance. 
Jeg havde lidt svært ved at ryste skuffelsen fra 
sprinten af mig, men det lykkedes mig heldigvis 
på opvarmningen til løbet. Terrænet var pære 
dansk. Ret fladt med masser af åben bøgeskov. 
Jeg løb et rigtig godt løb det meste af vejen, men 
desværre lavede jeg en stor fejl på 3 min ikke så 
langt før mål. Jeg kom skævt ind mod posten og 
endte med at sidde fast i brombær og en masse 

andet lort, inden jeg fik læst mig ind. Jeg vidste 
med det samme, at det ville blive tæt om pladser-
ne til at gå videre, så derfor fik den en over armen 
på de resterende poster. Jeg kom i mål som nr. 9-
10 eller sådan noget, men med en del løbere tilba-
ge var jeg spændt på, om det var nok til at gå vi-
dere.  
Efter en nervøs venten kunne jeg konstatere, at 
jeg lige præcis klarede mig videre til finalen som 
nr. 15. Det var en stor lettelse. Jeg tror ikke slo-
vakken Marian Davidik, som blev nr 16, var lige 
så glad som mig, da han ifølge landstræner Lars 
Lindstrøm havde fået at vide ved sidsteposten, at 
han var sikkert videre. Langkvalen var søndag og 
finalen skulle først løbes torsdag, så det betød, at 
der var god tid til at slappe og se tour de France 
og mellemdistance-finalen om tirsdagen. 
 

 
Fra langdistancefinalen 

 
Efter den lille ”ferie” var det igen tid for mig at 
løbe. Efter to forsøg på at kvalificere mig til fina-
len i 2010 og 2011 var det endelig lykkes for mig 
at komme i finalen på langdistance. Der ventede 
mig 18,5 km med 31 poster og 455m stigning. Og 
det glædede jeg mig rigtig meget til. Planen var at 
lægge hårdt ud fra start, og så se hvor langt det 
holdt. Det gjorde jeg, men kroppen var åbenbart 
ikke helt indstillet på det, og det føltes usædvan-
ligt tungt. Så det blev en rigtig lang tur i skoven, 
specielt var det hårdt på de lange stræk, hvor man 
bare skulle give den gas ud af en stor grusvej.  
Jeg formåede dog at løbe et fint teknisk løb, og 
kæmpede på så godt jeg kunne, men det er svært 
at gøre det rigtig godt til vm, hvis man ikke har 
dagen. Derfor måtte jeg også tage til takke med at 
blive nr. 29, hvilket jeg egentligt var rimelig godt 
tilfreds med. Nu gjaldt det om at blive klar til sta-
fetten. 
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Holdet til stafetten bestod af Søren Bobach – mig 
– Tue Lassen. I den nævnte rækkefølge.  
I løbet af ugen dernede havde vi haft flere snakke 
om, hvordan vi skulle agere under stafetten. Det 
gav en tryghed at have lavet de aftaler, selvom jeg 
dagen inden blev lidt spændt, da jeg sad og kig-
gede startlisten igennem. Der var så mange gode 
hold, og jeg var spændt på at se, om vi kunne nå 
vores mål om top 8. 
 
Efter at have siddet lang tid i karantænen, mens 
pigerne løb, blev det endelig vores tur. Søren løb 
en rigtig stabil 1. tur og kom ind som nr. 9 ikke 
særlig langt efter de førende. Jeg fik lov til at gå 
ud med store stjerner som franske Thierry Gueor-
giou (vandt bl.a. 3 vm guld til vm 2011) og ukra-
inske Oleksandre Kratov. Specielt franskmanden 
satte et hårdt tempo ned mod kortplanken. Jeg 
forsøgte at følge ham, og da jeg kom ned til kort-
planken, var det lykkedes mig at blive så forvirret, 
at jeg tog et forkert kort. Heldigvis tog jeg letter-
nes kort, og da han startede lige bag mig, råbte 
han med det samme: ”Hey it’s my map”, og jeg 
smed med det samme kortet på jorden.  
 
Lidt stresset fik jeg fat i det rigtige kort, og jeg 
skulle nu ud og jage dem, jeg var gået ud sammen 
med. Det lykkedes mig rimelig hurtigt at komme 
op til dem igen, og jeg fik fornøjelsen af at have 
samme gaflinger som franskmanden. Han fik dog 
sat mig lidt på et længere stræk, men da vi deref-
ter havde forskellige gaflinger, kom jeg foran ham 
igen. Det betød, at han kom op til mig igen senere 
på banen, og jeg var næsten med ham indtil pub-
likumspassagen. Her var der en ubeskrivelig fed 
stemning, da man løb forbi. Sidste runde inden 
mål skulle løbes i et ret diffust område og på 
næstsidste posten var det lige ved at gå galt. Hel-
digvis huskede jeg vores samtaler dagene inden, 
og jeg lavede kun et mindre tidstab. Jeg skiftede 
over til Tue som nr. 6. Tue var på et tidspunkt 
oppe at snuse til 5. pladsen, men til slut endte vi 
med at blive nr. 6. Det betød, at vi skulle på podi-
et – for første gang i 15 år skulle et dansk herre-
hold på podiet til vm. Det var stort. 

 
Tydelig glæde hos holdkammeraterne over Tues fine løb 
 
 Og det skulle selvfølgelig fejres ved banketten 
om aftenen. Inden da nåede jeg dog lige at blive 
dopingtestet og tæske svenskerne 2-1 i fodbold. 
 

 
6 glade danskere: Søren Bobach, Tue Lassen, Rasmus 

Thrane Hansen 
Ida Bobach, Maja Alm og Emma 

Klingenberg. Sjetteplads til begge hold. 
 

Det næste store løb for mig er NORT, som består 
af 5 løb. Der løbes 2 løb i Norge, 1 i Sverige og 2 
i Finland på 9 dage. Dog er jeg lige nu usikker på, 
om jeg er i stand til at deltage, da jeg efter vm har 
fået nogle problemer med løberknæ. Jeg håber at 
blive klar, men nu må vi se, hvor hurtigt det går 
fremad. 
 
Ordforklaring: kval = kvalifikation (red.) 
 
Billederne fra WM er venligst stillet rådighed af Tutzon. 
 
Flere billeder kan ses på: https://picasaweb.google.com/tutzon 
 

 
MTB-O: På hjemmesiden har vi kunnet se, at Caroline Konring blev dansk juniormester på den lange distance. 

TILLYKKE !! 
Karoline er netop kommet hjem fra VM, hvor hun klarede sig super flot. Caroline har lovet at fortælle om arrange-

mentet i næste nummer af Komposten. 
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Testløb og EYOC 
  

Af Astrid Maag 
 
EYOC har været det største og mest ultimative 
mål for mig siden starten af året, faktisk helt fra 
sidste sommer, da min storebror, Magnus, kom 
hjem fra Tjekkiet og fortalte om sine oplevelser. 
Men troede ikke rigtig på, at jeg ville have potenti-
alet og styrken til det, efter et lidt sløvt og uimpo-
nerende efterår, som sidste års D14.  
I løbet af vinteren, prøvede jeg at holde mit træ-
ningsniveau højt og prioritere træning. Det har 
resulteret i, at jeg har følt mig frisk og klar til for-
årets konkurrencer, og har klaret mig godt. Først 
her i slutningen af foråret har jeg virkelig troet på, 
at jeg havde en chance, og har givet alt hvad jeg 
havde for at komme med. 
 

 
Astrid ved sommerens O-ringen, hvor hun fik en flot 
placering som nr. 16 
 
Vi startede årets testløb med en mellemdistance i 
Staksrodeskov lidt uden for Vejle. Hvor terrænet var 
præget af store gennemgående slugter med grøfter, 
der løb ned gennem den let skrånende skovbund, mod 
havet. Skoven kunne på mange måder minde om dette 
års DM Nat, men underskovs gennemløbligheden var 
bedre og der var ikke helt så mange grøfter.  Vi star-
tede midt på stævnepladsen, hvilket var lidt nervepir-
rende, men da man først stod i startboksen og koncen-
trerede sig fuldt ud, var alt andet glemt. 
 
Jeg havde et rigtig godt løb, hvor jeg havde godt flow, 
dvs. jeg havde høj hastighed, og fik fart og teknik til 
at flyde, så man kan koncentrere sig fuldt ud om ba-
nen og terrænet. Jeg blev da også overasket da jeg 
overhalede Signe Edsen ved post 4, hun plejer ellers 
at være en hård konkurrent og startede 2 minutter før 
mig. Jeg havde desværre ikke fået drukket helt nok 
vand, og var derfor temmelig dehydreret og måtte 
sætte farten ned ved publikumsposten, hvor jeg ellers 
førte klassen. Efter det fik jeg sværere ved at koncen-
trere mig om banen, og tog nogle dårlige vejvalg, og 

bommede lidt. Det endte med jeg at kom ind, temme-
lig rystende, men godt tilfreds, til en fin 4. plads. 
Så skulle der ellers bare drikkes en masse vand, så jeg 
kunne blive klar til langdistancen i Frederikshåb plan-
tage søndag, der bød på hede, indlandsklitter og åben 
nåleskov.  
Den bagende sol, der langsomt steg højere og højere 
jo tættere vi kom på middag, gjorde langdistancen 
endnu hårdere end den ellers ville have været. Jeg 
startede ca. halv et, så det var lige i den varmeste tid. 
Vi startede ud på heden, hvor det var meget kom-
pasløb, fordi der stort set kun var en-kurves-høje og 
hjælpekurver på kortet, der kun var svage kurver i 
terrænet. Ca. halvvejs på banen havde vi en publi-
kumspost, hvorefter vi kom ud på et langstræk i åben 
nåleskov. Kortet var 1:15 000, selvom det var tegnet 
til 1:10 000 kort, så det var meget detaljeret, og nogle 
af tingene var meget svære at læse, det var et minus, 
men ellers var det fedt terræn og fede baner. 
 
Jeg havde et rigtig godt fysisk løb, men havde svært 
ved at holde fuld koncentration på banen, og kunne 
ikke rigtig ’forstå’ kurverne, det var virkelig frustre-
rende. Lavede nogle dumme fejl på sidste halvdel af 
banen, det kostede mig dog ikke så meget, fordi det 
var en langdistance. Var ret skuffet da jeg kom ind, 
men det var ikke så slemt, og da jeg fandt ud af det, 
var jeg da også godt tilfreds med min 3. plads. 
Da vi kom hjem til vandrehjemmet, stod den på hygge 
og afslapning i det fine vejr. Jeg kunne tydeligt mærke 
at benene havde været på arbejde, de sidste dage. Vi 
fik snakket vejvalg og tider, og jeg fik snakket lidt 
med Masha, min personlige træner, så jeg var klar til 
sprint dagen efter. 
Næste morgen skulle vi tidligt op og af sted mod Fyn 
og Nyborgs volde, hvor vi skulle løbe sprint. Vi skulle 
blive på p-pladsen der var karantænezone, så vi ikke 
kunne aflure publikumspost og mål. Jeg skulle starte 
først, men var ikke rigtig nervøs, i hvert fald ikke lige 
så meget som de andre dage, og jeg følte mig frisk og 
med gode ben, så det var jo ret fint. 
Jeg startede oppe på volden, hvor jeg skulle trampe 
brændenælder, højt græs og andre planter ned for de 
næste, det var lidt irriterende, men det var der jo ikke 
noget at gøre ved. Vold-strækkene var meget lige på 
og lette, og derefter havde vi et langstræk, så der var 
rig mulighed for at læse frem. Banen var ret enkel og 
der var ikke rigtig nogen fælder, så der var rigtig me-
get løb, og selvom jeg syntes, jeg holdt en god fart og 
et godt løb, havde de andre alligevel mere energi til-
bage, og jeg endte ret langt nede af listen. 
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Jeg er helt klart tilfreds med denne her weekend. Jeg 
kunne selvfølgelig altid have gjort det bedre, jeg kun-
ne have forberedt mig bedre til mellemdistancen og 
drukket noget mere vand, og sprint var da også lidt at 
en overraskelse, der havde jeg alligevel højere for-
ventninger, men alt i alt er jeg ret tilfreds. 
 
Jeg havde helt klart vildt høje forventninger til mig 
selv, mit største mål var selvfølgelig at komme med til 
EYOC, men jeg ville også gerne udfordre mig selv, og 
vise, både landstræneren Gry, mine trænere og ikke 
mindst mig selv, at min succes her i foråret ikke bare 
var held, men at jeg virkelig har gjort et spring og 
gerne vil det her. Jeg glædede mig rigtig meget ugen 
inden til at komme ud og prøve mine evner af og vid-
ste, at der var blevet gjort rigtig meget for at få lavet 
nogle fede og svære løb, der virkelig kunne udfordre 
os, og det var jo bare at udnytte det. Jeg fik også vir-
kelig afprøvet min evne til at håndtere pres og nervø-
sitet, hvilket jeg tror jeg får rigtig meget brug for, når 
jeg kommer til Frankrig, for selvom jeg ikke skal løbe 
om medaljer, kommer mine nerver helt sikkert til at 
sidde uden på tøjet alle tre dage. Jeg kender ikke rigtig 
mine konkurrenter, så ved ikke rigtig hvad jeg skal 
sætte af mål for placering i Frankrig, men en ting er 
helt sikker; jeg skal tage så meget med derfra jeg kan 
og lære rigtig meget, så jeg kan forbedre mig endnu 
mere og blive endnu mere sikker i fremmede terræner. 
 
’I er udtaget til EYOC for at lære hvordan det er at 
være til et internationalt mesterskab, og få noget erfa-
ring. I skal ikke tænke, at nu skal I ned og lave store 
resultater, men I skal have noget erfaring, så I ved 
hvordan det er, hvis I engang skal til JWOC eller 
WOC’ 
Det var rart lige at snakke med Gry et par dage inden 
vi tog af sted, så jeg lige kunne få dulmet nerverne. 
Jeg havde set frem til det i næsten en måned, og nu 
var det nu! Jeg følte mig egentligt ret godt forberedt 
og klar. 
Da jeg først fik af vide, at jeg skulle løbe med track-
ing til sprinten aftenen før, blev jeg ret nervøs og var 
bange for, at det kunne forstyrre mig, så jeg mistede 
koncentrationen undervejs. Men vi fik trac-trac’erne 
udleveret allerede da vi kom ind i karantænezonen, så 
man kunne nå at vænne sig til den. Jeg glemte da også 
helt, at jeg havde den på, og havde et godt løb, hvor 
jeg havde god koncentration, og kunne abstrahere fra, 
at det var et stort mesterskab. Sprinten var en succes 
for mig, og jeg endte som nr. 17, kun 8 sekunder efter 
Josefine og 2 efter Amanda! 
 
Så var der langdistancen. Jeg følte mig godt forberedt, 
jeg havde kigget på nogle gamle kort og vi havde lø-
bet model event, hvor vi fik en fornemmelse af, hvor-
dan kortet var tegnet. Så ku’ det ikke gå galt…  
 
 

Jeg var i god tid, og kom fint gennem startboksen, Vi 
havde 8 minutter til at jogge 500 m. Men allerede på 
vej til post 1 blev jeg overrasket over terrænet, det var 
mere tæt, end jeg troede. Havde lavet lidt dårligt vej-
valg til post 1, men det ku jeg jo ikke gøre så meget 
ved. Men blev lidt presset og ville gerne komme godt 
og hurtigt tilbage, så tager en alt for hurtig beslutning 
om at løbe lige på til post 3, langstrækket. Det kunne 
overhovedet ikke betale sig, og det fik jeg også hurtigt 
en fornemmelse af, og blev derfor lidt stresset og 
bommede lidt. Ved post 3 tog jeg mig sammen og gav 
mig tid til at stresse af og tage et godt vejvalg til 
5’eren. Resten af turen gik faktisk ret godt og jeg fik 
styr på koncentrationen. I starten af banen havde jeg 
haft svært ved at koncentrere mig og tænkte for meget 
på trackingen og andre omkring mig. Langdistancen 
er jeg ikke særligt stolt over, men synes faktisk, at jeg 
kom godt igen, og fik en god sidste del af banen. 
 
Stafetten havde jeg glædet mig til. Jeg skulle løbe 2. 
tur, og var meget spændt. Nikoline kom lidt tidligere 
end jeg havde regnet med, så jeg nåede lige at blive 
lidt stresset, og da jeg så kommer ud i forreste gruppe 
og de andre lige fra starten løb en anden vej end det 
jeg havde planlagt, så gik det helt galt for mig og det 
var svært for mig at holde hovedet koldt. Min plan var 
at løbe stort set lige op ad bakken, op til stien, tjekke 
bevoksningsgrænsen, og så løbe ind, jeg havde et bag 
fang, bestående af et forholdsvis stor gult område, jeg 
burde kunne se på afstand. Jeg kom op ad bakke, op 
til stien, synes jeg så bevoksningsgrænsen, og løb 
ind… Der kom ikke noget gult område. Jeg besluttede 
at løbe tilbage til stien (AP) og prøve igen, jeg endte 
samme sted. Så besluttede jeg at løbe ud til vejen vest 
for posten, og kom oppefra ned i det gule område og 
fandt posten. Resten af banen gik sikkert og ret godt 
uden rigtige fejl, men jeg var langt fra tilfreds med mit 
løb. Det der gik galt var, at jeg kom til at løbe lidt for 
stejlt op ad bakken, og mit AP ikke var, det jeg troede 
det var. Jeg fik virkelig fornemmelsen af hvor galt det 
kan gå, når man bliver stresset og glemmer at holde 
hoved koldt.  
 

 
EYOC-holdet, fotograferet ved hjemkomsten, flankeret af 

lederne Signe Søes og Tore Linde. 
Astrid nr. 3 fra venstre og Martin med hvid bluse. 
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EYOC var en kæmpe oplevelse!! Det var vildt sjovt at 
være med til, og møde en masse andre unge o-løbere 
fra hele Europa. Selvom løbene var lidt en skuffelse, 
syntes jeg, jeg lærte en masse og fik en masse at tæn-
ke over og arbejde med. Jeg har fået en masse motiva-
tion til at gøre mit bedste for at komme med næste år i 
Israel igen! 
 
Gennem sommeren har jeg virkelig arbejdet meget 
med koncentration og pres, og har fået rigtig meget ud 
af det, og har løbet nogle flotte løb. Ville gerne løbe 
langdistancen og stafetten en gang til nu, tror jeg ku´ 
gøre det så meget bedre! 
 
 
Ordforklaring (red.) 
AP: attack point,  
(tidligere: SSU = sidste sikre udgangspunkt) 
 
Trac-trac: GPS-baseret udstyr, så løberne kan følges 
ude i terrænet, som en slange på et kort!  
 
 
 
 
 
 

Kommentar – af Vibe Bøgevig 
 
Igen har jeg gennemlæst et indlæg fra en af klubbens 
unge løbere, og igen er jeg dybt imponeret over den 
målrettethed og vilje til at lykkes med sin sport, der 
gennemsyrer indlægget. At Astrid i søndags blev 
dansk mester i mellemdistancen, undrer mig derfor 
ikke, og hun har fuldt fortjent sin guldmedalje. 
 

 
Medaljeuddelingen blev udsat til næste DM-weekend 
 

Midgårdsormen – natten/dagen efter DM-mellem. 
Af Kaj Maag 
De unge løbere gjorde det rigtigt godt til Midgårds-
ormen i weekenden. De unge havde support af 2 seni-
or løbere Rasmus Thrane og Ulrik Nielsen. Efter nat-
tens løb gik Ulrik ud som nummer 3 om morgenen 
godt fire minutter efter de førende og løb Søllerød i 
spidsen.  Den blev holdt til 9. skifte, da Tisvilde brug-
te deres "jokerkort", og de løb sig i spidsen. 
På alle baner var der en lang svær A-tur, en kortere 
svær B-tur og en endnu kortere C-tur. I Thor elite var 
kravet at alle herreløbere løb A-tur og dameløbere B-
tur. "Jokerkortet" måtte bruges på een løber på holdet, 
der ville få en kortere tur. Der ligger meget arbejde 
i at justere banelængderne, så det er en fair konkur-
rence mellem herre på A bane og Dame på B-bane.  
Midgårdsormen var sjovere og mere spændende at 
følge i år. Intet afgjort tidligt i løbet, så det ser til at 
konceptet har en fremtid. Meget mere taktisk præget 
på, hvordan holdet var blevet sat. Kirsten Møller hav-
de brugt en del tid på at studere reglerne og havde 
brugt kilometertiderne fra udtagelsesløbene til at sætte 
holdet. Det gode resultat er i høj grad hendes fortjene-
ste. Det betød bl.a. at Agnes og Astrid fik de lange B -
ture.  
Natløbene var også sat taktisk godt, og Kirsten havde 
valgt at bruge "jokerkortet" der gik til Mikkel, der fik 
en kortere B-bane. Alle 3 nat (Simon, Akse og Mik-

kel) gjorde det rigtigt godt.  Sidste løber var Johan 
Skovbæk, der gik ud 10 min efter Tisvilde og med et 
halvt minut ned til FIF, PAN og OK Øst. PAN var 
stærkt besat på sidsteturen, så de gik forbi midt på 
sidste tur. Det lykkedes Johan at holde 3.pladsen efter 
spurtopgør med Bo Simonsen fra FIF.      
Udover allerede ovenfornævnte bestod holdet også af 
Rune Ø og Magnus. 
 

 
 
Magnus, Mikkel, Aske, Simon, Rune, Rasmus, Astrid, og 
Johan. Agnes og Ulrik mangler desværre på billedet. 
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Midgårdsormen 
 En fortælling fra natløbet 

  
O-løb PÅ TORNE 
Årets Midgårdsorm skulle afvikles i Svanninge Bak-
ker, og skabelonen for hold og afvikling af de enkelte 
ture var ny. Således indledtes lørdag aften med 3 nat-
ture og næste morgen 7 dagture. Søllerød OK stillede 
med 2 hold på 10-mands-stafetten – 1. holdet kaldet 
THOR-ELITE, hvor de unge talenter stillede op og 
kørte en meget imponerende 3. plads hjem, og 2. hol-
det, som var meget blandet sammensat. 
 
Selv havde jeg lagt billet ind på en nattur, som alders-
relateret D>45 KUN var på 4 km – men hvilke 4. 
Terrænet var stærkt kuperet, stinettet meget sparsomt 
og undervegetationen nærmest ubeskrivelig. 
De 3 natture startede med 5-minutters intervaller, så 
jeg var i den sidst startende - og allerede efter post 3 
var jeg alene i mørket. Post 4 drillede ude midt på et 
stort åbent skrånende areal med meget højt græs. Nu 
var kortet i plastposen blevet så krøllet, at lyset fra 
lampen blev reflekteret i plastikken i alle retninger, så 
det var meget vanskeligt at læse kortet. Og post 5, 
hvor var nu den ? - Jo dér 950 m borte og vanskelig at 
finde fordi mange af de senere stræk gik på tværs. Det 
mest oplagte vejvalg gik i en stor bue via mange min-
dre stier; men da disse passerede et stort forbudt om-
råde, var den mulighed udelukket. 
Desuden var en betydelig del af banens areal omgivet 
af et dyrehegn med parallelt løbende elhegn. Force-
ring af hegnet ville medføre disk, hvis ikke de meget 
få låger blev benyttet.  
Post 5 blev stemplet, og barskt så det ud, da enkelte 
lamper kunne iagttages 10 højdekurver højere oppe. 
Men nu gjaldt det turen mod post 6, som førte gennem 
tidsler og gyvel i 2 meters højde, mens bunden bestod 
af et 15-20 cm bunddække af brombærranker. Be-
voksningen var så koncentreret, at du ”gik i et” med 
den. Og ja – tempoet var mindre end gang. BUMS –  
der faldt jeg og landede med begge knæ nederst i en 
fordybning. I forsøget på at komme på højkant stemte  
jeg i med hænderne. Mindst 20 torne i hver håndflade 
smertede så meget, at kraften ikke var tilstrækkelig.  
At trække sig op via gyvelstænglerne var heller ikke 
muligt, de var for tynde. Nu fik jeg associationer til 
positioner efter et styrt på en slalombakke. ”Her hvor 
det skråner lidt, gælder det om at komme om på rum-
pen eller hoften og sørge for, at benene peger ned”. 
Men 100 torne i bagdelen var heller ikke sagen ☺.  
 
 

 
 
Mens jeg baksede rundt, tænkte jeg på, at en videoop-
tagelse ville kunne vinde en komiker-pris. Undervejs 
var emit-back-up-pappet blev vådt og krøllet, så det 
var faldet ud og meget vanskeligt at genplacere. Efter 
ca. 4 minutters kamp lykkedes det at komme op, og så 
af sted. NEJ – hvor var nu kortet? Det sad heldigvis få 
meter bagud i nogle gyvelgrene. Senere har jeg via 
min emit-brik konstateret, at det tog 38 min. fra 5 til 
6.  
Man giver jo ikke sådan bare op, når man er på stafet-
hold. Efter i alt små 2 timer passerede jeg målområdet 
nær post 9, hvor jeg spurgte nogle arrangører, om 
max.tiden var 2 timer. Det vidste de ikke, så jeg begav 
mig ud for at finde de sidste 3 poster, men fandt aldrig 
post 10. Efter 2½ time stemplede jeg målposten. 
Lampens kapacitet nåede sit slukningspunkt kort efter 
mål, så jeg famlede ca. 2 km i mørke, inden jeg nåede 
campingpladsen. 
Mine mundtlige beretninger på stævnepladsen næste 
dag resulterede i et nyt ”kæle”navn 
 
FAKIR Ellen (Ellen Thisted). 

 
Fakir. Indisk fakir på 
sømbeslået leje. Selv-
plageri er i indisk 
religion en ældgammel 
metode til opnåelse af 
særlige åndelige evner. 
For mange indiske 
fakirer er hovedformålet 
dog at demonstrere deres 
færdigheder over for et 
publikum. 
 
 

 
 
 
Kære Ellen. 
Selvplageri, er det det, vi dyrker en gang imellem? 
Måske! Men at demonstrere sine færdigheder over for 
et publikum, kan man vist ikke beskylde dig for at 
ville. Vi kan vist ikke forvente publikum i et brombær-
krat en mørk nat på Sydfyn! Selv ikke i måneskin. 
Hilsen Vibe 
 
 

 



Komposten – 22. årgang nr. 4 – september  2012                                                        Søllerød Orienteringsklub 

15 

Ungdoms Tiomila 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
Endelig kan jeg få sovet ordenligt i en god seng. Ikke 
fordi der er noget i vejen med at sove i militærtelte på 
liggeunderlag, men det er da bedre at sove uafbrudt 12 
timer, end de få timer man får, med myg der svirrer 
omkring ens hoved og en stafet der starter klokken 
03:00.  
Hvis vi går 48 timer tilbage, sidder vi i bilen på vej til 
Sverige. Ca. Klokken 19:00 når vi frem til stævne-
pladsen i Tidaholm, fire timer fra Helsingborg. Vi 
indretter os i teltene, spiser lidt mad og går i seng, så 
vi kan være klar til stafet-starten klokken 3 om natten.  
 
Uret blev stillet til lidt i 3, og der blev lavet aftaler 
om, hvem der skulle vække hvem.  Det var hårdt at 
komme op, da alarmen ringede, men op skal man, og 
jeg må sige, at jeg vågnede, da jeg kom op på stævne-
pladsen, hvor der var høj musik og stærkt lys. 
  
Martin kom af sted på førsteturen, og jeg fik spist 
morgenmad og lagt mig til at sove igen. Så blev det 
tid til at vågne igen efter 2 timers søvn, og så skulle 
jeg endelig selv ud og løbe lige efter Anders Huus. 
Da Anders kommer ind, ligger vores Copenhagen O 
hold på 8. pladsen. Det var nået at blive lyst, inden jeg 
skulle ud at løbe. 
Det starter godt. Terrænet, der møder mig, er let kupe-
ret (i forhold til svenske standarter). Udover det er der 
åben skov nogle steder med en del kvas og andre ste-
der med et tæppe af blåbærbuske, der går en til over  
anklerne med modne blåbær, som man blev nødt til at 
abstrahere fra. Jeg har gode ben, og jeg henter et af de  
andre hold, men så lige pludselig springer der en stor 
og meget skræmmende bakke frem foran mig, og på 
en let bane på kun 2,7 km er der intet valg. Det er bare 
opad. Jeg kommer ind lettere udmattet efter mødet 
med de svenske bjerge (de føltes i hvert fald som 
bjerge).  Jeg kom ind som nummer 6 og holdet ender 
på en helt fantastisk 8. plads i den samlede stilling. 
 
Ud over mig løb Aske, Simon, Martin og Anders også 
en tur. Det betyder at Søllerøds ungdom løb 5 ture ud 
af 10, altså halvdelen af turene.  
 

 
Aske efter 3. nat-tur. 

 
Copenhagen O stillede også op med et kvindehold, 
hvor Agnes løb første tur. De endte på 38. pladsen, 
hvilket også er en flot placering, især fordi de ikke 
havde en eneste D18 løber med. 
Efter stafetten, der er det officielle U-Tiomila, var der 
en mellemdistance og en langdistance i samme terræn 
som stafetten. Mellemdistancen var den samme dag 
som stafetten, og langdistancen var dagen efter.  
Martin klarede det godt som altid og løb sig til en flot 
fjerdeplads på mellemdistancen. Det blev ikke til de 
store resultater for mange af os på langdistancen, men 
så er det godt at Simon kan vinde en 3 plads.  
Efter så mange oplevelser er det specielt dejligt bare 
at komme hjem, få sovet igennem og set masser af 
OL. 
 
Mikkel Kaae-Nielsen  (ses øverst på de små billeder.) 

 

Hvad er Ungdoms Tiomila? 
Ungdoms Tiomila er det samme som Tio-
mila bortset fra, at det kun er for unge un-
der 18 år. Tiomila er en stor international 
stafet, hvor der bliver løbet 10 ture. Tiomi-
la starter om natten og ender ud på formid-
dagen. 
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De O-Lyngbyske-Lege 
sommerferien 2012 

  
Selvom det har været sommer, 
har ungdomsløberne alligevel 
trænet. Forældrene har lagt hus 
til træningsaftenerne, og der er 
blevet hygget lidt mere, end 
der plejer. 
I slutningen af juli stod famili-
en Kaae-Nielsen for trænin-
gen, og her blev de o-
lyngbyske-lege afholdt. Det 
var en o-løbs trekamp for hold, 
som for længst burde være 
optaget på det olympiske pro-
gram. Men i stedet for London 
blev o-løbs trekampen for hold 
altså udkæmpet i Lyngby. 
Thor, Aske og Anders blev de 
overbevisende vindere. 

De sejrede takket været et eminent samarbejde undervejs i løbet. 
Læg også mærke til de to ældre mænd til højre i billedet. De blev 
nummer tre i holdkampen og slog flere sut’ere. Godt at se, at der er 
nogle fra SÆT (Søllerød Ældre Team), som stadig har gode ben. 
 

 
 

 
 
Søllerød OK er nu på facebook! Like it (Synes om) på www.facebook.com/sollerodok !! 
  

 
Julius Molsen 

 
 

Julius Molsen har begået et mindre mesterværk af 
en Søllerød-side - med meget fin info-site, links 
til hvad der sker i klubben og et ret smukt grafisk 
layout!  Hvis du ikke har en Facebook-profil så 
prøv at smugkigge hos familie eller venner!! 
 
Julius´ tanke er primært at gøre SOK mere synlig 
overfor alle grupper - og her er det DU kommer 
ind! 
 

Kig ind på sitet - og meget gerne "Synes om"! 
Er der opslag du kan lide så igen 'synes om' - så 
bliver vi synlige for dine venner 
Fortæl om et bom / en god træning eller hvem der 
vandt lagkage-løbet! 
Mangler du kørelejlighed til Divisionsmatch så 
prøv lykken her! 
 

Vi håber at nå 100 like'it til inden udgangen af 
2012. Er du den næste? 
  
Heidi (og Julius) 
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Sommer 2012 
 

 O-løb-debut i de svenske skove  
– beretning fra en ”bredde”-løber på voksentræningslejr 
 
Jeg har aldrig løbet i Sverige. Bogstavelig talt. Jeg 
havde forestillinger om mega store, mørke skove 
med mange grantræer. Mange sten og klipper. Få 
stier. Mange skovsøer. Myg. Og at man let kunne 
fare vild. Derfor meldte jeg mig til Bo Konring’s 
voksentræningslejr, så jeg kunne få kyndig vej-
ledning i at løbe i de svenske skove. 
 
Vi mødtes søndag aften – i alt 25 voksne, børn og 
unge. Alle meget forventningsfulde til den kom-
mende uge med to daglige træninger og mulighe-
der for total kortnørderi. 
 
Bo havde på forhånd planlagt nogle baner, som 
han fik hjælp til at lægge ud af special-trænede 
posthunde. Mandag formiddag havde vi valget 
mellem at gå en tur i terrænet – eller løbe en ud-
lagt bane. De af os, der valgte at gå en tur i terræ-
net, fik en dejlig tur med masser af blåbær. Vi 
mødte Magnus O., der kunne fortælle om en 
kæmpe hugorm – og snakken begyndte at handle 
om ulve og bjørne i de svenske skove. Men vi så 
heldigvis ikke nogen. Til gengæld oplevede jeg 
senere at møde to elge, og den ene havde sin kalv 
med.  
 
Hver dag var der udlagt to baner (en kort og en 
lang) hhv. formiddag og eftermiddag. I forskellige 
terræner! Fantastisk. Vi trænede kurveløb og –
læsning. Nu tror jeg, at jeg har styr på udløbere og 
slugter – og hvor forskellige de kan se ud. Ækvi-
distancen er 5 m – og det gør altså en forskel fra 
vores 2,5 m. Det er jo bjerg-løb. Lærte også noget 
om, hvor forskelligt korttegnere kan se et terræn, 
og at det, der i Danmark, er en stor sten – og med 
på kortet – er ikke med på kortet i Sverige. De 
relativt få sten, der tegnes på de svenske kort, er 
gigantiske. Og så har de ”styb” – klipper, der er så 
stejle og høje, at de ikke kan forceres med livet i 
behold. Dem skal man lige lære at ”angribe” rig-
tigt. 
Vi lærte også at løbe i moser. Normalt er jeg én af 
dem, der løber udenom det blå på kortet. Men det 
var umuligt her. Tirsdag eftermiddag fik vi en 
bane med lutter moser. Da jeg så kortet, troede 

jeg, at det var en fejl, og at det var et søkort, Bo 
havde udleveret. Men så ku’ vi lære det, ku’ vi! 
 

 
Ellen Frier: ”Den vej!” 

 
Ugen var selvfølgelig ikke uden frustrationer. Når 
man ikke kan finde posterne på en kort bane – og 
man bruger uforholdsmæssigt meget tid på at 
boome og boome og boome… Men der var fanta-
stisk opbakning af Bo, der med stor empati hjalp 
med opmuntring og vejledning. Det var svære 
baner – meget, meget svære baner☺ Også de an-
dre mere ”garvede” og dygtige løbere var meget 
støttende, når man meget slukøret kom tilbage til 
P-pladsen. Vibe og Kim løb to baner sammen 
med mig. Det var meget lærerigt.  
Endelig ved det sidste løb om fredagen lykkedes 
det mig at finde alle posterne – endda 20 minutter 
før max tidens udløb! Det var en skøn oplevelse – 
jeg fløj i mål.  
 
Fredag aften var vi ni tilbage, og vi hyggede os 
med god mad og rødvin (voksentræningslejr).  
Næste formiddag gjorde vi hytten ren, og nogle 
drog hjem – andre videre til O-ringen – med nog-
le meget lærerige og super-hyggelige oplevelser i 
bagagen. Stor tak til Bo for et formidabelt arran-
gement – tak til hans dygtige posthunde – og tak 
til alle I andre, der var med til at gøre turen ufor-
glemmelig! 
 
Ellen Frier 
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O-ringen 2012 
  

Af Anders Huus. 
 
I år var O-ringen i Halland, tæt på Halmstad. Cam-
pingpladsen lå 20 km fra Halmstad. Vi løb i nogen 
åbne områder, men også meget stenede områder, på 
nogle etaper.   
 
Dag 1 - Langdistance 
Det var et åbent område med mange moser. Det var 
langdistance, den første dag. Det var min første etape 
til O-ringen, så jeg var noget spændt. Jeg troede at 
stævnepladsen, var lidt større end den egentligt var, 
men den var stadig kæmpe. F.eks. er der 4 kiosker til 
O-ringen.  
Der var meget kuperet allerede til start, så man nåede 
allerede at blive lidt træt. Starten gik fint, men jeg 
bommer på et langstræk. Det gik ok, kom i mål som 
nr. 60-70 stykker. 
Dag 2 - Mellemdistance 
Mellemdistance på min bane, betød mest bare lidt 
flere poster. Jeg startede ud i noget åbent område, men 
kom så ind i noget skov. Jeg bommede en del i det 
åbne område. Så kom man ud i noget skov, og havde 
nogen poster der. Til sidst var der meget kuperet, der 
var det lidt en blanding af skov og åbent område. Men 
jeg smed 9 min på etapen. Så jeg blev nr. 9 
Dag 3 - Mellemdistance 
Det var et meget hurtig område, Thierry Gueorgiou 
havde beskrevet området som Formel 1 orientering. 
Det levede det også op til, der var kun åbne områder, 
indtil man til sidst kom ud til nogen klipper. Der var 
meget varmt den dag og også de to sidste dage, speci-
elt når man startede ved 12 tiden. Det var min bedste 
etape den dag, det gik rigtig godt, og jeg kom ind på 
en 5. plads, men endte som 9. Så der løb jeg mig 30 
pladser op i det samlede. 
Dag 4 - Langdistance 
Der var rigtig mange kurver, specielt der hvor jeg 
startede. Jeg løb i skov hele vejen, der var nogen få 
langstræk, ellers var strækkene cirka lige lange. Jeg 
var ovenpå efter gårsdagens gode resultat, så det gik 
godt. Dog ikke helt lige så godt som dagen før, men 
jeg løb mig ind på en 20 plads, hvilket betød, at jeg lå 
nr. 38 i det samlede, hvilket var rigtig godt i forhold 
til de to første dage. 
Dag 5 - Jagtstart 
Jeg startede inden for 20 sekunder af tre andre, men 
pga. af, at vi startede i et meget stenet område, blev 
jeg sat, og derfra kom jeg aldrig i gang, jeg kom også 
til 7 før 5 og 6 (dog lå 5 og 6 lige ved siden af hinan-
den). Men så bommer jeg, også senere og jeg kom ind 
som nr. 45 hvilket var godkendt, og jeg blev bedste 
dansker i H13. Som sagt var det et stenet terræn i star-
ten, men det blev mere åbent og mere dansk skov. 

 
Jeg synes det var en god oplevelse at være til O-
ringen, pga. af stemningen og dets størrelse. Jeg ærg-
rede mig lidt over, jeg boede i sommerhus og ikke på 
campingpladsen. Men så kan jeg jo glæde mig til no-
get næste gang. Det var et godt O-ringen for Dan-
mark, med 2 elitesejre til Thor Nørskov og Marius 
Thrane Ødum. Men også for Søllerød hvor Martin 
Illum blev i top 15 (dog løb han for CopenhagenO). 
Det var nogle gode løb og et godt stævne. 
 

 
”Tag ham, Anders!” 

 

 
Anders ved ”ringside” 

 

 
Rasmus Thrane Hansen overhaler 
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O-ringen 
set fra Illabäck 

Af Iben Maag  
 
Vi var en flok luksus-o-ringen-løbere, der foretrak at 
sige ja tak til Svend-Erik Jepsens tilbud om at bo på 
ødegård i stedet for at bo på O-ringens smattede cam-
pingsump i den forventede heluges-regn (som Ørebro 
for 2 år siden). 
 

 
 
Nu gik det jo heldigvis så vel, at vejret ved O-ringen i 
år var usædvanlig tørt og varmt, så camping ville ikke 
have været slemt. Men vi havde det i hvert fald rigtig 
godt i huset i Illabäck, der ligger ca. 50 minutters kør-
sel nordøst for Halmstad, op ad rute 26. 
  
”Vi” er Signe og Karoline Foverskov, Mogens, Niels 
B, Kirsten, Bo, Kaj, Iben og så selvfølgelig Svend-
Erik. Susanne og Jens stødte til sidst på ugen. Der var 
sengepladser nok til alle og huset lå dejligt på en bak-
ketop med fin udsigt. 
  

De to første dage havde vi lidt fordel af at komme 
nordfra til stævnepladsen. Det tog også en times tid 
for os at køre – ad små flotte veje – men vi undgik at 
holde i den lange kø sydfra. De næste 3 etaper var der 
længere til, men på stor vej, så det gik fint. Starttider-
ne lå jo heldigvis tæt, og nogle havde fri starttid, så 
det gik fint med at køre sammen på kryds og tværs, og 
de forskellige madhold nåede hver dag både at købe 
ind og lave luksusmiddag. 
  
På hviledagen var det varmt, og vi skulle gå en lille 
tur til et fint møllestens-brud i nærheden – i shorts og 
sandaler. Svend-Erik havde ikke rekognosceret for 
nylig(!) og vi var derfor ikke forberedte på moser og 
tæthed-3’er på vejen dertil! Så det blev ikke helt en 
hviledag, men ”sårene” blev slikket efterfølgende ved 
besøg i en dejlig badesø og med afslapning i haven i 
det flotte gamle (fredede!) egetræs skygge resten af 
eftermiddagen. 
  
Løbsterrænerne var fine og alle havde gode oplevelser 
og interne konkurrencer - Og endte som vanligt langt 
nede ad resultatlisten! Men det må være fordi konkur-
rencen er ekstra hård i Sverige! På 3. etape (ved van-
det vest for Halmstad) havde danskerne dog generelt 
en fordel i indlands- og strandklitterne og i det flade 
diffuse område derimellem. 
  
Nærmere detaljer om selv løbene kommer nok fra 
andre skribenter. 
  
Mange hilsner fra Iben Maag 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ellen Frier har stillet dette spørgsmål til DOF: Hvorfor er o-løb ikke en OL disciplin? 
 
Hej Ellen 
 
Det er IOC, der beslutter, hvilke idrætsgrene, der skal være på det olympiske program, og det er ikke let at komme 
"ind i varmen". Det Internationale orienteringsforbund (IOF) har som vision at blive olympisk, men det er noget, der 
ligger langt ude i fremtiden (minimum 16 år), hvis det overhovedet er realistisk. Vurderingen er, at OL har nået en 
øvre grænse for antal idrætter og deltagere, hvilket betyder, at andre idrætter skal tages af programmet før der er 
plads til nye, og her skal orientering vise, at "vi" kan noget, som de nuværende olympiske idrætter ikke kan. Blandt 
udfordringerne er, at orientering fortsat er en meget europæisk idræt og der nok kræves større global udbredelse før 
optagelse på det olympiske program kan blive aktuelt. Orienteringsløb er dog repræsenteret i en anden stor multi-
sport-event, nemlig World Games, der ligeledes afholdes hvert fjerde år og er for ikke-olympiske idrætter. Det af-
holdes næste år i Cali, Columbia - se her: http://worldgames2013.com.co/. 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Sørensen 
Direktør 
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TalentCenter Sjælland 
 sammen kan vi nå stjernerne 

 
En lang række af Søllerøds bedste ungdomsløbere 
er udover mandagens SUT træning også i skoven 
onsdag. Hver onsdag holder TC Sjælland nemlig 
træning for de bedste ungdomsløbere på Sjælland, 
titlen på dette indlæg er samtidig idegrundlaget 
for talentcenteret – at udvikle ungdomsløberne til 
at kunne blande sig med de bedste. TC’s to træne-
re Masha og Søren sørger hver uge for, at der er 
spændende udfordringer i en skov, fortrinsvis i 
Nordsjælland, men af og til også i Roskilde og 
omegn.  
Her i sommerpausen har vi haft stor udskiftning i 
Søllerøds TC løbere, vi har sendt fire af dem på 
efterskolen på Himmelbjerget (Agnes, Astrid, 
Martin og Mikkel) mens Magnus er kommet retur 
fra skolen, heldigvis har vi også en række unge 
talenter i klubben, der er blevet store nok til at 
starte til TC, så nye i TC regi er Anders Huus, 

Julius Molsen, Rune Østergaard og ligeledes to af 
vores nye løbere Astrid Skytte Kirkegaard og 
Aske Nyengaard. Med de tre gamle TC løbere 
(Simon, Aske og Johan) har vi dermed 9 aktive 
løbere i TC Sjælland, og er dermed den største 
klub i talentsamarbejdet.  
Det er tydeligt at de unge har stort udbytte af træ-
ningen og ikke mindst det sociale samvær med de 
andre ungdomsløbere før og efter træningerne, så 
talentcenteret er helt sikkert med til at sikre, at vi i 
Søllerød også i de kommende år har masser af 
talent, der kan ta’ kampen op med de bedste løbe-
re fra de andre klubber.  
 
Svend-Erik/Søllerøds repræsentant i TC Sjællands 
styregruppe. 
 

 

 
Et par af HNIE ´erne luftede deres nye jakker. 
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Bomkanonen 
  

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

 
Du har garanteret aldrig bommet – eller har du? 
Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, grinagtigt eller lærerigt 
bom. 
Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens længde, og der er ingen 
forældelsesfrist. Det må være foregået til lands, vands (kajakstafet-O?) eller i luften (?), i Tjekkiet, Rude 
Skov, Halland eller andre sand- og usandsynlige steder, under træning eller i konkurrence – på 60.000 kr.-
carbonstel-MTB’en, Tante Adas aflagte havelåge eller til fods – bare det har med O-sport at gøre. 
Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør Vibe Bøgevig på vibe.bogevig@gmail.com senest 
torsdag den 18. oktober. Du må gerne være anonym over for resten af klubben – men dit navn skal fremgå 
af mailen. Herefter vil et uvildigt, men kompetent dommerpanel bedømme bidragene, og vinderen vil (evt. 
anonymt) modtage folkets hyldest og en flot præmie ved klubmesterskaberne søndag den 21/10.  
Bidragene vil evt. senere blive trykt i BomKomposten. 
 
Præmier: 1. Gavekort til O-butikken og chokolade fra Kolibri; 2. Chokolade fra Kolibri; 3. Chokolade fra Kolibri. 

      Kirsten Møller 

 
Skriv din beretning under med et pseudonym, det gør det nemmere, når jeg sender din historie videre til dommerpa-
nelet. Kun jeg ved, hvem der har indsendt historien, og jeg er god til at holde det hemmeligt. 

Vibe 
 

BOM-
kanonen!
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TOP-3-resultater 
Ved Mads Lassen   
Sommer Cup (Samlet)  
3. pladser 
Else Juul Hansen: DA-kort 
 
Cityorienteringsløb 
1. pladser 
Agnes Jonsson: P5 
Rune Østergaard: D5 
Simon Thrane Hansen: M9 
2. pladser 
Astrid Maag: K5 
3. pladser 
Silas Schytte Olsen: D5¨ 
 
Divisionsmatch 19. aug. 
1. pladser 
Nynne Parvang: D 21-B 
Johan Lindbjerg Skovbæk: H -16 
Magnus Maag: H -20 
Ulrik Nielsen: Åben 1 (3`er Bane 1) 
2. pladser 
Mary Lindbjerg Skovbæk: D -10 
Alberte Kaae-Nielsen: D -12 og Bane 7B 
Else Juul Hansen: D 50- og Bane 4B 

Anders Huus Pedersen: H -14 
Anders Jonsson: H 55- 
Jørgen Münster-Swendsen: H 60- (3`er Bane 3A) 
Gert Bøgevig: H 65- og Bane 4A 
Ib Konradsen: Åben 4A 
3. pladser 
Julius Molsen: H -14 
Mads Lassen: H -16 
Magnus Oscarsson: H 40- 
Matcherne 
Farum OK – Søllerød OK: 88 – 108 
FIF Hillerød – Søllerød OK: 125 – 77 
Søllerød OK – Tisvilde Hegn OK: 85 – 117 
 
DM – Mellem 25.aug. 
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- 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Tilmeldingsfrister m.m. ved tilmelding i o-service 
 
Kære Søllerødder 
 

Vær opmærksom på, at der er 2 tilmeldingsfrister til orienteringsløb tilmeldt gennem o-service. 
 
1. Den frist, der er opgivet i o-service ud for løbet, er den arrangerende klubs frist. 
Det er den dag, hvor klubtilmelderen skal sørge for at lukke for tilmeldingerne og sende tilmeldingen. 
 
2. Den anden frist står ikke nogen steder (jo her). Det er den frist, jeg som tilmelder, er nødt til at have. 
Den frist er senest dagen før den, der er angivet i o-service, når det drejer sig om almindelige o-løb.  
 

Ved stafetter og divisionsmatcher er det senest 3 dage før.  
 
Derfor HUSK: Tilmeld dig   
 

- til alm. o-løb senest dagen før datoen i o-service og 
 

- til stafetter og divisionsmatcher senest 3 dage før.  
 
Startafgifter 
Husk også at aktivere ’knappen’ med din startafgift, så det bliver det rigtige beløb. 
 
På gensyn i skoven. 
Kirsten O. 
Klubtilmelder 
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Sølv til Jørgen og Jacob 
 til VM for 505-jolle 

  
Hele 185 besætninger deltog i VM i 505 ved La 
Rochelle i Frankrig. 
En af besætningerne var Jørgen og Jacob Bojsen-
Møller, der også kan lide at bevæge sig rundt i 
skoven med kort og kompas og som uden for sejl-
konkurrence-sæsonen er flittige deltagere i klub-
bens træninger. 
Lige som sidste år måtte de ”nøjes” med sølvet, 
hvilket tydeligvis ærgrede dem begge.  
Jacob kunne dog berette at ”hans” sejl havde vun-
det og sad på flere godt placerede både. 
 

TILLYKKE! 
Skal man være stærk eller hvad? 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Klubtøj og andet orienteringsudstyr. 
 
Som det fremgår af side 2, Praktiske Oplysninger, er 
det Ellen Thisted, der forhandler klubtøjet. Du kan se 
tøjet og priserne på hjemmesiden under klubtøj. Pri-
serne er stadigvæk gældende. 
 
O-butikken forhandler alt andet, som du kan få 
brug for i O-sporten. 
Sko, strømper, beklædning, benbeskyttere, kompasser, 
definitionsholdere, pandebånd m.m. 
 
O-butikken er for nylig overtaget af Løberen, men det 
er Jørgen Münster Swendsen (søllerod), der bestyrer 
forretningen og det er ham, der søndag efter søndag 
drager til o-løb med sin butik på slæb.  
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mange kunder hos Jørgen her ved divisionsmatchen 
 
 
 
Velkommen til 
Valdemar Qvortrup Thomsen  
Aske Tandrup Nyengaard 
Jens David Jensen 
Mette David Jensen  
Lene Jensen 
Toke Tillingsøe 
Helge Tillingsøe (passiv) 
Sidse Tillingsøe (passiv) 
Magne Tillingsøe 
Hanne Tillingsøe 
Marcus Reng 
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Træning 
 Nytter det overhovedet at træne ??? 

 
Efter – i skrivende stund - at have sørget for afvikling af 
344 træninger i Søllerød OK, er det vel på tide at gøre 
en slags midtvejsstatus over de sidste 8-9 års trænings-
udbytte. Derfor spørgsmålet ”OM DET NYTTER ???” 
 
Der kan svares på flere måder: 
 
1. Klubsammenholdet: 
Her er det helt tydeligt, at træningerne giver et stort udbytte. 
Nye løbere fornemmer stemningen blandt de aktive og bliver 
hurtigt sluset ind. Efter træningerne er der stor udveksling af 
erfaringer hentet på dagens træning og vejvalg diskuteres, 
postplaceringer og kortdetaljer får en ordentlig omgang – alt 
er med til at skærpe ”O-evnerne”. 
Ved den seneste sprinttræning på Trørødskolen bemærkede 
banelægger Henrik Molsen den utrolige snakkelyst – klub-
bens løbere imellem. Det kan konstateres, at O-løb er en 
stille sport, medens der løbes; men at der tages revanche 
efter turen mellem skærmene. 
2. Fremskridt i løbeevne og orienteringsformåen. 
Rigtig mange af de flittige søllerødder har haft stor fremgang 
på det fysiske område – der løbes simpelthen stærkere og 
terrænvanerne er blevet bedre. En tur i svenske terræner, 
hvor vej-/stiløb ikke er det mest brugte våben, viser at sølle-
rødderne er gået meget frem. Samtidig er der heller ingen 
tvivl om, at særdeles mange er blevet dygtigere orienterere – 
man vælger sværere baner og tager oftere ud til åbne løb i 
fremmede skove. Vores egne træninger i ”gæsteskove” har 
vist sig at være meget populære – selv en længere transport 
til fremmede terræner afskrækker mindre end udfordringerne 
i de nye terræner lokker. 
3. Dygtiggørelse til nytte og gavn. 
Adskillige søllerødder er blevet så inspirerede via O-træning 
og O-løb, at de har benyttet sig af kursustilbud – dels klub-
bens interne og dels de af Dansk Orienterings-Forbund til-
budte kurser. Dermed stiger klubbens interne kvalitet kraf-
tigt – der bliver flere, som kan/ved mere, hvilket smitter af 
på alle andre søllerødder, når vi skal afvikle store arrange-

menter, lægge træningsløb og tegne kort m.m.  
SELVFØLGELIG:  

DET NYTTER/ GAVNER AT TRÆNE !!! 
 

EFTERSOMMERENS START 
Vi er virkelig kommet ”ud af starthullerne” for fuld fart den-
ne eftersommer. Pælejagten i Stampeskoven/ Raadvad med 
kontrolløb på de nynedsatte ”Findveji-stolper” var særdeles 
populær. Det væltede ind med løbere – familien Tiedt mødte 
4-talligt op og er siden blevet indrullet i Søllerød OK – joh, 
det frister at komme ud mellem de søllerødske O-dyr. Der-
næst var der lagt op til en vild stafet, som startede på Femsø-
lyng og sendte løberne rundt om Maglebjerg på gaflede ba-
ner. Selv om løberne blev udsat for ganske mange højdeme-
ter og en del finorientering blev der løbet stærkt og O-
snakken efter løbet kunne høres adskillige 100 meter væk. 

Familien Molsen har leget med korttegningen og fået frem-
tryllet et lille lækkert sprintkort over Trørødskolen og om-
liggende terræn. Her kom der virkelig fart under fødderne 
rundt på de godt kringlede baner. Lækkert kort og supergodt 
initiativ. 
     

Henrik Molsen tjekker deltagerlisten ved dagens sprint på  
Trørødskolen 

 
 
NYE TILBUD TIL ALLE SØLLERØDDERNE. 
 

Se blot på træningsplanen for september og oktober. Der er 
igen herlige udfordringer: SPRINT, NOSTALGILØB, 
GÆSTESKOV OG NATTRÆNING. Det må da være fri-
stende. Og vil du prøve at være med som banelægger, så stik 
blot lillefingeren frem – træningsbanden snupper hele armen 
og mere til. 
 
 

Træn. 
nr. 

Dato  
 og tid Skov/mødested Aktivitet 

346 Torsdag, 06-09 
Kl. 17.30 – 19.00 

Rude Skov/Løjesø 
Hørsholm Kongevej, 18,2 km Nostalgiløb 

347 Torsdag, 13-09 
Kl. 17.30 – 19.00 DTU/Scion SUPERSPRINT 

på nyt kort 

348 Torsdag, 20-09 
Kl. 17.30 – 19.00 

Ravnsholt Skov, Gæsteløb  
– startsted oplyses senere! 

Almindelige O-baner
Med Allerød OK 

349 Torsdag, 27-09 
Kl. 17.00 – 18.45 

Geel Skov 
Tennisbanerne/Vangebovej Dagens tilbud !!! 

350 Torsdag, 04-10 
Kl. 17.00 – 18.45 

Ravneholm 
Teknikerbyen Dagens tilbud !!! 

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 

 
Vel mødt til nye udfordringer.  Træningsbanden/Gert
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