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

   thranehansen.oloeb@gmail.com   
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Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 

   vibe.bogevig@gmail.com   

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  45867649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com  61507649 

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

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

 Mogens Jørgensen for at få en ny.   

      

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

      

Funktion:     

Klubtræning Gert Bøgevig gert.bogevig@gmail.com   60106506 

Klubhus vicevært Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com  40564496 

Klubhus booking Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com   

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com   

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: 

 31. januar 2013. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

   3. april 2013. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

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

Indkaldelse til generalforsamling. 
Der indkaldes til Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag d. 21. februar 2013 kl. 19:15. Generalfor-

samlingen holdes i Restauranten i Holtehal 1 (samme sted som klubmesterskabsfesten). Dagsorden i henhold til 

vedtægterne. Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

 

Bomkanonen. 
Den af Kirsten Møller indstiftede Bomkanon lever, dog ikke i bedste velgående, men den lever. Grunden er vist ikke, at sølle-

rødderne er holdt op med at bomme, nej det er snarere mangel på tid til at skrive historien om bommet. 

Derfor opfordres I til hurtigt efter et bom at skrive om det og så gemme det indtil vi indkalder bomhistorier eller med det 

samme sende historien til mig, så skal jeg nok gemme den i en særlig mappe til næste års kåring, der jo altid foregår ved festen 

efter årets klubmesterskabsløb. 

I dette nummer af Komposten kan du forskellige steder i bladet læse årets bomhistorier. 

Hilsen Vibe 

 

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 

                Dette nummers fotografer: Ulrik Illum, Kaj Maag, Vibe Bøgevig. 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com


Søllerød Orienteringsklub                                                         Komposten – 22. årgang nr.6 – december 2012 

4 

Formanden har ordet 
 

Efterårssæsonen er nu slut, og vi er så småt ved at 

tage hul på vintersæsonen. OK 73’ traditionsrige Jæt-

temil, der i år blev holdt for 49. gang, markerede af-

slutningen på sæsonen på fineste vis med ikke færre 

end 62 tilmeldte søllerødder. Dermed var Søllerød 

klubben med langt de fleste løbere, og der blev gået til 

stålet på de lange og krævende baner. Bedst placeret 

rod blev Astrid Maag med en andenplads på den 10,5 

km lange D-16 bane. 

 

Med til at gøre sæsonafslutningen festlig er også be-

skeden fra DOF til Simon Thrane Hansen, som har 

fået at vide, at han i sæsonen 2013 har fået plads på 

det danske juniorlandshold. Simons store talent de-

monstreret gennem hele året og hans målrettethed og 

vilje har banet vej for landsholdspladsen. Stort, stort 

tillykke og held og lykke til Simon! 

 
Simon efter Jættemilen. 

 

At vores juniorer er dygtige, er ingen vist i tvivl om. 

På U16-samlingen i Mols Bjerge i begyndelsen af 

november deltog ikke færre end af fire af vores junio-

rer: Astrid Maag, Agnes Jonsson, Martin Illum og 

Mikkel Kaae-Nielsen. 

 

Den sidste søndag i efterårsferien afholdt Søllerød OK 

klubmesterskab. Vi havde igen i år valgt at benytte 

Allerød OKs Efterårsmatch i Ravnsholt som ramme 

om klubmesterskabet, og mester blev den løber, der 

forudsagde sin løbstid mest nøjagtigt. Der var flere, 

hvis løbstid var tættere end et minut fra den forudsag-

te, men ingen kom dog tættere på end Agnes Jonsson, 

hvis tid blot fraveg 2 sekunder! Det er ganske impone-

rende efter 6,1 km og 53:30 minutter i skoven. Tillyk-

ke til Agnes med klubmesterskabet. 

 

Med hæderen følger vandrepræmien, et kogger med 

pile fra det mørkeste af Afrika (tror jeg), som blev 

overrakt ved den efterfølgende klubfrokost i restau-

ranten på Rudegaard Stadion. Det var en særdeles 

hyggelig fest, hvor stemningen, sangene og de vande-

de historier som sædvanligt var i top. Der blev også 

fundet et vinderindlæg til Bomkanonen, skrevet af 

Bettina Andersen, som havde skrevet en medrivende 

beretning, hvori indgik både bom og kager. Tak til 

Iben og hendes team for det fine festarrangement, til 

sangskriverne og til Kirsten Møller for hendes velop-

lagte indlæg med Bomkanonen. 

 
Klubfrokostens lækre buffet. 

 

 
Formand Niels overrækker pilekoggeret til Agnes. 

 

Vintersæsonen er lige begyndt, og NatCup’en, der 

løber over 4 onsdage før jul og 4 efter, er skudt i gang. 

Når dette læses, har Søllerød arrangeret NatCup i Jæ-

gersborg Hegn med Lars Fock som stævneleder og 

Simon, Aske og Magnus som banelæggere. Rigtig 

mange søllerødder deltog i efterårets tre nattræninger, 

og jeg kan kun opfordre de, der ikke allerede har prø-

vet, til at tage skridtet og deltage i en afdeling af 

NatCup. Det er en speciel og intens oplevelse at løbe 

af sted mod førsteposten i samlet flok med lamper, der 

lyser op i skoven alle vegne, for efter kort tid måske at 

være alene eller kun få løbere sammen, og hvor orien-

teringsteknikken for alvor bliver sat på prøve på grund 

af det begrænsede udsyn. 
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Planlægningen af de næste arrangementer er i fuld 

gang. Der er kommet nye ”familier” til blandt molbo-

arrangørerne, og vi ser med forventning frem til den 

54. molbosæson. Det er tankevækkende, at konceptet 

alderen til trods stadigvæk holder med omkring 3.000 

startende løbere fordelt over de ti søndage. 
 

Planlægningen af DM Stafet og Lang, som vi arrange-

rer sammen med O63 til september ’13, er også godt i 

gang. Vi tror på, at både deltagerne og vi som arran-

gører vil få en super o-weekend. Terrænet i Klinte-

skoven på Møn er enestående, og Steen Frandsen fra 

Viborg OK har brugt mange, mange timer på at tegne 

et helt nyt kort af høj kvalitet, som banelæggerne Tore 

Linde og Peter Horstmann og vores kortkonsulent og 

stævneleder Troels Christiansen udtrykker stor begej-

string over. Stævnepladsen, som bliver den samme 

både for Stafet og Lang, er fastlagt, og banelæggerne 

har været i skoven og har grundtankerne bag banefor-

løbene på plads. Inden længe bliver resten af funkti-

onslederne, som består af både søllerødder og O63’er, 

inviteret til det første funktionsledermøde. Og så plan-

lægger vi som tidligere fortalt at kombinere stævneaf-

viklingen med en klubweekend, som vi håber at man-

ge af klubbens medlemmer vil deltage i.  

 

 
Det bliver nok ikke lige her, vi skal løbe, men i skoven oven 

for skrænten. 

 

Ifølge kalenderen er der nu kun en måneds tid til jul 

og pakker med løbesko og kompasser under træerne. 

Som sædvanligt bliver der allerede anden juledag lej-

lighed til at prøve det nye eller gamle udstyr ved Ju-

lemavefræset. Skal vi igen i år kunne tælle flere end 

100 søllerødder på gruppefotoet? 
 

Jeg vil gerne takke alle søllerødder for et fantastisk år, 

hvor energien, aktivitetsniveauet, humøret og entusi-

asmen har nået nye højder og sender jer – lidt tidligt 

ganske vist - mine bedste ønsker om en glædelig jul 

og et godt nytår. 
 

Vi ses, håber jeg, hvor søllerøddernes lamper stråler i 

vinternatten. 
 

Niels 

 

Træningsplan for 2013 
 

Nr. Dag Dato Skove / ændringer kan ske 

362 Lør. 05-01-13 Geel Skov 

363 Lør. 12-01-13 Ravneholm 

364 Lør. 19-01-13 Rude Skov/Løjesø 

365 Lør. 26-01-13 Trørød Hegn 

366 Lør. 02-02-13 Geel Skov 

367 Lør. 09-02-13 Rude Skov/Femsølyng 

368 Lør. 16-02-13 Ravneholm 

369 Lør. 23-02-13 Trørød Hegn 

370 Lør. 02-03-13 Rude Skov/Birkerød Kongevej 

371 Lør. 09-03-13 Gæsteskov ? el. Sprint ? 

 
Lør. 16-03-13 Egne spring / Danish Spring 

372 Lør. 23-03-13 Geel Skov 

373 Tors. 04-04-13 Rude Skov/Agersø 

374 Tors. 11-04-13 Ravneholm 

375 Tors. 18-04-13 Rue Skov/Femsølyng 

376 Tors. 25-04-13 Trørød Hegn 

377 Tors. 02-05-13 Rude Skov/Løjesø 

 
Tors. 09-05-13 Egen fart / Kr. Himmelfart 

378 Tors. 16-05-13 Frederikslund 

379 Tors. 23-05-13 Rude Skov/Rudegård 

380 Tors. 30-05-13 Geel Skov 

381 Tors. 06-06-13 Rude Skov/Birkerød Kongevej 

382 Tors. 13-06-13 Kirkeskov?/Gæsteskov?/Sprint ? 

383 Fre. 21-06-13 Tisvilde Hegn/Sommerafslutn. 

384 Tors. 27-06-13 Rude Skov/Femsølyng 

 

Træningstider: 
 

Lørdage kan der startes fra kl. 10.00 og alle skal være 

i mål kl. 12.00. 

Torsdage startes der fra kl. 17.30 og alle bør være i 

mål senest kl. 19.00. 

 

Skove: Naturstyrelsen er ved at ændre bestillingspoli-

tik, så indtil videre arbejder vi ud fra den viste plan, 

men der kan selvfølgelig komme ændringer. Derfor er 

det en god idé at læse forsnakkerne og at følge med på 

klubbens hjemmeside. 

 

Gert 
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Søllerød OK ´s DM-arrangement 
 Interview med Iben Maag 

 

Den 7. oktober afviklede Søllerød OK, på fornemme-

ste vis, Danmarksmesterskaberne for klubhold. Du 

udgjorde stævneledelsen sammen med Niels Bentzon. 
1. Du er i forvejen engageret i bestyrelsesarbejdet og 

i mini-SUT, så hvad fik dig til at påtage dig et 

stævnelederjob? 

Jeg er glad for at være projektleder og være ”med i det 

hele”, og jeg havde - da jeg meldte mig – overskud i 

fht. mit job, og havde lyst at prøve kræfter med det. 

Og under Niels’ vinger kunne det jo ikke gå helt galt. 

Jeg havde også sidste vinter været på DOFs kursus for 

kommende stævneledere (se A-stævneledelse i DOF 

Akademiet igen i Odense 19/1 2013), så det var bare 

med at få noget af det afprøvet. 

Det faldt så i mellemtiden sådan, at jeg fik nyt, ”hæs-

blæsende” job og Niels fik midlertidigt bedre tid, så 

det er ham, der har stået for næsten alt det indledende 

arbejde mht. aftaler med markejer, tilladelser osv., og 

jeg kom først rigtig på banen de sidste uger op til 

stævnet. 
2. Hvad er egentlig hovedoverskrifterne for sådan et 

job? Hvad er det, man skal have tænkt på og have 

ordnet i forvejen? 

Der skal sørges for stævneplads og parkering og even-

tuelle vådvejrs-alternativer hertil, skovtilladelse, kort-

tegning, invitation og O-service, funktionsledere, 

samarbejde med banelægger om bl.a. publikumspost, 

bemandede overgange og væskeposter, funktionsle-

dermøder osv. 
3. Hvordan oplevede du søllerøddernes villighed til at 

påtage sig funktionslederjob? 

Søllerødderne var som altid meget velvillige til at 

påtage sig opgaver. De er jo klar over, at det skal til, 

for at stævnet kan komme op at stå, og hvis man tæn-

ker over, hvilke kompetencer, der er nødvendige i den 

enkelte position, og parrer det med viden om klub-

kammeraters kompetencer og netværk eller ambitio-

ner om at opnå samme, så lykkes det som regel. F.eks. 

lykkedes det at gøre Jens Aaris interesseret i parke-

rings-opgaven, da det viste sig, at det var et større 

stykke logistisk og diplomatisk arbejde, der skulle til 

.   

Vi havde bestemt, at der skulle dobbelt bemanding på 

alle funktionslederposter. Dels for at nye blev oplært 

til opgaven og dels for at gøre bemandingen robust til 

det vigtige stævne, så der var ekstra mange poster at 

besætte, men det gik fint. 
4. Hvordan lykkedes det at få den store bemanding 

på plads? 

En del meldte sig selv, når der var snak om stævnet i 

tiden op til. Og den største rekruttering foregik ved 

divisionsmatchen nogle uger før. Så var der kun fin-

pudsning til sidst, hvor jeg specifikt spurgte nogle, der 

plejer at være aktive ved stævner som løber eller 

hjælper. 
5. Du var selv ude med poster, da meget af stævne-

pladsen blev opbygget. Hvordan fornemmede du 

arbejdet og stemningen, da du kom tilbage? 

Jeg var imponeret over, så hurtigt det var gået, og så 

flot det var blevet! Det var ellers meningen, at postud-

sætterne skulle hjælpe med at rejse det store telt, fordi 

der er brug for mange hænder, men der var dukket 

ekstra folk op på dagen, og de 3 Molsen gutter var 

meget flittige.  
6. Stævnepladsen lå på vestsiden af Folehaven, var 

det en god løsning? 

Det var den eneste realistiske mulighed. Der havde 

været undersøgt og forkastet andre steder ved skoven, 

og jeg synes, vi endte godt her! Det blev en flot plads, 

og med Jens Aaris’ parkering på marken, blev der 

ikke for langt at gå.  

Det blæste kraftigt fra vest, men det var jo svært at 

gøre noget ved – der var lunere inde i skoven. 

Det var en besværlig stævneplads på den måde, at kun 

én bil kunne køre helt ind på pladsen med trailerne, og 

relativt få biler havde tilladelse til kørsel i skoven. Det 

gav lidt logistiske problemer, når så meget grej skulle 

køres ind og senere hjem. 
7. Var der situationer på dagen, der krævede akut 

indgriben? 

Kun om morgenen, hvor det viste sig, at et par af de 

udsatte stativer ikke stod helt som planlagt, og et par 

andre poster skulle tjekkes af banefolkene. 

 
8. Hvordan oplevede du det, da løberne begyndte at 

ankomme til stævnepladsen? (Når man er en af 

dem med det overordnede ansvar) 

Det var en dejlig følelse af ”nu går det løs”, og vi er 

klar! Jeg havde ikke noget særligt at lave på selve 

dagen, så det var bare at nyde, at det gik godt alle ste-

der. Jeg var også en tur ude ved start. 

 
9. Ved divisionsturneringen er resultatformidlingen 

en vigtig del af stævnet, især hvis klubbernes ind-

byrdes stilling hele tiden kan følges. Mogens ´ on-

lineresultatformidling virker imponerende. Fik du 

nogen tilbagemeldinger fra klubberne om den del 

af arrangementet? 

Nej ikke direkte tilbagemelding, men det var sjovt at 

se grupper stå og kigge på skærmen og diskutere, 

hvad der skulle til for at de kunne komme foran osv. 
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10.  For mig, som hjælper på dagen, virkede alt stille 

og roligt og velfungerende. Oplevede du det lige-

så? 

Ja, alt gik fint. Dog var der travlt med nedpakning til 

sidst for at få trukket trailere ud fra pladsen (af Chri-

stian Strandgaards terrængående bil) før det blev 

mørkt. Det blev en sen aften bl.a. fordi der var lidt 

misforståelse mht. postindsamling, så der blev talt 

dele op og talt i telefon på kryds og tværs til sent om 

aftenen. 
11. Har der lydt ris/ros fra de deltagende klubber? 

Ja, der var mange positive kommentarer fra folk, som 

kom i mål. 
12. Der er sikkert ting, I gerne ville have gjort anderle-

des. Er det noteret til næste gang? 

Vi havde prioriteret, at alle havde samme start, og at 

åbne baner var de samme som i divisionsmatchen. Det 

gav en meget lang (rolig) dag, men med lidt for be-

sværlig og trættende afslutning hen ad aftentide til 

følge. Hvis vi kan gøre noget for at afslutte tidligere 

næste gang, ville det være fint.  

Vi er godt tilfredse med som det gik, og der er ikke 

noget, vi har skrevet ned med henblik på at gøre det 

anderledes næste gang. 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Bidrag til BOM-kanonen 
 

Du har garanteret aldrig bommet - eller har du? 

Sådan indledes indbydelsen til at deltage i årets Bom-

kanon. 

Og jo, jeg har bommet - hvor mærkeligt det end lyder. 

For hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at 

bomme med de fine og præcise kort, vi har nu om 

dage??? 

Måske er det ikke kortenes skyld! 

Det er lidt svært at acceptere, men det er nok en meget 

stor del af sandheden, at den, der holder kortet, har 

skylden. 

Når jeg nu vil fortælle om et (to) bom jeg har haft, så 

mener jeg dog, at kortet bærer en del af skylden. 

 

Jeg starter i fin stil - vejret er godt og humøret ligeså. 

Jeg er i en dejlig natur. Anderledes end den vante, 

men det skulle ikke give problemer, jeg skal bare væ-

re koncentreret. 

Der er ca. 100 m til post 1, og det går fint.  

Til post 2 er der ca. 600 m - jeg skal passere en stor 

vej, gennem en tæthed, kante en mose, over en lille sti 

- så er der 250 m hen til posten. Jeg er forsigtig, for nu 

begynder en signatur, jeg ikke helt kender. Jeg prøver 

at læse landskabet for at se, hvad signaturen viser, 

men det går ikke., der er ingen forskel i terrænet. Jeg 

går efter kompasset og prøver at få kurverne til at pas-

se. 

Det er ikke nemt, men efter nogen tid står jeg ved en 

post. Det viser sig at være min 3'er, så ved jeg da,  

 

 

 

hvor jeg er. Der er 150 m tilbage til 2'eren, som jeg 

finder nogenlunde sikkert.  

Til 3'eren igen går det rimeligt og også til 4'eren. 

 

Men nu ved jeg, at jeg virkelig skal være omhyggelig, 

for nu kommer den der mærkelige signatur igen på 

strækket mellem 4'eren og 5'eren. Og ganske rigtigt, 

som jeg frygtede inderst inde, løber/går jeg vild blandt 

kurver og mærkelig signatur. Heldigvis er der smukt, 

og vejret er stadig godt, men hvor er posten. Jeg aner 

ikke, hvor jeg er. Det er jeg dog ikke ene om, for 

pludselig lyder det: (Mit navn) du kan vel ikke sige 

mig, hvor jeg er? Det er Mona Nørgaard, der spørger. 

Nå, tænker jeg, så må det da være svært her i denne 

skov. 

Jeg finder posten ved egen hjælp, og så er der bare 9 

poster tilbage. Dem finder jeg heller ikke uden at 

bomme, men det er ikke noget at skrive om. 

 

Min bane blev vundet på 46:51 min. Jeg brugte 106 

min! En hel time mere!  De 41 min lagde jeg med 19 

min til post 2 og 22 min på vej til post 5. 

Jeg er sikker på, at havde jeg vidst, hvad den mærke-

lige signatur betyder, så havde jeg ikke bommet så 

meget, som jeg gjorde. 

Jeg vil gerne fortælle om signaturen, men det må blive 

efter klubmesterskabet   

  Signaturen = Kirsten Olsen  

 

 

Historien, der vandt 2.præmien, stammer fra Læsø, 

fortalte Kirsten ved præmieoverrækkelsen.  
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Den store O-kanon 
  

I 2006 ”opfandt” Gert ”Den store O-kanon”. 

Jeg ved, at flere af de nyere søllerødder tog den til sig den gang. 

Derfor har jeg sat mig for at undersøge, om nogle af de nyere rødder ”går” efter at opnå alle 10 poster.  

Signe Foverskov (D50-) bliver mit første ”offer”, måske også det eneste? 

 

 
 

Nr.1. Orienteringskortet. Er den hjemme, Signe?  

Sådan nogenlunde. Jeg kan stadig have svært ved at 

se, hvornår det går op ad bakke og hvornår det går ned 

ad. Med alderen har jeg desværre også fået sværere 

ved at se detaljerne på kortet.  
 

2. Kompasset. Jeg tror du er tommelfingerkompas-

bruger, har jeg ret? Startede du med pladekompas? 

Jeg har brugt tommelfingerkompas lige fra starten. På 

et tidspunkt havde jeg glemt mit eget kompas og lånte 

et pladekompas, men det var ikke så nemt, når jeg kun 

er vant til tommelfingerkompasset. 
 

3. Den første post. Kan du stadigvæk huske fornem-

melsen? 

Jeg husker stadig det allerførste rigtige O-løb, jeg var 

til – som så mange andre før mig, havde jeg alt for 

meget fart på til den første post, og pludselig vidste 

jeg ikke, hvor jeg var…  Jeg var ellers blevet advaret.  
 

4. At komme i mål.  Jeg ved at du, lige som alle an-

dre, kan lide at løbe godt. Har du fornemmet fighter-

viljen, når du ved f.eks. en divisionsmatch har løbet 

godt?  

Hvis jeg har en oplevelse af, at jeg har løbet et godt 

løb, kan jeg mærke, at der også er lidt flere kræfter til 

målspurten. Omvendt hvis det har været et dårligt løb 

med mange dumme fejl, så er psyken i bund, og så 

mangler lysten til at spurte i mål. Men det hjælper 

altid, hvis der er nogle, der hepper  
 

5. Det lange stræk. Det er straks værre, da det er 

stort set ikke eksisterende på en bane for ”gamle ko-

ner” at få så lange stræk. Mon ikke Gert skulle se på 

den igen?! Hvis vi skal afprøve et så langt stræk, kan 

vi nok kun få det afprøvet ved en træning. Det vil vi 

gerne, ikke også, Signe? 

Jeg har prøvet udfordringerne ved (mellem)lange 

stræk, da jeg var lidt yngre. Og det har aldrig været en 

af mine stærke sider. Måske er det derfor, at jeg ikke 

kan fordrage langstræk, så det passer mig fint, at jeg 

ikke får dem længere. 
 

6. Et klassisk dansk etapeløb. Det tror jeg du har 

prøvet. Jeg mindes publikumsløbene ved WM i 2006. 

Hvad husker du der fra? 

Fra WOC i 2006 husker jeg nok bedst, hvor hyggeligt 

det var at være til arrangementet sammen med en stor 

flok Søllerød’er. Vi boede i et sommerhus med plads 

til 20 personer. Jeg tror også, at det var første gang jeg 

løb på et kort med 5 meter ækvidistance, så bakkerne 

var pludselig dobbelt så stejle. Ud over WOC i 2006 

var jeg i 2007 med til påskeløbene i Jylland (bl.a. 

Rold Skov) i april og til NOC på Bornholm i maj. 

Inden disse løb havde jeg kun prøvet de hjemlige sko-

ve, så det var spændende og udfordrende at løbe i det, 

der for mig var et noget anderledes terræn, end jeg 

ellers havde prøvet.  

Jeg kan godt lide etapeløb og har deltaget i påskelø-

bene i Helsingør hvert år siden 2008. 
 

7. O-ringens 5-dages. Jeg tror du har prøvet luksus-

udgaven. Hvordan var det? 

Med luksusudgaven mener du så, at jeg ikke boede i 

telt, eller at jeg ”kun” løb motionsbaner? 

Det var rigtig hyggeligt at bo i ødegård sammen med 

en gruppe søde klubkammerater. Men jeg vil ikke 

afvise, at jeg kunne finde på at prøve telt-versionen en 

anden gang. Da jeg ikke tidligere har løbet i svensk 

terræn var jeg ”forsigtig” og meldte mig til motions-

bane, og det tror jeg var meget godt. Ind i mellem var 

det i hvert fald svært nok. 
 

8. Den store styrkeprøve. Jeg vil tillade mig at give 

Jættemilen status af en sådan. Wild West er ikke for 

ældre kvinder og heller ikke for lidet erfarne løbere. 

Tilbydes i øvrigt kun hvert andet år. 

Hvordan er det med Jættemilen og dig? Har du løbet 

den i din egen klasse? 

Jeg har aldrig været god til at løbe langt, og har endnu 

ikke haft mod på at udfordre mig selv med Jættemi-

len. På et tidspunkt kan jeg nok godt finde på at melde 

mig til en turist-bane, men jeg tror aldrig, jeg kommer 

til at løbe Jættemil i min klasse. 
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9. Natløbet. Det ved jeg du kender. Kan du lide nat-

løb? Fascineres du af mørkeløbene? 

Ud over til træning har jeg tidligere kun deltaget i et 

enkelt natløb, hvor jeg fik en ret dårlig placering, til 

trods for, at det var i en af vores egne skove. Men da 

jeg altid har syntes, at det var sjovt til træning, har jeg 

besluttet at prøve at deltage i nogle natløb denne vin-

ter. Jeg fascineres bestemt af at løbe i den mørke 

skov. 
 

10. Stafetløbet. Har du deltaget på et stafethold?  

Hvornår, hvilken tur, sammen med hvem? 

Jeg troede faktisk, at jeg aldrig havde prøvet et stafet-

løb, men jeg fandt et gammelt kort, hvor jeg har løbet 

2. turen ved SM-stafet i 2006. Kirsten Møller løb 1. 

turen og Tine Overby 3. turen. Jeg har desuden været 

med til Midgårdsormen i 2005, hvor jeg løb 6. tur på 

et Odin-hold. Jeg husker ikke, hvem der ellers var 

med på holdet. 

 

Status: Hvor langt er du nået i Den store O-kanon: 

Når jeg nu gør det op, så mangler jeg faktisk kun Den 

store styrkeprøve. Mit mål må derfor være at deltage i 

Jættemilen næste år. 
   Vibe/Signe 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Denne kagehistorie kunne dommerpanelet (Kirsten Møller) 

ikke stå for. 

Vinder af årets bomkanon: Bettina Kathy Andersen 
 

En BOM-beretning fra X (klubmesterskabet 2011) 

Faktisk startede vores forberedelser til klubmesterska-

bet med at bage en kage og pynte den med et kort-

udsnit(1:1000 i farvet glasur) fra den skov vi skulle 

løbe klubmesterskab i, Ravneholm. Da vi er godt i 

gang, mor og søn, med at dekorere kagen, er der en 

der fortæller os, at vi skal ud og løbe i en skov ved 

Allerød. Skoven hedder ”Ravnsholt”. 

Kagen blev flot og mange kunne gætte hvorfra kort-

udsnittet var taget. 

Løbet i Ravnsholt skov blev afholdt i strålende sol-

skin. Stævnepladsen var vist på en naturskole. Ram-

merne var lovende. 

Jeg startede godt ud med at plukke de to første poster 

og tænkte, at det jo var let. Jeg kommer ned til post 3 i 

sydenden af en mose og finder ud af at det ikke er 

post 83 men 84. Jeg er hele vejen rundt om mosen, 

men der er ikke andre poster. Kikker på kortet for at 

konstatere, at jeg er det rigtige sted.  

En Allerød-løber er også lidt rundt og kikke, og jeg er 

lidt fortørnet over, at posten har forkert nummer. Nå 

tænker jeg, videre. Tager en kompaskurs til post 4. 

Det er et lang-stræk med en stor sti som opfang, ikke 

noget problem. 

Men da jeg kommer ud på stien, passer tingene ikke 

helt. Stien går ikke helt, som jeg forestillede mig. Nå, 

jeg prøvede at få læst mig ind, mens jeg løb langs 

stien. Da jeg når et godt stykke hen ad stien, finder jeg 

ud af, at jeg er løbet væk fra post 4 (en sten i en lys-

ning). Tilbage igen ca. 300 meter og ind ad den lille 

sti og så følge grøften. Der var posten. Det tog vist 14 

minutter. 

Nå, på den igen. Jeg finder post 5, post 6 og post 7 

uden de store problemer. Fra post 7 til post 8 over den 

store sti mellem to forbudte områder og så ned til mo-

sen. Pludselig står jeg på den store sti, hvor blev mo-

sen af? Nå, jeg krogede jo også Claus, overbevist om 

at han skulle til samme post.  

Kikkede på post-definitionen. Sydenden af en mose 

Post 84. Post 84, det er løgn. Den har jeg jo haft. Så 

var det jo ikke forkert postnummer, men MIG der 

havde løbet til den forkerte post. ØV, jeg gider ikke 

løbe tilbage og starte forfra. Nu fortsætter jeg bare 

herfra.  

Men jeg må indrømme at det tager ligesom lidt af 

kampgejsten at erkende, at man har bommet så meget. 

KOM IGEN: 

Resten af løbet gik nogenlunde bortset fra, at jeg 

bommede post 12. 

For øvrigt var jeg ca. 2 minutter fra min gættede tid.  
 

 
 

 
Bettina deltog i år (2012) i Jættemilen med ret stor 

succes. Hun gennemførte den 11,4-km lange oriente-

ringsbane uden de helt store bom, en stor personlig 

sejr.                     Tillykke med det Bettina.
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Jættemilen 
 a la Mikkelsen Jensen 

 

Klokken er 0730 og vækkeuret ringer. Det er søndag 

og som normalt skal jeg tidligt op for at få noget mad 

inden dagens orienteringsløb. Men denne dag var nu 

noget specielt. Jeg har før løbet orienteringsløb af en 

længde af 20 km, sidste år i Nordjylland ved vinter-

lang-løbene, men alligevel mit første Jættemilen. 

Massestart og sløjfer som er indbegrebet af løbet, lig-

ger normalt svært for mig og med hele 55 poster – 

post-rekord. 

Tankerne omkring energiindtag florerer i mit hoved 

lige fra jeg vågner: Skal jeg spise ekstra meget, eller 

blot gøre som jeg plejer? Det er altid lidt svært, men 

jeg stoler på, at det er nok med 3 dl havregryn til hav-

regrød. Jeg tager jo også en yankee-bar med i lom-

men. 

Jeg skal køre sammen med familien Maag derop, som 

bor på den anden side af vejen. 

Om lørdagen var jeg til sprint i Nødebo med et fejl-

klip som resultat. På trods af dette vidste jeg,  at da-

gens løb slet ikke ville blive det samme – tempoet 

skulle være lavere og jeg er bedre forberedt til denne 

form for løb. Gårsdagens sprint var første sprint siden 

WMOC i Goslar, Tyskland. 

Ved ankomst til stævnepladsen, hjælper jeg lidt til 

med at sætte telt op og får lige hilst på nogle stykker. 

Ellers er mit fokus på at være afslappet og glad. Jeg 

glæder mig faktisk rigtig meget til at komme i skoven. 

Selvom benene faktisk er ret trætte efter en hård træ-

ningsuge bl.a. ved et par dage i Norge, er det måske 

ikke helt optimalt. Men jeg ved at tempoet nok skal 

komme når teknikken fungerer. Lige inden start hører 

jeg at Lea Reime blev nr. 8. (2. bedste dansker) ved 

Nordisk Mesterskab i cross-løb dagen før. Glæden 

smitter af på mig og humøret er i top. 

Dog mærker jeg at toilettet kalder, ved kun 10 minut-

ter til start. Jeg vurderer, det er det vigtigste og når 

også kun lige ud til start to minutter før startklokken 

ringer. 

 

Starten er gået, og jeg ser hurtigt start-trekanten på 

kortet og det første vejvalg. Jeg kommer fint med. 

Dog er mit indløb ikke så gennemtænkt og jeg ændrer 

lidt mit vejvalg for at undgå alt for meget grønt. Tem-

poet er perfekt, jeg har overblik 1-2 stræk frem og ro 

til at se terrænet for mig. Efter post 7, ved overgangen 

til Danstrup Hegn, bliver jeg mere alene. Jeg tager et 

lidt defensivt højre vejvalg, men super sikkert og jeg 

får høj fart og et godt indløb. Jeg læser frem mod 

stjerneposten, for at sikre mig at jeg løber mod den 

rigtige post. Igen tager jeg et alternativt højre vejvalg, 

som er super sikkert og gør det let for mig at læse 

frem og løbe stærkt. Mit første bom kommer ved mit 

udløb fra post 13 (61) hvor jeg rammer den første sti 

der går sydvest i stedet for den næste sti, som løber 

parallelt med den store skovvej nord for posten. Der-

med får jeg taget et vejvalg syd om i stedet – jeg ser 

fejlen hurtigt og vælger at angribe posten sydfra. Jeg 

kommer lidt efter i min orientering på de næste korte 

stræk, og sænker derfor tempoet. Jeg læser frem til 

stjerneposten igen. Fin koncentration og hastighed 

rundt på den næste sløjfe, laver små korrektioner i 

vejvalgene undervejs, men laver ingen større fejl. Ved 

stjerneposten 26 tager jeg vand og vurderer vejvalget 

igen for det næste stræk, banens længste. Jeg tænker 

helt rigtigt, fokus på indløbet og får masser af stræk-

ket på skovvejen. Dog er jeg ikke skarp nok i indløbet 

– jeg får ikke fat i bevoksningsgrænsen som planlagt 

og får lavet en bue. Jeg har følge af en Lund-løber, 

som her overhaler. Øv.  

 
Andreas på rette kurs. 

Til post 29 og overgangen tilbage til Krogenberg 

Hegn vælger jeg samme indløb som mit udløb. Det er 

nemt og jeg ved præcis, hvordan det ser ud. Dog ikke 

det hurtigste. Jeg kan mærke det er sværere at holde 

koncentration, men fastholder hele tiden mig selv i at 

holde fokus. Til post 31 kommer jeg ind igennem 

grøft/mosen som planlagt men drejer for meget mod 

højre og må lave et skarpt sving. Jeg har kontakt med 

Lund-løberen igen. Må lige stoppe op for at få styr på 

min retning og løber roligt videre, mens jeg vender 
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kortet. Jeg får et rigtig godt forløb til post 34 og over-

haler Lund-løberen. Strækket til post 35 er ikke helt 

velovervejet og vælger at løbe mod nord ud på stien. 

Jeg skulle have været igennem det grønne. Ved post 

35 får jeg kontakt til en gruppe af fem løbere, som jeg 

følges med til den noget specielle tvungne overgang. 

Jeg bruger den tvungne passage til at få helt styr på 

næste stræk. Jeg læser kortet, tager det væk og danner 

billeder i hovedet. Jeg er ved at være mentalt træt. 

Yankee-baren bliver mere og mere fristende, men 

vurderer at vente lidt endnu. Strækket til post 40 er 

meget forvirrende, jeg har fået selvskab af endnu en 

svensker, Halmstad-løber, og løber primært på retnin-

gen uden at være på forkant med orienteringen. Jeg 

lader Halmstad-løberen klippe først (lille krog). Jeg 

skærper koncentrationen igen. Dog lidt for hurtig til at 

vælge udløb fra post 42, og smider lidt tid ved at løbe 

igennem det tætte ud til skovstien. Et rigtig godt for-

løb herfra til post 49 sikrer et godt forspring til Lund-

løberen, og jeg tager en bid yankee-bar og en slurk 

vand. Jeg knokler på til post 53 som jeg forlænger via 

grøften, og for her at tage et lidt usikkert lige-på- vej-

valg. Jeg er træt, men overbeviser mig selv om, at 

bare jeg rammer grøften til venstre for posten, er det 

let. Jeg rammer lige i posten, og kontrollerer derfor 

kontrol-nummeret. 78, det stemmer. Samtidig ser jeg, 

at næste kontrolnummer er 100. Sidste post?! Jeg fo-

kuserer hurtigt på udløbet og hamrer af sted mod sid-

ste-posten og videre i mål. 

Træt og glad kan jeg kvittere for en 16. plads i tiden 

2:04:38, og med et fint hul til svenskeren som jeg 

kæmpede med det meste af ruten. Resten af yankee-

baren smagte af sved og skov – helt perfekt. 

Resten af dagen brugte jeg primært på at spise masser 

af mad og kage.   

 

Næste søndag skal der igen løbes langt – dog kun 13,2 

km i Rø Plantage på fødeøen Bornholm (vandt med 

35 min. ned til nr. 2 i tiden 1:39:00). 

_____________________________________________________________________________________________ 

Klubmester 2012 
 

Klubmester Agnes Jonsson om sit mesterskabsløb. 

Kender du din kilometertid i den slags terræn?  

Nææ, men jeg vidste, jeg ikke var i særlig god form, 

så jeg gik ud fra, det ville tage lidt tid. Så var der en 

ved siden af der også gættede på hvor mange sekun-

der, så det ville jeg da også. 28 sekunder lød godt, så 

det gættede jeg på, 53.28 

Lagde du tid til, så du kunne bomme lidt? 

Det tænkte jeg ikke rigtig over. Gik ud fra jeg løb så 

langsomt, at jeg ikke kunne bomme, tror jeg.  

Ville du løbe et superhurtigt løb, eller holde et mere 

moderat tempo? 

Ville give den, hvad jeg havde, Astrid startede også 

efter mig, så følte mig lige fra start lidt jaget. Men 

som sagt, så vidste jeg, formen ikke ville holde til et 

superhurtigt løb. 

Hvad syntes du om banen? 

Det var ikke den mest udfordrende bane, jeg har lø-

bet.. det var faktisk ret let. Terrænet var let i forhold 

til, hvad vi er vant til i Jylland.  

Var du tilfreds med dit løb? 

Ja, og det var rigtig tilfredsstillende og meget overra-

skende at være så tæt på at gætte sin tid.  

 

Og så lige et spørgsmål, der ikke handler om klubme-

sterskabet: 

 

 

 

 

 

Bliver I stærkere og bedre O-løbere derovre på efter-

skolen? 

Ja, vi har o-træning to gange om ugen, hvor Henrik, 

vores lærer, laver nogle gode træninger. Det er jo også 

noget sværere terræn, og bakkerne er rigtig hårde. Det 

er godt at opleve noget andet end Rudeskov. 

 

 
Agnes lige efter sit flotte løb. 

 

PS. Det var dejligt, at I var så mange unge, der deltog 

i frokosten bagefter.  

Vibe 
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Vi blev nr.12 
  Olderæs på Jættemilen 2012 

 

 
Samtidig ved sidste post. (med tilladelse) 

 

Lige først nogle tal, som nok vil placere denne beret-

nings to rolleindehavere i ”rette historiske sammen-

hæng”. 

Tilsammen har vi levet mere end 135 år (heraf snart 

90 år under samme tag) og vi har hentet O-erfaringer i 

sammenlagt godt og vel 101 år. Antallet af starter i 

konkurrencer har vi ikke tal på, men det må vel runde 

mindst 2000. Så det er helt klart 2 meget erfarne O-

bane-luskere, som stod ved siden af hinanden ved 

starten på den 6,1 km lange D/H-turistbane ved dette 

års Jættemil. Uden at nævne det for hinanden havde vi 

begge den fornemmelse, at vores baner garanteret var 

gaflede således, at vi ikke fik samme postrækkefølge 

rundt i eventuelle slynger.  

Vi blev først kaldt frem til startstregen kl. 09.48 og 

mange af de over 100 løbere vadede forvirrede rundt 

for at finde kort med eget navn. Altså let kaos kl. 

09.50, da klokken bimlede ”START”. Og ganske 

rigtigt skete der det, at Vibe smuttede af sted hurtigt 

og sikkert på vej mod første post, medens jeg stod lige 

bag to forvirrede startende, der IKKE havde fundet 

deres løbskort. Efter 15-20 forvirrede og grenfyldte 

meter skimtede jeg Vibe langt ude til venstre i fuld 

fart sammen med en flok konkurrenter – allerede dér 

var jeg i knibe. 

Frem mod post 5 (1550 m fra start), som var årets 

knudepost, var jeg i gevaldige ”komme-frem-proble-

mer”, idet jeg ofte kom ind i grene og kvas i mine 

forsøg på at kæmpe mig forbi ”lidt tungere” konkur-

renter, som havde lagt sig ind i mit vejvalg. Ved post 

2 fik jeg igen øje på Vibe, som kæmpede med konkur-

renter om at komme til SI-enheden. Ved et genialt 

vejvalg til post 3 fik jeg mindsket Vibes forspring til 

kun 4 sekunder (aflæst på SI-udskriften) og nyt håb 

blev tændt. Men igen tabte jeg terræn, så jeg anede 

Vibe fremme ved knudeposten i god tid, før jeg selv 

ankom. Og lige dér gjorde Vibe en fejl, som ikke bør 

ske for en rutineret tidligere eliteløber. På væskepo-

ster hedder det: ”Klippe og Drikke”, men Vibe drak 

først – og var lige ved at glemme klippet. Denne fa-

dæse medførte, at jeg nåede at klippe posten bare 2 - 

TO – sekunder før Vibe.  

Derpå blev vi gaflet ud på hver vores slynge – jeg fik 

”syd”-slyngen først, medens Vibe blev sendt ud på 

”vest”-slyngen.  
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Igen nogle tal:  

Sydslyngen 1120 m lang – 

Vibe løb på 11.56 og jeg på 11.18. 

Vestslyngen 1050 m lang –  

Vibe løb på 11.39 og jeg på 12.13. 

Gaflingerne 2170 m lang –  

Vibe løb på 23.35 og jeg på 23.31. 

Den hurtige og vakse regner, har allerede fundet ud af, 

at jeg startede ud på de sidste 2400 meter (og 6 poster) 

med 6 sekunders forspring – uden at ane, at Vibe lå 

så tæt bag mig.  

Nu af sted mod post 14 beliggende ved en sten i noget 

af det kendte nordsjællandske bøgepur. Da jeg havde 

klippet og vendte mig mod næste stræk, så jeg Vibe 

nogle få meter fra skærmen. Videre sammen mod post 

15 småsnakkende om banen/kortet; men de forskellige 

indløb mod post 15 og yderligere meget forskellige 

fraløb splittede os igen. Jeg var åbenbart sluppet lidt 

bedre fri af fighterbevoksningen omkring post 15, for 

Vibe siger, at hun kunne se mig løbende foran mod 

øst ad en skovvej.  

Så kommer min fadæse. Allerede på vej mod post 6 

fik mine briller en kold afvaskning og ville helst dug-

ge på den videre fremfærd. Før post 16, som lå nær en 

indhegnings vestligste hjørne, gled jeg i en lidt skæv 

retning hen over kvas og grøfter og endte faktisk mere 

end 100m syd for posten, hvor det så lykkedes mig 

gennem de matterede glas at læse mig ind. Da jeg løb 

op mod det sydlige hegnshjørne, så jeg Vibe på vej 

væk fra post 16 – og jeg manglede ca. 100 meter i lidt 

diffus skov (tidstab ca. 50 sek.). På vej mod post 17 – 

venstre rundt om indhegningen og videre frem mod 

øst gennem høj åben bøgeskov med spredte grendyn-

ger - så jeg Vibe forsvinde væk ned mod posten. Selv 

forsøgte jeg at læse resten af banen – strækket 17 → 

18 så noget hidsigt ud med et stort mørkegrønt områ-

de på tværs – jeg besluttede i første omgang, at jeg 

efter post 17 skulle stik nord til en hugning, som ville 

føre mig i en stor bue frem mod post 18. Men så ane-

de jeg under den lilla delstrækstreg antydningen af en 

hugning, som lå nøjagtigt i retning mod posten og 

som ville spare mig for en lang omvej. 

Det viste sig, at Vibe ikke havde set hugningens start 

ved skovvejen og hun havde derfor kæmpet sig gen-

nem ”det grønne” frem mod hugningen, som jeg kom 

løbende ad. Lige pludselig dukkede Vibe frem 8-10 

meter foran mig – anede jeg et spørgsmålstegn i blik-

ket som mødte mig ??? 

Af sted sammen mod post 18 og videre mod post 19, 

som jeg klippede 1 sekund før Vibe. Slutspurten tabte 

jeg med et sekund, så udfaldet af vores dyst blev totalt 

uafgjort: Vi blev nr. 12. 

Som gammel ”regnelærer” har jeg leget lidt med vo-

res fælles mellemtider. Bedste stræktider ville give en 

løbstid (familieidealtiden) på 59 min 59 sek . Vibe 

og jeg blev som nr. 12 noteret for tiden 62 min 43 sek. 

hvilket viser, at vi har bommet 2 min 44 sek. – hver ! 

 

Gert. 

 

PS. Ved nærmere analyse af dagens banepåtrykning, 

opdagede vi, at der mindst 5 steder var ”skjulte” ter-

rængenstande, gemt under de rødlilla trykfarver. En 

lidt mere nidkær banelægger og en meget mere op-

mærksom banekontrollant ville have fanget den slags 

små fejl til stor glæde for aktørerne.  

 

PPS. Mit usportslige, men smarte trick med at skifte 

blusefarve fra søllerødske papegøjefarver til snavset-

hvid ved post 6 lykkedes ikke – jeg må snart finde på 

en ny metode til at forvirre konkurrenten. 

_____________________________________________________________________________________________ 

En BOM-beretning fra Jættemilen 2011 
Denne historie blev tildelt tredjepladsen 

 

Det er koldt denne november-søndag, hvor vi skal 

løbe Jættemil. Hele familien er tidligt oppe og termo-

meteret viser -1. 

På vejen op til Grib skov er det nogen steder ret tåget, 

men inde i skoven er sigtbarheden god. 

Vi ankommer til stævnepladsen og gør klar til start. 

Jeg er klar og finder mit kort efter lidt forvirring. Det 

med de samlede starter, kan jeg ikke rigtig vænne mig 

til. 

Klokken lyder og starten går. Jeg tager det helt roligt. 

Får vendt kortet rigtigt, foldet det og sætter kompasset 

på. Og så af sted mod post 1.  

Jeg tager stien. Skal jeg skråne ind over? Jeg vover 

springet men er så usikker på, hvor jeg er, da jeg når 

den sti, som er mit opfang. Går ind i terrænet og leder 

et helt forkert sted. Går ud til stien igen og læser mig  

 

ind. Løber hen imod post 1, og her kommer jeg så i 

tanke om, at jeg har glemt check og clear inden start.  

Jeg løber tilbage til start og putter min sport-ident i 

check og clear, men den virker ikke. Prøver et andet 

sted, men den virker stadig ikke. Går hen til en offici-

al og spørger om, hvor jeg kan låne en brik. Jeg låner 

en brik. Putter den i check og clear, den virker heldig-

vis. Så, af sted til post 1.  

Nu ved jeg heldigvis, hvor den er. Men jeg har brugt 

22 minutter til hele dette cirkus. 

Jeg fortsætter mit løb og har en ret god tur, trods den 

noget rodede start. 

Men da jeg kommer til 2. væske-post tænker jeg, fik 

jeg klippet ved 1. væske-post. Det viste sig efterføl-

gende, at det gjorde jeg ikke. 

Bortset fra disse små fejl havde jeg et godt løb i en 

fantastisk flot efterårs skov.  

”Jættebommeren” = Bettina Kathy Andersen 
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Fra jætte til dværg 
 Glimt fra Jættemilen - eller alder ingen hindring (mod bom). 

  

En jætte, 

ved vi 

alle, er 

et over-

naturligt 

væsen af 

kæm-

pemæs-

sig stør-

relse og 

i besid-

delse af 

kæmpe-

kræfter. 

Dværge, ved vi alle også, er i folketroen en slags små 

lyssky væsener. Denne lille oplysende lektion er ikke 

uvæsentlig for det følgende. 

Søndag den 11. november dukkede svagt frem af di-

set, med hvad bryder en psyke pustet op til jættelig-

nende størrelse sig om lidt gråvejr. I den mentale ba-

gage havde jeg Vibes smukt klingende ord ”Du er den 

ældste fra Søllerød på ordinær bane. Det er fanta-

stisk”.  Og sølle 7 kilometer. Det skal bare blive fan-

tastisk, og det blev det også. 

Klokken 9.40 lyder skibsklokken ud over nærmest 

Astrid Lindgren lydende Marianelund. Eventyret er i 

gang. Det går på rappe fod gennem skoven. Ingen 

chancer - bare fart og sikkerhed. De første 9 poster 

(halvdelen) er klaret på 28:00. Psyken går fra Jætte til 

kæmpejætte. Bare fuld knald på ud ad næste forbin-

delseslinje. Hvad så? De har skrevet forkert! Fremme 

ved posten ser jeg, der står post 14. Måske skulle jeg 

lige overveje den sløjfe, jeg måske lige havde pakket 

om på den ikke synlige side af kortet. Endnu ingen 

katastrofe, men 12 minutter, hvoraf de 8 er spildte, får 

alligevel jætten i mig til at skrumpe lidt, men ingen 

modløshed. Frisk mod post 11. Fadæsen med post 10 

slører alligevel sindet. Post 11 koster over 22 minut-

ter, som tilbringes i den forvirring det er mentalt at gå 

fra jætte til dværg. Oh! skovguder opslug dog det lille 

lyssky væsen, der driver gæk med klubbens renommé. 

Så går det glat, meget glat hjemover, men 28 minutter 

efter vinderen kan gøre enhver til en lille lyssky 

dværg, hvis ikke OK73 havde været så venlig at ud-

sende en såkaldt resultatliste, for det var dog svært 

humørstimulerende læsning. Lad mig skynde mig at 

lykønske Astrid Maag, som var den eneste Sølle rod, 

der kom ind på en af de tre bedste pladser i sin klasse. 

Til lykke med 2. pladsen. Og så er der et lille kurio-

sum i ’det er så yndigt at følges ad-afdelingen’. Vibe 

og Gert kom – om det var hånd i hånd eller tæt om-

slyngede, véd jeg ikke, da jeg jo var i færd med at 

gøre jætte til dværg – 

over målstregen i 

1:02:43 på samme bane. 

Så er virkeligheden da 

sødere end sukker.  

Nå, jeg stiver stadig mig 

selv af ved den interes-

sante resultatliste. Jeg 

havde 5 løbere lang-

sommere end mig plus 

de 3 med fejlklip. Det 

anes mig, at klubben 

fremviste løbere med 

om muligt ringere score. 

Kilometertiden synes 

jeg var gyselig, indtil 

jeg så det gyseligere. Og således passer den gode ven-

ding ”Kan du ikke varme dig ved egen sejr, da kan du 

måske lune dig ved andres mangel på samme”. Det 

kan jo lyde forfærdelig primitivt og ukammeratligt. 

Jamen, det er det jo også, men når man føler sig som 

en dværg og gerne vil være i jættestørrelse, så må der 

være forståelse for at alle redningskranse forsøges 

brugt. 

Når så løbets tåger har lagt sig, så har jeg kun at sige, 

at så mange glade, kampbegejstrede søllerødder til 

årets store, seje dyst, det er for at bruge Vibes ord 

fantastisk, og det med alder ingen hindring mod bom, 

det har jeg nu haft et langt liv til at vænne mig til, så 

det afholder mig ikke fra at stille op i jætteformat igen 

til næste år om så også dværgene bider mig i haserne 

til den tid. 

Det var i hvert fald en jättebra tur – helt fantastisk 

Kaj Rostvad 
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Mini-SUT 
 O-løb for 6 – 12-årige 

  

Endnu en ildsjæl har tilført Søllerød Orienteringsklub 

liv og glade dage. 

Hver mandag klokken halv seks står omkring 20 for-

ventningsfulde børn foran Rønnebærhuset. Står, er 

måske ikke det rette ord – de løber omkring eller klat-

rer i stativerne, mens de voksne gør de sidste ting klar. 

Her i den mørke tid bruges tiden bl.a. til at montere 

pandelamper på de små hoveder. De fleste mandage 

deles området med Stor-SUTTERNE eller bare 

SUT`erne, der i snart mange år har mødtes om man-

dagen.  

Magnus Oscarsson er denne ildsjæl. 

Så vidt jeg ved, var det Iben, Henrik M., Anne K, An-

ne S. og Kirsten M. der startede mini-SUT, men efter 

det første halve år overtog Magnus styringen. 

 

 
Magnus: ”I dag skal vi over i Vaserne på den anden 

side af Kongevejen.” 

 

Og hvad foregår der så?  

Magnus har til hver gang nogle lege og/eller baner 

klar. Posterne sættes på skift ud af Henrik Molsen, 

Iben Maag, Anne Kaae, Anne Skovbæk eller af en af 

de store Sutter. 

Børnene har løbet retningsorientering, de har løbet 

Sportident-runder på tid, begynderbaner i skoven, 

sprintbaner på stadionkortet, de har lært hvor nord er 

på både kort og kompas og øver sig med et lille eller 

et almindeligt tommelfingerkompas. De lærer sig stil-

le og roligt kortsignaturerne. De er blevet fulgt rundt 

af voksne fra klubben, der på skift hjælper Magnus 

sammen med de forældre, der hver gang følger børne-

ne og fungerer som yderligere hjælpere – ofte for an-

dre børn end deres egne.  
 

Det har for mig, der kun har været med fra april, været 

en meget positiv oplevelse at møde begejstringen hos 

børnene, der er så seje, at de også dukker op i regnvejr 

og endda i mørke og regnvejr. Sejt! 

Samtidig er det dejligt at se, hvordan der så småt op-

står venskaber mellem børnene. ”Hej-hej, vi ses næste 

gang!” 
 

Det kan ikke værdsættes nok, at klubmedlemmer 

brænder så meget for vores sport, at de frivilligt bin-

der sig til at være klar med et brugbart program hver 

eneste mandag i 40 uger om året, de uger, hvor der 

også er skolegang. 
 

De første gange, Magnus gav instruktion, studsede 

børnene, for hvad var det han sagde? Nu ser det ud til, 

at de er helt med!  

 

 
Magne på 6 år har ikke svigtet en eneste træning. 

 

 
Ester og Emilie 

 

Sikkerhedsvestene kom i brug ved træningen i Frede-

rikslund Skov ved Vaserne den anden mandag i no-

vember. 

   Vibe 
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NAOC 2012 
National American Orienteering Competition 

   
 
Da vi hentede vores klubpose stod der et skilt med 

teksten, at vi skulle bære farverigt tøj i skoven, da der 

var jagt…!  

De kunne da ikke være seriøse…. Men jo… mellem 

post 4 og post 5 til prøveløbet, var Martin ved at falde 

over geværløbet fra en stærkt kamufleret jæger, der 

stod og ventede på en hvidhalet kronhjort eller sort 

bjørn – yes, der var store dyr i skoven, og vi så dem 

begge under vores korte ophold. Det vi egentligt fryg-

tede mest var, at der skulle stå en bjørn i nærheden af 

en kontrol under selve mesterskaberne, men her slap 

vi . 

Vi mærkede ikke mere til jægerne de næste dage. 
 

Vi havde for år tilbage lovet hinanden, at vi skulle til 

New York på et eller andet tidspunkt.  

I jagten på at løbe orientering i nye områder, fandt vi 

på World of O’s kalender de Nordamerikanske me-

sterskaber i Delaware Water Gap i uge 42 – lige i ef-

terårsferien – det kunne vi godt få til at passe sammen 

i vores alle sammens travle hverdag. Delaware Water 

Gap ligger 80 km VNV fra New York ved grænsen 

mellem Pennsylvania of New Jersey adskilt af floden 

Delaware. 
 

Orientering er ikke udviklet til samme niveau som i 

Europa. Til de Nordamerikanske mesterskaber kom-

mer der cirka 700 deltagere ud af en befolkning på 

godt 300 millioner. De amerikanske og canadiske 

løbere rejser fra alle hjørner af deres kontinent til et 

arrangement der holdes hvert andet år på skift i Ame-

rika og Canada. Amerikanerne har én løber i top 100 

på verdens ranglisten; Alison Crocker og sporten er 

præget af ildsjæle, der brænder for at udbrede sporten 

og højne niveauet på det Nordamerikanske kontinent. 
 

De Nordamerikanske mesterskaber består af 3 løb – 

mellem, lang og sprint. Derudover er der et stafetløb, 

hvor amerikanerne og canadiere dyster om Björn 

Kjellström trofæet.  Björn var med til at udvikle det 

moderne kompas, som vi løber med i dag, og han var 

med til at organisere de første orienteringsløb i Ame-

rika. 

Transport mellem parkeringen og stævnecentret fore-

gik med de, vi kender så godt fra film, gule skolebus-

ser – hele logistikken fungerede efter bedste svenske 

stil. 

Banerne er gradueret efter farver, hvilket man nok 

skal sætte sig ind i, hvis man ikke løber sin normale 

aldersklasse. Skal man købe åbne baner, kan disse kun 

fås som lette baner med forskellige længder. 
 

Terrænet omkring Delaware Water Gap er moderat til 

stærkt kuperet med mange moser, klipper, sten og 

kløfter. Desuden er store dele af kortene præget af 

tæthed 1’er i store områder, hvilket gav dele af famili-

en store udfordringer. 

Kortene var nytegnede eller reviderede og var alle af 

en kvalitet, man kunne ønske sig til alle stævner.  

Der var super speakning til alle løb og resultaterne 

kunne man følge på monitorer på stævnepladsen, på 

sin smartphone via WIFI eller live på nettet. Der var 

ikke en kiosk, men derimod en bod med gratis frugt 

og småkager samt vand og sportsdrik ad libitum. 

De amerikanske løbere og publikum er alle meget 

entusiastiske og alle bliver heppet og klappet i mål. 
 

Familien havde alle en super oplevelse på deres indi-

viduelle niveau; Peter på 17 løber ikke o-løb til daglig 

men tog udfordringen op på en åben bane, hvor han 

desværre forstuvede anklen på post 5. Marianne kom 

jublende i mål efter at havde gennemført sin første 

svære lange bane. Ulrik fik en flot 9. plads på mellem 

og Martin vandt i H16 på mellem og lang samt fik en 

delt første plads på sprinten. 
 

Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil prøve at 

kombinere ferien med o-løb i andre lande.    /Ulrik Illum   
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SET- fra elitens klapstol 
 

Troels Christiansen 
 

Sæsonen sluttede med 

sprint og Jættemil som ofte 

før. Klubbens landsholds-

løber Rasmus Thrane Han-

sen døjer med en dårlig ryg 

og deltog ikke. I hans fra-

vær fik Ulrik Nielsen og 

Troels Christiansen lov at 

arbejde for de gode resulta-

ter. På lørdagens finurlige 

sprint i Nødebo blev Troels nr. 5 med et fornuftigt løb 

uden store fejl, og med sejr over et par landsholdslø-

bere. Ulrik fik løbet gennem et forbudt område og 

diskede sig selv. Ved søndagens Jættemil kæmpede 

Ulrik hele vejen og kom hjem til en flot flot 5. plads! 

Denne dag var det så Troels' tur til ikke at levere, da 

det blev et roligt gennemført løb. Desværre var den 

ellers brølstærke Rune Monrad syg denne weekend. 

I H-20 blev Simon Thrane Hansen nr. 4 på sprint og 

nr. 7 til Jættemil og Magnus Maag nr. 5+8 efter gode 

indsatser begge dage! 

På ranglisten sluttede Rasmus som nr. 6, trods mang-

lede resultater i de sidste 3 afdelinger. Ulrik nr. 11 og 

Troels nr. 14, begge med 4 manglende løb. 

Simon sluttede som nr. 6 med 1 manglende løb på 

juniorernes rangliste, Magnus nr. 12 med 3 manglende 

løb, Aske Jepsen nr. 16 med 4 manglende løb.. 

Simon er udtaget til Junioreliten i 2013 - stort tillyk-

ke! Simon har virkelig fysikken med sig og med en 

lidt mere skarp teknik er vi andre snart parkeret. Ras-

mus fortsætter på seniorlandsholdet i U23-gruppen og 

er udtaget til World Cup på New Zealand allerede i 

februar 2013. Det er imponerende af de hurtige Thra-

ner!! 

 

Henover vinteren kører NatCup'en som god træning. 

Til de to første afdelinger har vi stået mange Sølle-

rødder på startstregen på den lange herrebane. P.t. 

føres NatCuppen af Ulrik foran Troels, med Magnus, 

Simon, Aske og Andreas Mikkelsen som nr. 5-8.  

Kom ud og løb med os til NatCup, næste gang på 

hjemmebane i Jægersborg Hegn d. 28. november. 
 

Ulrik til Jættemil 

https://plus.google.com/photos/111283393435230

868955/albums/5810035176216563121?banner=p

wa&gpsrc=pwrd1#photos/1112833934352308689

55/albums/5810035176216563121/58101939828

61853266  

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Der bliver også Molboløb 2013 
Du undrer dig måske over overskriften. Skulle det 

være en nyhed? 

Nej – egentlig ikke – for det har vi jo haft i 53 år nu, 

så hvordan kan det være interessant at det fortsætter. 

Det kan det fordi vi er i den heldige situation, at der 

står nye og friske kræfter klar når nogen af de ”gam-

le” vælger at trække sig – og dermed efterlader et hul i 

kalenderen. 

Og så er det da bare en fornøjelse at være vidne til, at 

det kun tager ca. 8 dage før nye arrangører har runde-

ret familien og vennekredsen så de kan melde tilbage: 

”Vi skal nok klare den.” Og det er da også dejligt at 

vide, at det at sige ja til at være arrangør ikke er noget 

som binder en i ufatteligt mange år (kun mange ) 

I år har SET gruppen måttet melde fra – de har sim-

pelthen fået for mange børn, og Jørn Wigh har konsta-

teret, at der står Kina i det meste af kalenderen i de 

første måneder. TAK for jeres indsats – i er velkomne 

tilbage senere. 

Som nye arrangører byder vi velkommen til fam. 

Kaae-Nielsen som har rottet sig sammen med fam. 

Skovbæk. Den anden nye ”familie” er fam. Molsen.  

 

 

 

Vi byder jer velkomne i Molbofamilien og er overbe-

viste om, at I kan løfte opgaven – i mange år. 

Ellers er alt ved gamle – næsten. Bestyrelsen har i et 

anfald af gavmildhed doneret helt nye skærme som 

kun skal benyttes til Molboløb. Så slipper vi for hvert 

år at søge kælderen igennem i et forsøg på at skrabe et 

antal rimeligt pæne skærme sammen. Som noget nyt, 

har vi også investeret i et antal stativer, så postudsæt-

terne slipper for at ”fælde træer” for at finde en pind 

at hænge skærmen på, når posten nu er markeret ved 

et nøgent grøfte knæk. 

Hjemmesiden åbnede 1. oktober, og ud over en enkelt 

mail internt i klubben, har vi ikke reklameret endnu. 

Alligevel har 150 løbere fundet frem til siden, hvor de 

har tilmeldt sig. Det betyder da, at der en del inerti i 

løbet. 

Vi glæder os, til at se alle de glade sølle rødder søn-

dag efter søndag, hvor I kan vise de øvrige, at det 

trods alt tæller at træne lidt O-løb året igennem. Se 

bare på ”alle tiders Molbo liste” på Molboloeb.dk Der 

er rigtig mange medlemmer listet der. 

 

OverWisMolboen (Jørgen Wisbech). 

 

https://plus.google.com/photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121/5810193982861853266
https://plus.google.com/photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121/5810193982861853266
https://plus.google.com/photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121/5810193982861853266
https://plus.google.com/photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121/5810193982861853266
https://plus.google.com/photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/111283393435230868955/albums/5810035176216563121/5810193982861853266
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Julenisserne  inviterer til årets 

Julemaveløb 

26. december 2012 
Kl. 10:00 på Rudegaard Stadion 

med nissehue 
 

 
Nisserne leger hele december med papir og saks for at 

lave de bedste julemaveløbsbaner for store, små, æl-

dre, unge og alle de andre der har lyst til en tur I 

skoven. 

Når du har løbet og taget det årlige bad er du vel-

kommen til nyde din medbragte madpakke  sammen med 

andre juleglade Søllerødnisser. 

 

Der er 4 baner at vælge imellem: 

 

Familienissebanen – for store med små 

Drillenisse banen – kort svær 

Drilledrillenisse banen – længere end kort svær 

Drilledrilledrillenisse banen – meget længere end 

kort svær 

 

Du tilmelder dig med navn og ønsket bane via Email 

til ulrik@illum.info 

 

Julehilsner 

Svend-Erik & Ulrik 

mailto:ulrik@illum.info
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top-3-resultater 
Ved Mads Lassen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads var temmelig ”flad” efter 

Jættemilens 13 km. 

 

Kredsløb 14/10 
1. pladser 

Arne Grøndal: H 65- 

Jørgen Münster-Swendsen: Åben 

4 

2. pladser 

Ellen Thisted: D 65- 

3. pladser 

Kirsten Olsen: D 65- 

Anders Huus Pedersen: H -14 

Bastian Rankløve: H 40- 

Efterårsmatchen 
1. pladser 

Alberte Kaae-Nielsen: D-let 

Jørgen Münster-Swendsen: H-

svær4 

Anders Søndergaard: H-svær6 

2. pladser 

Magnus Maag: H-svær9 

3. pladser 

Nikoline Andersen: D-svær4 

Andreaz C. Poulsen: H-svær4 

Steen Piil: H-svær9 

 

Natcup 31/10 
1. pladser 

Ulrik Nielsen: H1 

Julius Molsen: H3 

2. pladser 

Jørgen Münster-Swendsen: H3 

3. pladser 

Troels Christiansen: H1 

Johan Lindberg Skovbæk: H2 

 

 

 

Natcup 14/11 
1. pladser 

Ulrik Nilsen: H1 

Rune Østergaard: H3 

2. pladser 

Troels Christiansen: H1 

Nytårsstafet 
2. pladser 

Jørgen Luxhøj: Åben 2 

3. pladser 

Henrik Kleffel: Åben 3 

FIF Sprinten 
2. pladser 

Iben Maag: D 40-49 

 

Jættemilen 
2. pladser 

Astrid Maag: D -16 

________________________________________________________________________________ 
 

”Tag din klubkammerat med på kursus 19. januar 2013” 
 

Under denne overskrift tilbyder DOF 8 spændende kurser i 

o A-stævneledelse 

o A-stævnebanelægning 

o B-stævneledelse (kredsløb)  

o B-stævnebanelægning (kredsløb)  

o Kommunikation  

o Motivation af frivillige  

o Emit  

o SportIdent (v/Chris Bagge og Mogens Jørgensen) 

 

Flere detaljer på DOFs hjemmeside http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=5172. 

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, som finder dette interes-

sant, til at tilmelde sig via O-service senest den 6. januar. Klub-

ben refunderer kursusafgift og transportomkostninger efter gæl-

dende takst, når der så vidt muligt samkøres, alternativt benyttes 

offentlig transport.   

   -Niels  

 

 

Nikoline Andersen og Niels Bentzon efter hyttesprinten på som-

merlejren i juli. 

http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=5172
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Træning 
 En ny vinter lokker med træning, træning og atter træning

 
Ny energi 
Så er vintertræningen allerede startet og første træning 

var flyttet til Teglstrup Hegn, hvor det virkelig kunne 

mærkes, at vinteren venter lige bag skovbrynet. 

Og så drøner vi ellers derudad med Sprint ved 

SCION/DTU, Torbens hyggeræs i Rude Skov, Gæste-

løb hos Allerød, Udfordringer i Rude Skov, For(h)jul i 

Ravneholm og afslutter dette fantastiske træningsår 

med det traditionsrige "JULEMAVEFRÆS".  

Kig på skemaet på bagsiden af forrige nummer af 

Komposten – og bliv inspireret.. 

De søllerødske vintertræninger skal selvfølgelig bru-

ges til at tanke ny energi og dygtiggørelse; men klub-

samværet omkring træningerne er bestemt ikke uvæ-

sentligt – det er måske endda "det klister", der er med 

til udvirke, at Søllerød OK er en levende og voksende 

O-klub. 

Vintertrænings mål er O-løb i forårsskoven 
 

Flidslisten 
Et af træningsbandens "billigste tricks" er at føre den 

såkaldte flidsliste, hvor træningsbanden holder styr på 

deltagerne og deltagelsen i de indtil nu 355 træninger. 

Det har været spændende at følge udviklingen gennem 

årene – og dette år (2012) vil sandsynligvis glide ind i 

rækken ad succestræningsår med et gennemsnitligt 

deltagerantal på tæt på 50 pr. træning.  

Vi vil antagelig ende på et årsdeltagertal på over 2000 

startende – superflot.  

 

OG HVEM ENDER SOM  
SØLLERODEN PÅ TOPPEN ? 
 

 

 

 
HOV – dér smuttede lige ni år 
Den sidste weekend i november 2003 afviklede jeg 

den første træning i det, der senere skulle blive "den 

uendelige række at træninger". Min plan var blot 3 

træninger tilbudt til den hensygnende klubs medlem-

mer – og så kan vi jo alle i dag se hvor galt det er gå-

et. I skrivende stund er der afviklet 355 træninger med 

14.517 deltagere – det er lidt vildt at tænke på, at der 

har været 40,9 aktive ved hver af træningerne – og 

hvem har været nr. 0,9 ?  

Heldigvis er træningsbanden skabt og banden er vok-

set med tiden, så mit bidrag til træningerne er blevet 

sådan, at jeg ikke skal stå for alle træningerne. Jeg har 

lovet, at jeg vil være bandeleder ét år mere, men ved 

rundingen af 10 leveår i den søllerødske O-

træningstjeneste må jeg mene, at mit løfte om 3 træ-

ninger må være opfyldt. Der skal lige smutte ét år 

mere ! 

 

Gør dig dygtigere. 
Som der har været de tidligere år, er der igen denne 

vinter tilbud om dygtiggørelseskurser, som kan benyt-

tes af alle "almindelige" O-løbere. Følg godt med på 

DOFs hjemmeside, læs om de spændende tilbud, tag 

en rask beslutning og meld dig til et kursus med et 

emne, som "rammer" dig. Et kursus med andre O-

løbere fra hele Sjælland/Danmark kan blive en stor 

inspiration og opmuntring for hver enkelt – og måske 

kommer du hjem med nyt gods til dig selv og – hvem 

ved – til klubben. 

 

KLUBTRÆNINGERNE 
 

Januar til marts 2013 
Træningsplanen for de næste 6 måneders træninger er 

ved at blive færdiggjort, så den kan lægges på klub-

bens hjemmeside inden midten af december. Desuden 

vil planen blive mailet rundt til alle medlemmerne via 

O-service, så alle kan løbe O-året 2013 vel informere-

de i møde.  

Vel vidende, at mange søllerødder ikke har nok i 

klubtræningerne, men også vil være med i MOLBO-

arrangementerne, vil de første 10 lørdagstræninger 

blive lagt "modsat" Molboløbene, så vi ikke kommer 

2 gange i samme skov på én weekend. 

 

Vel mødt lige dér, hvor den næste træning lokker. 
 

Gert
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