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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  45424204 
Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 
Kort Troels Christiansen troelschristiansen@gmail.com  51848393 
Kortsalg Mogens Jørgensen oz6mk1@gmail.com   
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: 

• 24. maj 2012. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

• 27. august 2012. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 

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

 

Kære Søllerødder! 
D. 28. april indvier vi FindVeji i Rude Skov. Det er en super måde at vise venner, familie, kol-

legaer og naboer hvad orienteringsløb også kan være - så sæt kryds i kalenderen d. 28. april og 

inviter gerne 2+ med i skoven den dag. Hvis hvert medlem gør dette så bliver vi 600+!! Hvis I 

skal bruge større oplæg af Flyers og Plakater så send 

 heidi_kristensen@mail.dk, sej@di.dk eller kaae-nielsen@webspeed.dk en mail! 

 

 

 

Nyt fra kassemesteren.  
Sammen med dette nummer af Komposten udsendes et kontoudtog. Det årlige kontingent for 

2012 er nu posteret på kontoudtoget. Afgifter for deltagelse i løb/kurser allerede afholdt i 2012 

er ikke medtaget endnu. Administrativt er det en stor lettelse for kassereren at tilskrive disse af-

gifter et par gange årligt. Det enkelte medlem kan via O-service få en opgørelse af afgifter for de 

løb/kurser, som man har deltaget i/eller er tilmeldt til. Kassereren regner med, at medlemmerne 

fylder deres konto op i forhold til de aktiviteter, som de deltager i, og som betales via klubben. 

Familiemedlemmer kan nøjes med at lave en enkelt indbetaling, da kassereren ved årets udgang 

sørger for at fordele det på passende vis mellem de enkelte familiemedlemmer. Husk at angive 

dit medlemsnummer ved overførsel for at gøre livet lettere for kassereren. 
 

 

 

Husk at rengøre eller tage de beskidte sko af, før du går op i klubhuset! 
 

Læg mærke til, at der er opsat en skobørste ved indgangen i kælderen. 
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Søllerød Orienteringsklub 
 Generalforsamlingen d. 23. februar 2012  

  

Referat. 

Fremmødte: 34 

1. Valg af dirigent og referent: Erik Brühl (EB) valgt som dirigent og Kirsten Møller (KM) som referent. EB 

konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt og korrekt indkaldt og dermed lovlig. 

2. Bestyrelsesberetning 2011 ved formand Niels Bentzon (NB): 
Den skriftlige beretning er gengivet i Komposten 2012-1 og suppleres mundtligt: 

• MiniSUT – træningstilbud til de 6-10-årige – er under implementering og beskrevet i nyeste nummer 

af forbundsbladet Orientering. 

• SUT (Søllerøds Ungdoms Team) har i de sidste tre år været en del af ATK-initiativet, som er afsluttet 

i 2011. Klubben har modtaget 25.000 kr. fra ATK og 10.000 kr. fra kommunen (Team Rudersdal) til 

ungdomsarbejdet. Konsekvensen af ATK har ifølge SUT-trænernes egen tilbagemelding været en 

mere effektiv træning, hurtig udvikling af løberne, flere kandidater til elitearbejdet under forbundet, 

større generel motivation og flere flotte resultater til klubbens løbere både nationalt og internationalt. 

• SOK’s SUT-træner Bo Konring blev endvidere i 2011 kåret som årets træner i DOF for sin mange-

årige trænerindsats både i klubben og i kredsregi. 

• Magnus Maag vandt guld i drengestafetten ved de europæiske ungdomsmesterskaber (EYOC). 

• Caroline Konring deltog i junior-MTBO-VM og hentede en 4. plads i pigestafetten. 

• Rasmus Thrane Hansen deltog som førsteårssenior i sit andet senior-VM i udfordrende terræner i 

Frankrig. 

• Klubbens har holdt ”præmiefest” med omtrent dobbelt så mange medaljer som året før ved DM og 

SM – i alt 28 guld-, 16 sølv- og 22 bronzemedaljer. Martin Illum tog guld i samtlige fod-O-

discipliner i sin klasse (H -14) og sikrede sig desuden sølv ved MTBO-DM. Den flotte præstation 

medførte en forhåndsudtagelse til U-16 landsholdet. 

• Mads Lassen er ansat som Kompostens resultatmedarbejder. 

• Der er taget initiativ til en eliteoverbygning mellem fem nordsjællandske O-klubber mhp. deltagelse i 

internationale stafetter – CopenhagenO, som har Tore Linde som formand, og som debuterer ved 

Hallandspremieren den 9.-11. marts. Samarbejdet er åbent for både senior- og juniorløbere. 

• Klubhuset er blevet bygget om for at skabe mere plads. Bl.a. er skorstenen og en ikke-bærende væg 

blevet fjernet med betydelig effekt. 

• (Ikke del af den skriftlige beretning) Der er (blandt andre forslag) netop fremsat forslag om bygning 

af en tredje sportshal (Holtehal 3), som synes at skulle ligge dér hvor Rønnebærhuset ligger. Klubben 

afventer udviklingen. 

• Der er i 2011 tegnet et nyt sprintkort over DTU’s 3. kvadrant ved Troels Christiansen og Ulrik Niel-

sen (blev anvendt første gang ved SprintCup i 2011) samt pågår aktuelt korttegning over Klintesko-

ven (ved Steen Frandsen, Viborg OK) samt Folehaven mhp. fremtidige arrangementer. Mht. Foleha-

ven, hvor planen var at hente hjælp fra de tidligere benyttede ukrainske korttegnere, hvilket er mis-

lykkedes, planlægges nu tegning med hjælp af tjekkiske korttegnere. 

• Find vej-projektet er i gang under ledelse af Heidi Kristensen (beskrives senere i detaljer). 

• Molboløbet havde i 2011 sin 52. sæson. ”Løbsledelsen” bestod i 2011 og igen i 2012 af Jørgen Wis-

bech, Jens Rose-Møller og Kirsten Møller. 

• Klubben arrangerede endvidere SprintCup (som nævnt ovenfor) en 3.-6. divisionsmatch, SkovCup i 

Rude Skov, 2 NatCup-løb og et mellemdistancestævne. 

• Beretningen afsluttes med en TAK til alle de mange, der på forskellig vis bidrager til klublivet og et 

overblik over planen for 2012 (og en smule for 2013-14). 

• Ved sidste generalforsamling blev det foreslået at ændre klubbens navn til ”noget der inkluderer Ru-

dersdal”. Bestyrelsen har besluttet ikke at gøre noget aktuelt, men har dog reserveret et navn indehol-

dende ”Rudersdal” i forbundsregi. ifølge vedtægterne binavnet ”Rudersdal Orienteringsklub”. 
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Martin Illum med en af de 6 DM-guldmedaljer. 

 
Bemærkninger til beretningen: 
Ulrik Illum: ATK-bøger ligger i klubhuset og kan 

hjemlånes. SUT’erne havde forældremøde den 20. 

februar og havde med 42 fremmødte god brug for al 

pladsen! 

Gert Bøgevig: Martin Illum blev kåret som årets ung-

domsløber til julemaveløbet. 

Ellen Thisted: Kirsten Olsens fantastiske indsats med 

oprydning på trappearealet bør også nævnes. 

Iben Maag: Indmeldelse i CopenhagenO kan være en 

fordel også for ældre løbere mhp. koordinerede starti-

der. 

Gert Bøgevig: Evt. kan to klubbers starter koordine-

res. 

Mogens Jørgensen: Indmeldelse medfører pligt til at 

stille op for CopenhagenO i alle internationale løb, 

også veteran-VM osv. 

ET. Hvad er forskellen mellem NEO og Copenhage-

nO 

NB: CopenhagenO er et formelt stafetsamarbejde, 

NEO er et træningssamarbejde. 

Kim Find Andersen: Ser ikke det store behov for ind-

meldelse i CopenhagenO. 

Jørn Wigh: Som stævneleder på én udgave af NatCup 

oplevet store problemer med at flytte materiel på 

Vangeboskolen. Kan der findes mere egnede lokaler 

til dette? 

IM: Mener at en del af materiellet er kassabelt og bør 

fjernes, bl.a. gl. toiletter. 

MJ: Har spurgt om mere plads på Vangeboskolen, 

hvilket er blevet afvist. 

JW: Evt. kunne man opsøge lokaliteter andetsteds? 

NB: Nogle ting kan måske stilles på loftet i klubhuset. 

EB: Opfordrer til at bestyrelsen arbejder videre med 

problemet. 

 

Herefter godkendes beretningen med klapsalver. 

 

 

 

 

3. Regnskab 2011 ved kasserer Jens Anders 
Hansen (JAH): Regnskabet er udsendt med 

sidste nummer af Komposten. Årets resultat 

er et overskud på 59.612 kr. modsat budget-

tet, som kalkulerede med et underskud. 

Overskuddet skyldes uventede indtægter fra 

løbsarrangementer, kortsalg og støtte fra 

kommunen. Molboløbet genererede et lidt 

større overskud end budgetteret. Kontingen-

tet blev øget, men indtægten herfra har alli-

gevel været lidt mindre end budgetteret pga 

afskrivning af ca. 8.200 kr.. På udgiftssiden 

er der brugt færre penge end forventet, væ-

sentligst pga mindre korttegningsaktivitet. 

DOF-kontingentet til DOF på ca. 57.000 kr. 

blev 97 kr. højere end forventet! Komposten 

har medført en udgift stort set som budgette-

ret.  

Medlemstilskuddet har været stort set som budgette-

ret, hvilket også gælder klubaktiviteter inkl. kortteg-

ning og indkøb af materiel. Ombygningen af klubhu-

set, som er udført af nogle af medlemmerne, har med-

ført et antal indirekte ekstraudgifter, mens telefonud-

gifterne er faldet. 

Bemærkninger: 

EB: Kommunen betaler tilsyneladende andre klubber 

for kørselsomkostninger. Opfordrer bestyrelsen til at 

undersøge forholdet. 

Herefter godkendes budgettet med klapsalver. 

 

4. Budget 2011 ved kasserer JAH: Der bud-

getteres med indtægter på 285.300 og udgif-

ter på 315.650, altså et nettounderskud på 

30.350 kr. Medlemskontingentet forudsættes 

uændret. Der indhentes tilskud bl.a. til Find 

Veji-projektet og kursusdeltagelse.          

ATK-indtægterne er afsluttet. Der forventes 

indtægter på Molboløbet på 70.000 kr. Kon-

tingentet til DOF er pristalsreguleret og ikke 

fastsat endnu. Tilskuddet til medlemmerne 

forventes at øges noget. Således forventes 

øgede startudgifter og udgifter til transport 

og overnatning, ikke mindst i ungdomsafde-

lingen. I kraft af CopenhagenO forventes 

øgede udgifter fordi nogle eliteløbere delta-

ger for denne overbygning snarere end for 

svenske klubber ved store internationale sta-

fetter. Find Vej-projektet vil medføre nogle 

udgifter. Udgifterne til klubtræning forven-

tes uændret. Klubhus-ombygningen forven-

tes også i 2012 at medføre nogle udgifter. 

 

Spørgsmål: 
Jørgen Wisbech: Hvorfra indhentes midler til de øge-

de udgifter til korttegning ved tjekkerne? 

JAH: Der er afsat 20.000 kr. ekstra hertil. 

Herefter godkendes budgettet med applaus. 



Søllerød Orienteringsklub                                                                    Komposten – 22. årgang nr. 2 – april 2012 

6 

 

5. Medlemskontingenter 2012 ved JAH: Fo-

reslås uændret (junior 550 – senior 770 – 

familie 1310 – passiv 250). 

Der fremsættes spørgsmål om antal medlemmer (207 

aktive og 41 passive) og medlemstilgangen, som be-

skrives som let stigende. 

JAT: Afgiftsstrukturen i DOF er blevet et væsentligt 

problem. Må diskuteres ved repræsentantskabsmødet. 

Kontingentet godkendes med applaus. 

 

 
Sutter og trænere på tur. 

 
6. Indkomne forslag: 
Kim Find Andersen har foreslået, at referaterne fra 

bestyrelsesmøderne gøres tilgængelige for medlem-

merne via hjemmesiden. Forslaget er indsendt rettidigt 

men  ikke distribueret med de forudsatte 10 dages 

frist, men generalforsamlingen godkender behandling. 

KFA uddyber forslaget mundtligt. Ønsker ikke at på-

lægge bestyrelsen ekstraarbejde, men at følge med. 
 

John Lassen: Opbakning; det er almindelig praksis at 

offentliggøre referaterne. Bestyrelsen kan dog beslutte 

at udelade fortrolige dele. 

UI: Do. 

 

 

EB: Den af JL anførte praksis gælder også i andre 

sportsklubber samt kommunalbestyrelsesarbejde, med 

klausul for lukket behandling af fx personsager, sager 

vedr. sponsorforhandlinger og situationer, hvor der 

kan foreligge konkurrence med andre (klubber). 

JW: Skal tage højde for situationer, hvor der kan fore-

komme mistænkeliggørelse, fx ved fløjdannelse. 

Signe Foverskov: Fortrolighedsklausulen bør godken-

des åbent, så det ikke danner udgangspunkt for mistro. 

NB: Bestyrelsen er positiv over for forslaget og fore-

slår desuden at der oprettes en ”lukket afdeling” med 

login på klubbens hjemmeside, hvor bestyrelsesrefera-

terne kan læses, dog fortsat som beslutningsreferater 

og ikke indeholdende fortrolige sager. 

 

Herefter diskussion af, hvorvidt passive medlemmer 

skal have adgang til bestyrelsesreferater. Det konklu-

deres, at også passive medlemmer bør have adgang til 

referaterne. 

Bo Rasmussen: Spørger om definitionen af et passivt 

medlem. 

JAT: Et passivt medlem må principielt ikke dyrke 

sporten. 

John Lassen: Er selv aktivt medlem, men har aldrig 

været ude at løbe. Vil klubben spare penge, hvis det 

aktive medlemskab ændres til passivt? 

EB: Mange eks-medlemmer, der er flyttet til andre 

egne / klubber, bevarer kontakten ved passivt med-

lemskab. 

KFA: Guld værd for klubben, at unge løbere fra andre 

klubber er passive medlemmer og derved kan træne 

med i SUT-regi. 

JAT: Problemet opstår, hvis man kun er passivt med-

lem og deltager i DOF-arrangementer (løb). Nævner 

andre grænseområder, der kan opfattes som ”minefel-

ter”. 

 

 

 

 

 

7. Valg af bestyrelse: 

• Formand: NB er på valg, genopstiller og vælges. 

• Kasserer: JAH er ikke på valg. 

• Bestyrelsesmedlemmer: Følgende medlemmer er på valg: Tore Linde, Mogens Jørgensen og Ellen 

Frier; TL og MJ genopstiller og vælges, mens EF ønsker at afgå. Bestyrelsen foreslår Morten Nissen, 

som vælges. Følgende medlemmer er ikke på valg: Henrik Kleffel, Heidi Kristensen. 

• Revisorer: Michael Aasøe og Torben Bøttcher genopstiller og vælges. 

• Suppleanter til bestyrelsen: Erling Thisted genopstiller og vælges, mens Morten Nissen afgår. Jørgen 

Wisbech opstiller og vælges. 

• Revisorsuppleant: John Lassen genopstiller og vælges. 

Alle valg og genvalg med akklamation. 

Herefter overrækker Else Juul Hansen SOK-farvede sokker, ørehængere, indlagsblade og lygter ad lib. til 

bestyrelse, revisorer og andre aktive blandt de fremmødte. 
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8. Eventuelt: 
NB: Årets søllerod består i år af årets søllerødder – i 

form af Ellen og Jens Aaris Thisted, som hædres for 

mangeårige aktiviteter i form af tøjsalg, kioskadmini-

stration, stævne- og træningsdeltagelse, BOM-

kanondeltagelse!, bestyrelsesarbejde inkl. formand-

skab, banelægning, stævneledelse, Molboløbsarran-

gement, tillidshverv i DOF, sociale aktiviteter inkl. 

organisering af sommerafslutningsløb og -fest i 

”SOK-klubhus 2” osv. osv… Overrækkelsen af poka-

len foregår under store klapsalver. 
 

Grethe Tetens har spurgt, om klubben vil hjælpe med 

oprettelse af en klasse for D 80- ved mesterskaber. EB 

foreslår at bestyrelsen påtager sig dette. NB: Enig. 

Bestyrelsen kan indsende forslag til reglementsæn-

dring for 2013. MJ: Individuelle medlemmer kan ind-

sende forslag til det nye reglement via Østkredsens 

hjemmeside. JAT: Ændringsforslag har størst chance 

for godkendelse, hvis det er et forslag fra kredsene.  

 

ET: Nævner eksempler på tidligere ældre dameløbere, 

som stillede op i den jævnaldrende herreklasse og tog 

DM-medalje. Gert Bøgevig: Spørger til børneattester i 

forbindelse med ungdomsarbejdet. Hvem skal god-

kendes? NB: Dette omfatter en voksende gruppe. 

Klubben er forpligtet over for kommunen til at søge 

børneattester for alle, som arbejder aktivt med børn. 

KFA: Hvad siger DOF? JAT: Usandsynligt at DOF 

kan lægge faste regler for alle. Mest relevant for dem 

som arbejder med SUT og MiniSUT. Svend-Erik Jep-

sen: Spejderkorpset (DDS) opretter børneattester for 

dem der har direkte formel lederrolle, men ikke fx for 

dem der har ”adhoc-roller”. 

 

Heidi Kristensen: Fortæller om Find Vej-projektet. 

Der opsættes både faste poster på både lette, mellem-

svære og svære placeringer – klubben har bestilt 90 

pæle. Der påsættes ikke stiftklemmer, men en bog-

stavkombination som kan benyttes fx ved træning. 

Der oprettes flere baneforslag per projekt, og alle for-

slag samles på www.findveji.dk med direkte link til 

printbare kort. Det er gratis at benytte baneforslagene. 

Nogle har indlagt GPS-koordinater, ”Quick Respon-

se”-koder med input fx fra naturvejledere eller histori-

ske oplysninger, SMS-skattejagt osv osv. 

SOK deltager med foto-O i Søllerød By og skov-O i 

Kirkeskoven; skov-O i Rude Skov, hvor der foregår et 

samarbejde med skolerne; samt skov-O i Rådvad i 

samarbejde med Naturskolen. Kaj Rostvad har været 

en meget aktiv medspiller hvad angår samarbejde med 

skoler / undervisningsinitiativer. 

DOF har satset stort på initiativet, som forventes at 

skabe øget interesse for O-sporten. Der følger midler 

med, således at klubbens arbejde er dækket. Det vil 

give et øget samarbejde med skoler, spejdere osv., 

hvilket vil give et øget rekrutteringsgrundlag til klub-

ben. Kommunen bakker op om initiativet, inddrager 

klubben til introduktion af nye borgere, og deltager (i 

form af borgmesteren) ved åbningen af projektet. Sko-

lerne har også vist stor interesse; således har Trø-

rødskolen oprettet et ”charter” for O-aktiviteter, og 

andre skoler er på vej med tilsvarende initiativer. 

Der er behov for hjælp fra medlemmerne til at male 

pæle (foregår i Chr. Strandgaards garage, Grusbakken 

2, Gentofte), sætte dem i jorden, samt deltage ved 

indvielsesarrangementerne (28. april i Rude Skov og 

senere i Kirkeskoven (forsommer) og i Rådvad (efter-

år)). 

GB: Opfordrer til at deltage ved næste træningsarran-

gement 25. februar i Nyrup Skov, hvor der løbes på 

faste poster. 

 

Jørgen Wigh: Foreslår ved Molboløbene, at der sættes 

øget fokus på de mindste børn mht. pointgivningen, 

og at der kåres en overmolbo der ikke er et klubmed-

lem. 

 

ET: Spørger til samarbejde med pressekoordinator i 

Find Vej-projektet, hvilket Heidi Kristensen kan be-

kræfte finder sted. 

 

Else Juul Hansen: Spørger til udvidelse af aldersklas-

serne også ved Divisionsturneringen. MJ: Der er ned-

sat udvalg under DOF mhp. regelændringer. Der er 

fremsat forslag til reglementsændring også i år. JL: 

Foreslår at bestyrelsen fremsætter forslag om, at DOF 

opretter samme klasser for kvinder som for mænd. 

 

NB: Takker under akklamation Ellen Frier, som afgår 

fra bestyrelsen, for indsatsen i bestyrelsesarbejdet. 

 

Herefter takker EB forsamlingen for god ro og orden, 

nedlægger ordstyrerhvervet og giver ordet til NB som 

ligeledes med tak afslutter generalforsamlingen. 

 

Kirsten Møller 

24. februar 2012 

 

 
Kirsten Møller gør klar til dagens træning. 
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Formanden har ordet 
 

Som altid i Søllerød OK begyndte året med de ti mol-

boløb. I år havde vi den store glæde, at Jørgen Mün-

ster-Swendsen efter finalen den anden søndag i marts 

kunne kalde sig ”Overmolbo”. Som det er de fleste 

bekendt, var Jørgen i mange år (9 år) ”over-

stævneleder” for molboløbene, og det er derfor en 

fortjent og populær vinder, vi fik i år. Tillykke til Jør-

gen! 

 

Molbosæsonen har overordnet været fin. Vi blev for-

skånet for de store snemængder, vi har haft de foregå-

ende år, og deltagerantallet var også lidt højere end 

sidste år. Der er blevet brugt megen energi på at lave 

spændende og overraskende spørgsmål, sætte poster i 

skoven osv. Arrangementet kører som en velsmurt 

maskine ikke mindst takket være molboteamet, Kir-

sten Møller, Jørgen Wisbech og Jens Rose Møller; IT-

systemet og Mogens, der sørger for, at infrastrukturen 

er på plads ved hvert eneste løb. Tak til jer og tak til 

de ti arrangørteams, som gav os endnu en forrygende 

molbosæson. 

 

I februar holdt klubben sin årlige generalforsamling, 

hvor der blandt andet var valg til bestyrelsen. Ellen 

Frier havde desværre valgt ikke at genopstille. Morten 

Nissen, der hidtil har været suppleant, blev valgt ind 

som almindeligt bestyrelsesmedlem, og Jørgen Wis-

bech blev valgt som ny suppleant. Tak til Ellen for 

hendes altid positive tilgang til tingene og for hendes 

bidrag til bestyrelsesarbejdet, der for bare at nævne få 

har omfattet designet af vores nye klubtøj og udarbej-

delsen af startpakken til nye medlemmer, og velkom-

men i bestyrelsen til Jørgen. 

 

Som man kan læse i referatet, er klubbens økonomi 

sund, og 2011 resulterede i et noget større overskud 

end budgetteret. Det skyldes primært, at klubben ar-

rangerede flere stævner end planlagt ved årets begyn-

delse, og at udgifter til korttegning er udskudt til 

2012. Budgettet for i år udviser derfor et mindre un-

derskud. 

 

Til generalforsamlingen var der stillet forslag om, at 

referaterne af bestyrelsesmøderne skulle gøres tilgæn-

gelige for alle klubbens medlemmer. Der var stor op-

bakning til forslaget, som blev vedtaget. Rent praktisk 

vil vi kombinere dette med en ansigtsløftning af 

hjemmesiden, som blandt andet vil komme til at inde-

holde en intern sektion for klubbens medlemmer. 

Herudover blev bestyrelsen opfordret til at arbejde for 

oprettelse af dameklasser D80+; at se på, om der er 

behov for at ændre pointgivningen for mindre børn 

ved molboløbene, og at se på, om opbevaring af vores 

materiel kan gøres smartere. 

 

Som traditionen byder, blev Årets Søllerod hædret på 

generalforsamlingen. I år hædrede vi endda to Sølle-

rødder: Ellen og Jens Aaris Thisted. Begge har gen-

nem mange år gjort et stort arbejde for klubben, og 

gør det fortsat. I kan læse mere herom andet sted i 

Komposten. 

 

Også Mogens Jørgensen er blevet hædret. På DOFs 

repræsentantskabsmøde modtog Mogens ”Silvablok-

ken”, der er en hædersbevisning, som DOF tildeler 

personer, der har gjort en særlig indsats for oriente-

ringssporten. 

 

Et gennemgående tema på repræsentantskabsmødet 

var Vision 2015, der handler om at synliggøre oriente-

ringssporten og rekruttere flere medlemmer; ofte for-

muleret sådan, at orientering skal være let at gå til (for 

nye og gamle deltagere) og let at gå til (for arrangø-

rer). Det er i det lys, vi skal se Søllerød OKs igangvæ-

rende ”Find Vej i”-projekter. Netop nu arbejdes der 

under Heidis ledelse på højtryk på at få Søllerøds før-

ste ”Find Vej i”-projekt, der omfatter 60 faste poster i 

Rude Skov, gjort færdigt til den landsdækkende ”Find 

Vej i Danmark”-dag den 28. april. På denne dag vil 

der være ”Find Vej i”-events over 35 steder i landet. 

Find Vej har fået stor bevågenhed af Rudersdal 

Kommune, og Søllerød OKs første projekt vil blive 

indviet af borgmester Erik Fabrin på Rudegård Stadi-

on. Vi håber selvfølgelig på, at rigtig mange vil finde 

vej til os, og jeg vil gerne opfordre jer til at sprede 

tilbuddet til familie, venner, naboer, kolleger osv. Kig 

også på hjemmesiden http://www.findveji.dk/. Senere 

på året vil vi indvie to yderligere projekter i Søllerød 

By og ved Naturskolen i Rådvad. 

 

Efter vintersæsonen med Molboløb, VinterCup, Nat-

Cup og masser af træninger er det nu blevet lysere og 

varmere, og med disse ord vil jer ønske jer alle en 

rigtig god forårssæson. 

 

Vi ses derude, hvor søllerødderne finder vej. 

 

Niels 
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DM 2013 - korttegning 
DM 2013 
D. 14. og 15. september 2013 er Søllerød OK og 

O-63 arrangør af danmarksmesterskaber i stafet 

og langdistance i Klinteskoven på Møn. 

Det er aftalt mellem klubberne at samarbejde om 

stævnet, med den tilføjelse at Søllerød er lokomo-

tiv på den sportslige side. Det er tanken at lave et 

fedt stævne, hvor vi ikke nødvendigvis forventer 

det vilde overskud, men viser Møn fra sin bedste 

side og samtidig hygger os med at lave løb. Der-

for inviterer vi også medlemmerne i O-63 og Søl-

lerød på fællesarrangørweekend med overnatning 

på Hjertebjergskolen, fællesspisning mv. 

Bemandingsplanen tager udgangspunkt i, at vi 

skal blive mange, så Søllerødder/O-63’ere så vidt 

muligt skal have mulighed for selv at komme i 

skoven (enten den ene dag, via åbne baner eller 

poster ind/ud), så det bliver en god weekend for 

alle på Møn! Formændene står for rekruttering, og  

 

vil i nær fremtid kontakte personer med ønsket 

om tilsagn for en funktionsledertjans. Senere føl-

ger rekruttering for øvrige opgaver. 

Vi forventer 700-900 starter hver dag, og tilbyder 

også åbne baner, tænker at samarbejde med Geo-

Centeret mv. Der er tegnet nyt fedt kort over 

Klinteskoven, og vi har aftaler med de bedste ba-

nelæggere Søllerød kan byde på.  

DM Lang om søndagen er et såkaldt WRE-løb, 

hvilket betyder at løbet giver point til verdens-

ranglisten i eliteklasserne. Det betyder, at vi nok 

får udlændinge til Møn, og at vi også vil annonce-

re internationalt for stævnet. 

Det bliver selvfølgelig rigtig sjovt, og vi håber 

meget du vil være med ☺ 

O-hilsen 

Torben Hviid, Niels Bentzon og Troels Christian-
sen 

 

Korttegning 
Ansvaret for klubbens kæmpe kortfil (Rude skov, 

Geel skov og Jægersborg Hegn) er pr. marts 2012 

overdraget til Niels Raagaard. Niels har i forvejen 

i en årrække passet godt på Trørød-kortet og er 

gået ind i opgaven med krum hals. Indlevering af 

evt. kortrettelser/kommentarer foregår på samme 

måde som hidtil via den røde mappe i klubhuset. 

Jeg har trukket mig fra arbejdet for at få tid til en 

stævnelederrolle ved DM 2013 (se andetsteds i 

Komposten). Jeg har haft en finger med i klub-

bens kort i 9 år og slipper dem jo nok aldrig helt. 

Således tegner Ulrik N og jeg videre på DTU til 

brug for Sprint Cup i maj/juni. Og jeg skal advise-

re de tjekkiske korttegnere, der skal tegne Foleha- 

 

 

ve sidst i april. Henrik Kleffel har gjort en jætte-

indsats for at få dem på banen til erstatning for 

vores ukrainske venner, som igennem et helt år 

havde visumproblemer. Henrik varetager endvide-

re kortenes interesse i bestyrelsen. 

I Klinteskoven er kortet til DM 2013 næsten fær-

digt. Det er tegnet for DIF-midler af Steen Frand-

sen, Viborg OK, som er en af Danmarks bedste 

korttegnere. Jeg har været kortkonsulent og kan 

afsløre, at der virkelig er noget at glæde sig til. 

Hjælp Niels i hans nye rolle, ikke mindst ved at 

have lidt tålmodighed med rettelserne ind imellem 

☺ 
Troels 
 

 
Den 17. marts stod 
Troels og Ulrik for en 
sprinttræning på DTU.  
 
Her ses Troels i gang 
med sammenpakning 
af skærme efter løbet. 



Søllerød Orienteringsklub                                                                   Komposten – 22. årgang nr. 2 – april  2012 

10 

Silvablokken og Sølleroden 
 

 

Ny hæder til vores altmuligmand Mogens.  
 

På DOFs repræsentantskabsmøde blev Mogens hædret 

som modtager af Silvablokken. Denne er en hæder, 

som DOF efter indstilling fra kredsene tildeler en per-

son, som har gjort en særlig indsats for orienterings-

sporten. 
 

Østkredsen havde indstillet Mogens, og Troels Bent 

Hansen, Østkredsens formand, begrundede indstillin-

gen med Mogens’ kæmpe arbejde med tidtagning og 

resultatberegning ved utallige stævner både i kredsen 

og på landsplan; hans mangeårige varetagelse og ved-

ligeholdelse af kredsens SI-udstyr og hans store 

hjælpsomhed og engagement i kredsbestyrelsen. 

 

Tillykke til Mogens. 

 

Niels 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Årets Søllerødder, giver 
 

På generalforsamlingen hædrede vi traditionen tro 

Årets Søllerod. I år var der faktisk to, idet hæderen 

tilfaldt både Ellen og Jens Aaris Thisted. 
 

Ellen for hendes indsats som mangeårig bestyrer af 

tøjbutikken, bestyrer af kiosken ved utallige stævner, 

molboarrangør mm. Ellen er derudover blandt de flit-

tigste stævnedeltagere og går ikke af vejen for natløb 

og et weekendprogram, som omfatter lørdagstræning, 

VinterCup og Molboløb. 
 

Jens Aaris for hans mangeårige indsats som stævnele-

der, banelægger, molboarrangør og respekteret for-

mand for klubben.  På det seneste er Jens Aaris også 

blevet intern revisor for DOK.  
 

Og så er vi mange, der har nydt godt af Ellen og Jens 

Aaris’ gæstfrihed ved sommerafslutningen i sommer-

huset i Vejby. 

 

Tillykke til Ellen og Jens Aaris. 
 

Niels 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Årets søllerødder, modtager 
 

Ellen og jeg oplevede den helt usædvanlige ære at få 

tildelt Sølleroden på årets generalforsamling. Mange 

tak til bestyrelsen for det. 

Derfor benyttes denne lejlighed til et lille tilbageblik. I 

familien har vi ikke løbetraditioner, men snarere bold- 

og ketcherspilstraditioner. Skæbnen ville dog at vores 

søn Ulrik – der gik i underskoleklasse med Søren Ol-

sen - hørte om hans meritter i skoven med forældrene. 

Det var nok dengang Sten Olsen løb en ungdomsbane 

og Søren formentlig H10. 

Hørsholm Kommune havde et sommerferietilbud- 

meget lige Rudersdal kommune – her dog varetaget af 

Hørsholm Orienteringsforening (HOF). Det ville Ul-

rik gerne deltage i. Én af de ansvarlige var en ung 

knægt (Klaus Gotthjælp) og jeg tror også Kristian 

Keller var med på holdet. 

Det var en succes, så det ville Ulrik gerne fortsætte 

med – så vi troppede op hos formanden (Ole Husen) 

og knægten blev meldt ind. 
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Nu mente farmand, at man ikke sådan lige kunne sen-

de en ung knægt i skoven helt alene så farmand måtte 

hellere løbe med. Som fodboldspiller i god form skul-

le man nok lige kunne vise de skovløbere, hvordan det 

skulle gøres – hvor svært kan det være!! 

Vi måtte jo tage en åben bane som gav noget flere 

udfordringer end en fodboldspiller havde ventet og 

efter et par gange sagde knægten, at han ville godt 

løbe sin egen klasse – hvorefter jeg måtte løbe min 

klasse. 

 

Mens han langsomt steg i graderne kulminerende med 

DM H17-20 (stafet) med Anders Bøgevig og Torben 

Nørgaard fik jeg søndag efter søndag mange klø i min 

klasse. Ellen fik også smag for sporten og er i dag 

mere løbende end jeg. 

I HOF lærte vi sportens vilkår (der skal ydes ved egne 

arrangementer for at kunne nydes ved andres) og intet 

kunne lade sig gøre medmindre man påtog sig mange 

opgaver. 

Som lille klub kunne HOF ikke overleve da nogle 

toneangivende medlemmer flyttede til Farum OK og 

en hurtig beslutning blandt de tilbageværende var at 

søge optagelse/fusion med Søllerød OK. 

Det har vi ikke fortrudt. 

Sporten har en sjælden evne til at samle klubbens 

medlemmer i et socialt samvær, som jeg ikke kender 

fra andre sportsgrene. Hvis Du spiller badminton om 

tirsdagen kender Du sandsynligvis ikke de medlem-

mer der spiller om onsdagen! Eliten læser Du om i 

avisen, ser måske i fjernsynet, men Du ’kender’ dem 

nok ikke! 

Ellen og jeg har selvfølgelig ikke kunnet holde os 

tilbage fra at tilbyde os i forskellige sammenhænge, 

men det har været alle pengene værd, når man oplever  

det engagement som andre af klubbens medlemmer 

bidrager med på hver deres måde. 

Sportsligt og socialt står især turene i udlandet stærkt i 

erindringen. Fra de kortere ture til Koarp og Oscars-

sons til de længere ture i Schweiz, Italien og Frankrig 

– for ikke at tale om udfordringen i Grønland, der 

kunne indbringe Ellen den eftertragtede Bomkanon-

pris. Tredje søn Erling har også været med siden tiden 

på børnebanen, nu flittig deltager i SET-gruppen efter 

en længere skadespause. 

Ulriks to ældste børn i Norge er startet i den ædle 

sport, og vi har med stor glæde haft dem med til O-løb 

i Danmark når chancen blev givet. 

 

I de andre sportsgrene jeg har drevet, har jeg kunnet 

opleve at ’vinde’ ca. hver anden gang. 

Når jeg er en tur i skoven bliver det ikke til medaljer 

for mit vedkommende, alligevel kommer jeg glad i 

mål og har hver gang haft en god dag i skoven; Ellen 

derimod høster flittigt. Men Søllerodsprisen slår dem 

alle sammen (for mig) med flere længder. Tak for 

anerkendelsen. 

 

Jens Aaris(forfatter) / Ellen (godkender) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer 
 

Vores fabelagtige faste træningstilbud og dygtige træ-

nere - er uden tvivl grundstenen i at vi kan rekruttere 

nye medlemmer. Med vores demografi vil det dog 

være "rettidig omhu" til stadighed at arbejde med at 

forbedre vores evne til at rekruttere og fastholde nye 

medlemmer.  

Mest for at få inspiration fra andre klubber, har jeg et 

par gange deltaget i møder i "Familie - orienterings 

gruppen", der er en udløber af et initiativ fra HSOK 

og effektivt er et paraplysamarbejde mellem en række 

klubber om rekrutteringsarrangementer rettet mod 

familier. D. 13. marts var vi vært i Rønnebærhuset og 

her deltog Tisvilde, Allerød, OK Øst, HSOK og Fa-

rum. De andre har været i gange længe - og er nået der 

til, at nok kan de tiltrække interesserede til rekrutte-

ringsarrangementerne mens statistikken for indmel-

delse endsige fastholdelse herefter er mere begrænset 

(5 % melder sig ind). Noget vi kender alt for godt fra 

Molbo løbene. 

 

 

Vi prøvede derfor i år ved det sidste Molbo arrange-

ment at reklamere for gratis træning til sommerferien 

og for de næste træninger samt muligheden for med 

FindVeji at løbe O-løb når det passer. Bliver rigtig 

spændende at se om der dukker nye ansigter op. 

Det jeg gerne vil opfordre jer til er 

• - hjælp med at give nye ansigter en god ople-

velse og smag på fællesskabet ved at introdu-

cere jer, spørge ind til løbsoplevelsen, opfor-

dre til at komme med ud til løb etc. 

Det kan jo også være "gamle medlemmer" der 

måske ikke er ude at løbe så tit. 

• - helt generelt at give input til hvad vi kan gøre 

bedre omkring rekruttering og fastholdelse. 

• - er I nye i klubben, fortæl mig hvad der fik jer 

til at melde jer ind - og hvorfor I hang ved - og 

meget gerne hvad vi kan gøre bedre. 

 

Heidi (heidi_kristensen@mail.dk) 
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FindVeji-klumme 
  

Kære Klumme! 

Der har været rigtig god fremdrift på FindVeji 

projektet siden sidst: 

Vi fik i begyndelsen af marts leveret 90 pæle. 

Havde været så heldige at kunne låne Christian 

Strandgaards kælder i Gentofte til malingen. Helt 

optimalt. I skrivende stund har vi 58 færdigmale-

de - og inden Komposten er i jeres hænder for-

venter jeg, vi er færdige.  STOR TAK til alle dem 

der gav en hånd med OG til Christian Strand-

gaard! 

 

Der er været 3 super teams i skoven hen over 

weekenden/mandagen og de har isat 47 pæle. Næ-

ste skridt ift. isætning af pæle er Kirkeskoven, 

hvor der skal 10 pæle ud. Da der er løb i alle de 

næste mange weekender, ender det nok med, at vi 

forsøger at lave nogle daghold. Opfordring til del-

tagelse bliver sendt ud som en del af forsnakken.  

 

Omkring Rådvad så havde vi en fin snak med Na-

turskolen, der var meget interesseret i at udvide 

listen af de tilbud de har til de ca. 15.000 børn, 

der kommer forbi skolen hvert år - med oriente-

ring. Naturstyrelsen viste sig at være noget mere 

restriktive - men med passende smiger, pædago-

giske forklaringer og lækker kage, lykkedes det 

Kaj at få dem til at give os lov til at sætte pæle i 

det sydlige Jægersborg Hegn. Der bliver noget 

kompas-bane, intro-til-orientering-bane og en let 

bane i Stampeskoven.  

Kommunen har vist sig meget interesseret i et 

årligt samarbejde omkring en Oriente-

rings/motionsdag baseret på FindVeji-banerne - 

hvor de sørger for promovering til skoler og insti-

tutioner. Det har vi selvfølgelig takket ja til. Vi 

får således god hjælp til promovering af indviel-

sen af FindVeji i Rude Skov d. 28. april. Borgme-

steren kommer og indvier kl. 14 - og hele kom-

munalbestyrelsen og udvalget der bevilgede os 

pengene er blevet inviteret. Svend-Erik står for 

kontakten og er blevet vores nye mand 'på bor-

gen'.  

 

DOF har lavet noget superfint markedsføringsma-

teriale på basis af Claus Ks input: Flyers, klubfol-

der, plakater og diplomer til d. 28. april. Vi håber 

meget, I har lyst til at omdele til naboer, familie, 

venner, kollegaer og hvor I ellers kommer. Vi får 

det leveret i uge 12 og vil tage det med ud til træ-

ningerne. Hvis hver Søllerod blot tager 2 personer 

med til d. 28. april bliver vi +600! Hvis I ønsker 

at få materialet i softcopy så send mig en mail 

(heidi_kristensen@mail.dk).  

Mange har allerede meldt sig til at hjælpe d. 28. 

april, men vi kunne godt bruge lidt flere hænder. 

Doodle- invitationer kommer med ud i forsnak-

ken. Der bliver helt sikkert også mulighed for, at 

du kan løbe en tur også på Tores fine baner (der er 

også svære baner). 

Vi inviterer også til Feedback på Søllerød By og 

Kirkeskoven - mere om det senere. Hvis I har ide-

er til, hvordan vi kan gøre FindVeji endnu bedre 

og udbrede til flere, lad mig det vide. 

Det har været utroligt dejligt med den store op-

bakning, der synes at være til projektet. STOR 

TAK! 

Heidi 

 

 

Stolpemaling. Her Morten og Signe 

 

 

Kaj og Erik i gang med boret. 

 

Mere FindVeji: se side 21, findes kun i net-udgaven. 
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Elitesiden 
 januar-marts 

  

Af Troels Christiansen. 
 

Først skal vi byde Andreas Mikkelsen velkommen 

i elitegruppen i Søllerød. Andreas er 21 og er en 

flittig trænende herre, som er gået i gang med fy-

sioterapeut-uddannelse i Hillerød og har bosat sig 

der. Tidligere har Andreas løbet for AKIF (Aal-

borg Kaserner) i forbindelse med engagement i 

det danske forsvar. Andreas er fra Bornholm og 

har løbet o-løb i 3-4 år. 

Sæsonen er så småt ved at starte, men også i vin-

ter har Søllerød vist flaget i træningskonkurren-

cerne hhv. NatCup og VinterCup. I Natcuppen 

tæller 6 ud af 9 afdelinger og i den samlede stil-

ling på den lange bane blev Ulrik Nielsen (2), 

Troels Christiansen (3) og Tore Linde (4). Martin 

Illum blev 2'er på den næstlængste bane. Har du 

ikke prøvet NatCup endnu kan de løb varmt anbe-

fales i den kolde tid ☺ Det er hyggeligt med fæl-

les start, og der er altid mad bagefter. 

I Vintercuppen blev Steen Piil samlet nr. 3. Ulrik 

lå ellers til at vinde samlet, men en post uden 

skærm på en diffus placering kostede et 'mangler 

klip' på sidste afdeling i Farum Lillevang. 

Simon Thrane Hansen er i giftig god form og 

vandt overbevisende langdistancen 'I Troldens 

Fodspor' foran Steen. Rygterne siger, at det des-

værre var lidt småt med udfordringer i Boserup 

ved Roskilde.  

Hele 4 Søllerødstjerner var udtaget til årets første 

U16 landsholdssamling i Silkeborg. Agnes Jons-

son og Astrid Maag + Johan Skovbæk og Martin 

Illum. Stort tillykke. 

Nordjysk 2-dages tiltrak en masse nordmænd og 

så 2*2 Søllerødsejre! Søren Olsen vandt begge 

dage i H21A og Casper Wilken tog også en dob-

belt sejr i H21AM efter en længere periode med 

skader. Super fed sæsonstart af de to drenge! 

 

Den nye eliteoverbygningsklub CopenhagenO er 

blevet løbet godt i gang og har fået Tore Linde 

som formand. De 7 store klubber i Nordsjælland 

er med, Søllerød inkl., og det betyder, at der kan 

stilles stærke hold til de største stafetter, og at de 

bedste ungdomsløbere har et super fedt tilbud. 

 

 
 

Se mere på hjemmesiden www.cpho.dk som Ulrik 

selvfølgelig er mesteren bag. Klubben får sin offi-

cielle debut ved Danish Spring.  
 

Danish Spring 
En intensiv Danish Spring weekend og en god 

start for CopenhagenO. Det må være hovedover-

skrifterne efter en solrig weekend i Kirtelte mel-

lem Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave. 
 

Lørdagens nye koncept med samlet start på mel-

lemdistance slap Ulrik bedst fra og blev nr. 32, 6. 

bedste dansker. Troels, Aske, Tore og Steen slut-

tede alle længere nede. Troels ikke helt frisk efter 

Vasaloppet og Tore med dårligt knæ.  

Konceptet var sjovt og intenst, men terrænet due-

de ikke helt. Det var for åbent og overskueligt, og 

den ønskede spredning mv. fandt ikke rigtig sted. 

Desuden gav en enkelt post, med kun et stativ, 

store problemer og forsinkelser. 

Om aftenen var der natstafet. Troels og Ulrik løb 

med Michael Sørensen fra OK Øst. Michael lagde 

stabilt ud, og Troels fulgte op, Ulrik havde stadig 

kræfter og løb holdet i mål som nr. 7. Martin og 

Simon på andetholdet blev nr. 19. Stafetten var 

sjov og intens i tyk tåge, og med gode udfordrin-

ger i Store Dyrehave på et fint nyt kort. 

 

Søndagens stafet var efter samme setup som 

kendtes fra 21 år med Spring Cup. 4 ture for her-

rerne med lidt lange baner, særligt når det var 3. 

konkurrence på et døgn. 

På førsteholdet havde Ulrik IGEN kræfter og kom 

hjem som nr. 12 ikke langt efter de førende. Tro-

els var igen træt og løb ikke så hurtigt. Jens Knud 

Maarup og Michael Sørensen løb holdet hjem til 

en 9. plads. 

Med stort telt, nyt tøj og mange glade løbere blev 

det en fin start for CopenhagenO (samarbejdet for 

de 7 store klubber i Nordsjælland til de internati-

onale løb/stafetter).  

Næste opgave på den front er 10Mila i starten af 

maj måned. Det er en stor og prestigefyldt 10 

mandsstafet. 
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Trænerkursus 
Kan et trænerekursus i orientering give mig, som 
har løbet orientering i 35 år, noget? 
 

Af Magnus Oscarsson. 
 

Svaret var: Nye data om træning 

og hvordan kroppen virker under 

arbejde, kontakter til mange entu-

siaster i hele Danmark og sidst 

men ikke mindst idéer. 

Og tillad mig at sige, man bliver 

ikke træner på 33-timers-kursus. 

Man bliver heller ikke ekspert på 

næste års kursus. Jeg har kun åbnet en dør på klem.  

Men jeg håber at kunne give lidt inspiration og træ-

ning til vores mindste Søllerødder – minisutterne. 

Summarum: Orienteringsløber = Orienteringstræner = 

Er ikke det samme! 

Jeg har været på Himmelbjergegnens Natur- og Idræts 

Efterskole (HNIE) i Ry to weekender i vinter. Vel der, 

mødte jeg min navnebror Magnus Maag og Nikoline, 

som jo går på efterskolen der. 

De deltog også på kurset. Kurset var inddelt i største-

delen teori med gode forelæsere, som havde både ud-

dannelse og praktisk erfaring. Og en del praktiske 

øvelser som var nødvendige for mig som ikke har 

siddet på skolebænken i mange år. 

 

Kurset tager udspring fra ATK Aldersrelateret Træ-

nings Koncept, og er faktisk en syv år gammel bog. 

Den er dog blevet opdateret undervejs. 

Grundtanken i ATK konceptet er: 

 

• Det mentale/pædagogiske område: 
 

5 mental-udviklings-faser i forhold til orientering. 

Udøverne bevæger sig i 1-3 år i hver kategori. Tænk 

på det: Det tager dig mange år, inden du behersker det 

hele.  

 

 

•Det tekniske område 
 

Ca. 32 tekniske trin er indlagt i ovenstående fem faser. 

Der er tale om en grov inddeling. 

Træningen af elementerne er baseret på en model af 

flow-baseret og en stadiemæssig adfærdsteori. Konti-

nuerlig udvikling… 

 
•Det fysiske område 
 

”Alt andet lige, kan kroppen holde til dette”. Baseret 

på generel kropslig udvikling indtil 14-16 års alderen. 

Derefter mere specifik træning. Målrettet mod ”de 

bedstes” fysiske udvikling. 

 
•Skader 
 

Gængse skadestyper. Enkelte aldersrelateret. 
 

Som træner skal man være observant på "Flowet". 

Det er en balancegang og den er meget individuel. 

Kik på nedenstående billede og placer dig selv! 

Tænk derefter på at vælge den rigtige bane hos Sølle-

røds eminente ”Træningsbanden”. 

De er rigtigt dygtige til at give mange alternativer= 

Gennemtænkt! 

 

 
 

Weekend to, sammenfald med den koldeste uge under 

vintern, og da vi kom til Ry om fredagen var der også 

kold indenfor. 

Skolens varmesystem var gået i stykker og vi fik nog-

le rigtig kolde dage og nætter på skolen. Vi sad med 

overtøj på i klasseværelset og drak meget te. 

Modul to gik mere i dybet og var meget interessant. 

Jeg fik lært meget om hjerte, lunger og blod. 

Vedhefter et par billeder, så du kan se hvad vi snak-

kede om: 
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Nu skal jeg prøve at overføre en del af det jeg lært 

mig på Søllerøds fremtid! 

Mini-SUT teamet. 

 

Efter påske starter vi op om mandagen kl. 17.30. Vi 

har indikationer på en del deltagere, da vi har prøve-

kørt MiniSUT en gang om måneden i vinter. 

MiniSUT er for børn mellem 6 og 12 og skal i trin 

kunne gå videre til SUT-træningen som pågår samti-

digt. 

En udfordring er, at der sker meget for børn fra 6 til 

12 år, og vi skal holde det interessant og sjovt. 

 

 

 
Magnus i efterårsskoven med Louisa. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

EFTERLYSNING! 

Har du et gammelt aflagt kompas? 

Søllerød starter Mini-SUT-kursus efter påske og vil gerne have en del lånekompas-

ser til disse små. 

Magnus Oscarsson eller en anden SUT-træner modtager gerne disse kære ejendele 

som har været med på mange eventyr. (Tænk hvis de kunne tale ☺) 

  

Mvh. Magnus O.   
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

KLUBTUR! Reserver hellere weekenden med det samme. 

 

Weekenden 10. – 12. august inviterer Oscarssons os på O-weekend til deres dejlige sted ved Helgeån. 

Der bydes på samvær med teltovernatning, fællesspisning, svømme- og tømmerflådeture i/på Helgeån, 

saunatur, o-træning om lørdagen og O- løb om søndagen i Tormestorp. 

Tilmelding skal ske inden sommerferien – nærmere herom senere. 

 

    O-hilsen fra Magnus O og familie. 
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SkovCup 
 Det er for børn 

  

SkovCup er orienteringsløb for børn og unge, og 

man tilmelder sig direkte på dagen. 

Det er for alle, også kammerater, der ikke er med-

lem af orienteringsklubben. 

Til SkovCup får man et skovpas, hvorpå der bli-

ver stemplet for hvert løb man deltager i. Ved for-

årets sidste løb vil der blive udleveret en præmie 

til alle, der har deltaget i fire løb. Jeg vil sørge for, 

at klubbens børn i alderen fra ca. 4-15 år får udle-

veret et skovpas, som I kan medbringe til Skov-

Cup.  

Se mere på www.skovcup.dk 
 

Forårets SkovCup starter i år onsdag d. 25. april, i 

Ermelunden.

 

25.04. Ermelunden PI København <http://www.piorientering.dk/> Vandværket i 

           den østlige ende af Soløsevej ved Skovvej, Gentofte kommune 

 

 2.05.  Ravnsholt Allerød OK <http://www.alleok.dk/> Bregnerød skovvej, indkørsel fra Nymøllevej,  

           Allerød  

 9.05.   Præstevang FIF Hillerød<http://www.orientering.dk/fif/>  

            P-plads ved T-kryds ved Carlsbergvej/Hammersholtsvej (Teglgårdssøen), Hillerød 

16.05.  LI. hareskoven FSK OK, Gisselfeldengen, Skovlystvej, 3500 Værløse 

 

 23.05  Geel Skov Søllerød OK <http://www.sollerod-ok.dk/>Teknikerbyen, 2830 Virum 

 30.05. Marienlyst Slotspark HSOK <http://www.hsok.dk/> HSOK´s klubgård, Gl. Hellebækvej 63A 

            3000 Helsingør  

 5.06.  Tisvilde Hegn tilmelding kan ske via www.o-service.dk  P-plads ved stranden i Tisvildeleje. 

 

Søllerød OK arrangerer SkovCup løb ved Geels skov onsdag d. 23. maj, og hvis du har lyst til at give en 

hånd med, er du meget velkommen. 

Send mig en mail på thranehansen.oloeb@gmail.com. 

 

Venlig hilsen Susanne 

______________________________________________________________________________________
Top 3- resultater: 
 

NatCup 30/11/2011 
1. pladser 
Martin Illum: H2 
 

VinterCup 3/12 
1. pladser 
Agnes Jonsson: D -18 

Simon Thrane Hansen: H -18 

2. pladser 
Mads Lassen: Light 

3. pladser 
Ellen Thisted: D 60- 

Johan Lindbjerg Skovbæk: H -18 
 

NatCup 14/12 
1. pladser 
Martin Illum: H2 

2. pladser 
Aske Jepsen: H2 

3. pladser 

Ulrik Nielsen: H1 

VinterCup 17/12 
1. pladser 
Agnes Jonsson: D -18 

2. pladser 
Aske Jepsen: H -18 

Mads Lassen: Light 

3. pladser 
Simon Thrane Hansen: H 19- 
 

VinterCup 7/1/2012 
1. pladser 
Martin Illum: H -18 

Ulrik Nielsen: H 19- 

Rune Østergaard: Light 

3. pladser 
Simon Thrane Hansen: H 19- 

Mads Lassen: Light 
 

NatCup 11/1 
1. pladser 
Ulrik Nielsen: H1 

Martin Illum: H2 

2. pladser 
Jørgen Münster-Swendsen: H3 
 

3. pladser 
Troels Christiansen: H1 

Mads Lassen: H3 
 

Top 3-resultater ved Mads Lassen 
 

 
Det var en kold omgang for Mads at 
følge de små nevøer rundt på banen 
på DTU. 
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VinterCup 21/1 
1. pladser 
Ulrik Nielsen: H 19- 

2. pladser 
Agnes Jonsson: D -18 

Rune Østergaard: Light 

 

NatCup 25/1 
1. pladser 
Ulrik Nielsen: H1 

Martin Illum: H2 

2. pladser 
Troels Christiansen: H1 

3. pladser 
Aske Jepsen: H2 

Jørgen Münster-Swendsen: H3 
 

VinterCup 4/2 
1. pladser 
Tore Linde: H 19- 

3. pladser 
Ellen Thisted: D 60- 

Rune Østergaard: Light 
 

VinterCup Samlet 
1. pladser 
Agnes Jonsson: D -18 

Mads Lassen: Light* 

Rune Østergaard: Light* 

3. pladser 
Ellen Thisted: D 60- 

Steen Piil: H19- 
 

NatCup 8/2 
1. pladser 

Nikoline Andersen: D3 

2. pladser 
Ulrik Nielsen: H1 

Jørgen Münster-Swendsen: H3 

3. pladser 
Mikkel Kaae-Nielsen: H2 

 

NatCup 22/2 
1. pladser 
Ulrik Nielsen: H1 

2. pladser 
Troels Christiansen: H1 

Martin Illum: H2 

Jørgen Münster-Swendsen: H3 

3. pladser 
Simon Thrane Hansen: H1 

 
Natcup Samlet 
1. pladser 
Martin Illum: H2* 

Jørgen Münster-Swendsen: H3 

2. pladser 
Ulrik Nielsen: H1 

3. pladser 
Troels Christiansen: H1 

 

To-Mands-Gallopen 
1. pladser 
Mads Lassen: H -16* 

 

I Troldens Fodspor 
 

1. pladser 
Simon Thrane Hansen: 20 km 

2. pladser 
Steen Piil: 20 km 

 

Kredsløb 18/3 
1. pladser 
Agnes Jonsson: D -16 

Vibeke Bøgevig: D 55- 

Anders Huus Pedersen: H -14 

Martin Illum: H -16 

Simon Thrane Hansen: H -20 

Andreaz C. Poulsen: H 21-B 

 
2. pladser 
Rune Østergaard: H -14 

Aske Jepsen: H -18 

Kaj Maag: H 45-AK 

Jørgen Münster-Swendsen: H 60- 

 
3. pladser 
Alberte Kaae-Nielsen: D -12 

Astrid Maag: D -16 

Nikoline Andersen: D -18 

Ellen Thisted: D 65- 

Mikkel Kaae-Nielsen: H -16 

Magnus Maag: H -18 

Ulrik Nielsen: H 21- 

Kim Find Andersen: H 50- 

Anders Jonsson: H 55- 

 

* = Pladsen er delt med mindst 1 

anden person 

 

 

     
Kredsløb i Ny Tolstrup 18/3: Alberte Kaae-Nielsen vandt sin første præmie (3.plads) i sin første start i D 11-

12A. Også bror Mikkel startede sæsonen fint ved at snuppe tredjepladsen i H-16. Gode placeringer med tanke på 

KUM, hvor hver kreds stiller med 6 løbere i hver klasse. 

Og så er der TOP-3-glæde hos Astrid (3), Agnes (1), Martin (1) og Rune (2).  
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Molboløbet 2012 
 Det var sjovt !! 

 

Det var tredje gang jeg prøvede at stå for det, men 

måske 10. eller 15. gang jeg var med til det. 

Og med ”DET” mener jeg, det sekund hvor opti-

maltiden bliver afsløret.  Tallet ligger – traditio-

nen tro – skjult i en lukket kuvert som åbnes ved 

starten af præmieoverrækkelsen på Rundforbi. Og 

når jeg skriver at det var sjovt, er det fordi jeg 

aldrig før har oplevet en så voldsom reaktion. 

Hyl, klap, øv, buhh – men mest høje grin. Vi hav-

de virkelig tage fusen på dem – og det var helt 

klart planen. Det tog over ét minut før jeg igen 

kunne sige noget, der blev hørt. 

 

Som ”erfaren” Molboløber ved jeg godt, hvordan 

man tænker som deltager. Jeg forsøgte selv et år 

at ”regne den ud”. Jeg kendte – med decimaler – 

min løbehastighed, og jeg målte med GPS ur di-

stancen. Jeg kendte også mit banetillæg som var 

ca. 13%, så det var kun et spørgsmål om matema-

tik. Optimaltiden KUNNE kun være 50 minutter – 

men den var 55?? Og sådan skal det være. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år havde jeg snydt alle ved at give løberne ca. 

10-15 % flere poster end sidste år. Derfor troede 

alle at tiden var forøget med samme %, men det 

var den bare ikke – den var præcis den samme 

som sidste år. I år var forklaringen, at der var lagt 

flere – tæt på mål – poster i kortet, hvorfor løbere 

som før havde fået 14 poster i år fik 17 poster. 

Men distancen var den samme. Næste år gør vi 

det modsatte – eller også stanger vi en tid ud, som 

intet har med noget at gøre. Hvem ved? Det er jo 

netop sjælen i Molbo løbet – intet kan beregnes – 

intet kan forudsiges ☺ 

 

En god sæson. 
Det har været en rigtig god Molbo-sæson. Vi 

havde håbet på et pænt overskud til brug for især 

vores ungdoms- og elitearbejde, og det ser ud til 

at holde. 

Vi havde i år 836 tilmeldte, men 144 mødte aldrig 

op. Jeg kender personligt 2 af dem og ved, at de 

havde de bedste intentioner – men ….der skulle 

lige trænes til Vasaløb etc. 

Vi har sendt 2840 løbere af sted, hvor der har væ-

ret godt 700 på let, kort og mellem bane og 355 

på lang bane. Ved finalen var der 215 løbere. De 

har i alt løbet 12 400 km og det har de brugt 134 

dage på.  

 

Nu holder vi en pause, inden vi starter processen 

op igen omkring september, hvor vi begynder at 

søge skovtilladelser, kontakter, sponsorer osv. 

Tilmeldingssiden åbner ”traditionen tro” 1. okto-

ber, og så kører det igen.  

Bestyrelsen har besluttet, at ”Vores ansigt udad-

til” skal være pænere næste år. Det er derfor be-

sluttet, at vi køber helt nye skærme og dertil hø-

rende stativer som bliver pakket i et særligt Mol-

bo-sæt. Så er vi sikre på at udstyrets kvalitet er 

kendt fra år til år. Vi glæder os allerede ☺ 

 

Overvismolboen 
 

 

Jørgen Münster-Swendsen blev dette års Overmolbo 
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Lidt af hvert 
  

Overhold tidsfristen, når du skal tilmelde dig gennem o-service. 
 

Der er 2 tilmeldingsfrister. 
 

1.   Senest dagen før den dato, der er angivet i o-service, når det drejer sig om almindelige o-løb. 

2.   Senest 3 dage før, når det er til stafetter og divisionsmatcher. 
 

På gensyn i skoven. 
       Kirsten O. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

14 dages banen 

Som et forsøg blev 14 dages banen sidst i februar 

sendt ud til at alle på træningslisten som PDF fil. 

Og folk blev bedt om at komme med lidt feed- 

back. 
 

Jeg har fået 12 positive meldinger tilbage - og 

ingen negative. Flere har skrevet at det er første 

gang de faktisk har brugt 14 dages banen og at det 

er lettere at få passet ind i dagligdagen hvis man 

selv har mulighed for at printe banen ud. Det gør 

det også lettere at kunne starte hvor det bedst pas-

ser en. 
 

Tilbagemeldingerne bød også på muntre beskri-

velser af oplevelser på turen. Erik Brühl havde 

haft 11 musvåger over hovedet ved Løje 

Sø/Højbjerg, mens Ellen Frier på en anden måde 

havde observeret at der var forår i luften: Som 

hun skrev: "Ved post 10 overraskede jeg et par, 

der kyssede meget intenst - hvis jeg var kommet 

et par minutter senere, havde jeg overrasket dem i 

en hed elskovs-akt. Men jeg råbte "ismand - is-

mand" - så de kunne høre mig komme. Heldigvis 

kunne de selv se det komiske. De troede ikke, at 

der var noget levende menneske, der kunne finde 

på at komme ind i krattet." 

Jeg vil derfor opfordre til at udsende banen pr e-

mail når det kan lade sig gøre. Jeg har lagt mærke 

til at ØST ofte bruger håndtegnede kort - og så er 

det jo lidt mere besværligt end hvis banen laves 

via condes og printes som pdf-fil. Men det kunne 

jo være dejligt hvis .. 

 

Alle har jo ikke adgang til PC - derfor og også for 

at give andre uden for klubben mulighed for at 

prøve kræfter med legen - skal banen selvfølgelig 

fortsat også hænges op i skabene på Holte hallen 

og i Øst.  Behovet er der; Bo havde i skoven mødt  

 

tre - måske potentielle medlemmer, som var ude 

for at prøve banen. 

Lars Fock 
 

Velkommen til: 
 

Malthe Gaarsdal (passiv) 

Vibeke Forsting 

Rune Bro Roin 

Rasmus Østergaard 

Rasmus Skovhede Hviid 

Peter Østergaard (passiv) 

Lars Nielsen 

Emilie Ryberg Vikkelsø (passiv) 

Benjamin Birke Kirkeskov 

Andreas Mikkelsen 

Betina Rosengaard Blaabjerg 

Kenneth Blaabjerg Fog 

Lisbeth Søgaard Jensen 

Sanne Skov Nielsen 

Sanne Elidsbo Hansen 

Nikoline Tillingsøe (passiv) 

Stefan Frands Petersen (passiv) 

Linea Place Eriksen (passiv) 

Nynne Parvang 
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Træning – tordagens lyspunkt. 
 11 energiske lørdagsvintertræninger afviklet i 2012. 

  

Nyrup Hegn, besøg i en gæsteskov. 
Træning nr. 327 var henlagt til den nordøstsjæl-

landske skov Nyrup Hegn, som modtog os med et 

næsten snefrit terræn. Vejret var ret køligt og me-

get blæsende, men det afholdt ikke 47 søllerød-
der fra at tage udfordringerne op. HSOK har ud-

sat ”find-vej-i-pæle” i terrænet og givet forslag til 

baner rundt i skoven.  

De løbere, som tog den lange bane, kom rundt i 

hele skoven og fik derved muligheder for at ople-

ve det meget varierede terræn og den afvekslende 

bevoksning. Der var stor enighed efter turen i 

skoven om, at det var en meget givtig træningstur, 

som nok kunne skærpe O-teknikken før forårssæ-

sonens start. 
 

Sidste vinterlørdag i denne omgang.   
De to SET-løbere, Ulrik Nielsen og Troels Chri-
stiansen havde påtaget at afvikle træning 330 

som endnu en omgang sprintløb ved DTU. Denne 

træning skulle give søllerødderne en fin mulighed 

for at indstille O-hjernen på det kommende DM-

sprintarrangement ved Helsingør. 

Igen havde banelæggerne kringlet nogle udfor-

drende baner, som på ”papiret” var omkring 2000 

meter lange, men som ved gennemløb uden pas-

sage af forbudte hække, mure og hegn kom op 

over 3600 meter i bedste vejvalg. Hurtige beslut-

ninger og nøjagtig kortlæsning var de prøvelser 

på de krævende baner, som søllerødderne blev 

testet på – en sund skærpelse 14 dage før den sto-

re prøve ! 

Herligt, at vi har et par korteksperter og superba-

nekringlere i klubben – tak for en lækker udfor-

dring, som lokkede 54 af de ”faste” medlemmer, 

17 gæster/molboløbere og 19 inviterede OK Øst-

løbere ud i ”terrænet”. 
 

De træningsivrige sølle rødder.  
Siden nytår har der været en utrolig flot træ-

ningsløbsdeltagelse i de 11 afviklede klubtrænin-

ger.  

I hård konkurrence med eller fint suppleret af vin-

ter-Cup og Molboløb har søllerødderne været 

energiske og trofaste lørdag efter lørdag. 

Vi har haft i alt 492 deltagere i de 11 klubtræ-
ninger, hvilket giver det fantastisk flotte gennem-

snit på 45,7 deltagere pr. omgang. En vinteraktivi-

tet, som er helt på toppen. Hvis denne trænings-

flid fortsætter gennem året, er det ikke helt umu-

ligt for os, at slå året 2009, da vi på 41 træninger 

havde et gennemsnit på 52,2 deltagere – spæn-

dende at følge udviklingen hen over de næste ca. 

30 træninger. 
 

Og her kommer de næste gode tilbud:  
Nedenfor kan tilbuddene om forårs-/forsommer-

træninger ses i skemaet. Et par torsdage er ”ramt” 

dels af påsken med dens specielle løbstilbud og af 

Kr. Himmelfart, hvor søllerødderne kan sætte 

deres egen fart på 14-dages-banen i Rude Skov. 

Ved nogle af træningerne vil der være muligheder 

for SI-tidtagning, hvilket vil blive oplyst i de 

enkelte torsdagsforsnakker.  

Træning 334 bliver en fællestræning med OK 

Øst, som denne gang vil lægge baner i Tokkekøb 
Hegn. Vi havde ellers planlagt fællestræning i 

norddelen af Rude Skov, men da en træning her 

vil ramme sammen med SM-Lang, er det beslut-

tet at flytte til gæsteskoven.. 
 

Træningsplanen APRIL-JUNI 2012 
 

NR. 
TORSDAG, 

Kl. 17.30 
STED 

331 29-03-2012 Rude Skov/Agersø 

 05-04-2012 Påskeløb, Rømø eller /Helsingør 

332 12-04-2012 Geel Skov 

333 19-04-2012 Trørød Hegn 

334 26-04-2012 Tokkekøb Hegn, arr. OK Øst 

335 03-05-2012 Ravneholm/Vangebo 

336 10-05-2012 Rude Skov/Femsølyng 

 17-05-2012 Selvtræning på 14-dagesbanen 

337 24-05-2012 Kirkeskoven/Søllerød Vandtårn 

338 31-05-2012 Rude Skov/Løjesø 

339 07-06-2012 Geel Skov/Teknikerbyen 

340 14-06-2012 Rude Skov/Birkerød Kongevej 

341 
FREDAG 
22-06-2012 

Sommerløb i Tisvilde Hegn 
Solnedgangseftersnak i Vejby  
hos Ellen og Jens Aaris 

 

Sommerafslutningen. 
Læg specielt mærke til træning 341, som bliver 

den nærmest traditionelle sommerafslutning. 

Igen har Jens Aaris lovet at sørge for baner i Tis-

vilde Hegn og Ellen og Jens Aaris lægger endnu 

engang have/hus og solnedgang til den store fæl-

lesgrillning på kanten af Nordsjælland. 
 
 

Vi ses lige dér, hvor en sølle rod lever O-livet ! 

Gert 
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FindVeji m.m. 
 

 
Sidste pæl i Rude Skov er sat! 

 

Mail modtaget mandag eftermiddag: 
Mandag fmd. viste sig vejrmæssigt fra sin bedste side 

- især for dem, som borede, gravede, tampede, målte 

og loddede op rundt om lysløjpen. 

Efter et par rigtig seje huller - blåler og småsten - viste 

det sig, at skæret på det motordrevne bor havde en 

kraftig bøjning. Derfor skete der ikke så meget. Uden 

værktøj fik skæret så lige en tur i saksegrebet på Eriks 

pælebor, og ved det næste hul var Vibe og Erik nede i 

fuld dybde på 0 sekunder, men stod dog på benene 

endnu. Det rev godt. 
 

På de næste huller nåede vi næsten ikke at få fuld 

damp på maskinen, før boret var helt i. Spagnum, 

muld og pottejord fløj om ørerne på os. Nu rettes skæ-

ret lidt tilbage, så ingen kommer til skade. 

  

Rude Skov komplet. Incl. en inferiør post ved en sten, 

som ikke var på kortet (100). 4 mand/dame fra 10 til 

13. (Klokken altså !). Nåede lige 18 huller på golfba-

nen i strid storm og mellem hovedretten og desserten 

var vi begge ude at høre spurveuglen i Tokkekøb 

Hegn. (Tillige skovsneppe og natugle). 

Tak til alle borebisser. 

Med venlig hilsen Erik Brühl 

 

 

Kaj Rostvad, tanker om” mosetørv”: 
 

"FindvejiDanmark kan også have nogle sidegevinster. 

Af pælemalingen hos Christian har vi set flotte bille-

der og inklusive de lange kaffepauser blandt gode 

venner, og isætningen af pælene har der også været 

vist hårdtarbejdende billeder af på vores hjemmeside, 

men i dag fik redaktøren i selskab med tre mænd af 

moden alder en helt ny og jordnær oplevelse.  

 

Vi skulle sætte de sidste 9 pæle ned i Rude Skov. Tæt 

ved lysløjpen kæmpede vi med leret sand og rødder, 

øst for Kongevejen var drænspaden også i brug, men 

så kom tre spændende huller, hvor boret bogstavelig 

talt fløj i jorden. Sækkedam var turens højdepunkt. 

Her mødte vi let forrådnede plantedele, som formo-

dentlig om et par hundrede år kan 'høstes' som spag-

num. 
 

Et klogt hoved i vores gruppe mente, det var gytje, 

men han har senere indrømmet, at gytje er bundslam, 

som man omkring århundredskiftet (1900) gravede op 

fra bunden af Skovrød Sø, som dengang var tørlagt.  
 

Tidligere havde de københavnske kuranstalter, der 

bl.a. gav mudderbade, brugt svensk gytje, men det var 

jo billigere at få transporteret mudder de få kilometer 

nord for byen, så Skovrød Sø det fik en chance.  

 

 

 

 

 

 
 

Chancen blev dog kortvarig, da kvaliteten var ret rin-

ge, mens lugten/stanken var helt i top, så Rude Skovs 

Gytjekompani blev aldrig kongelig hofleverandør.  

En enkelt forvildet pæleisætters idé om gytje i dag, 

forblev også kortvarig: Den varede lige indtil han i 

Ordbog over det Danske Sprog fik bragt sig selv på 

bølgelængde om gytjes rigtige beskaffenhed. Rude 

Skovs undergrund er mere spændende, end I tror.  

Og snart skal vi have pæle ned i Kirkeskoven og i 

Jægersborg Hegn. Kom og nyd den nye, spændende 

geologi, når Heidi kalder. Ler, sand, spagnum, sten, 

hvad kan man forlange mere - gytje måske!". 
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