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Meddelelse fra Kassemesteren
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Kasserer-Jens var vildt sulten efter et langt og hårdt o- løb på 2. etape af schweizisk 6-dages.
Ansigtsudtrykket mildnes så småt.
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Formanden har ordet
Man kan regne med søllerødderne
Regn har der ikke været mangel på denne sommer,
kan vi vist alle blive enige om, og de fleste af os er
blevet gennemblødte ved mere end et løb. Tænk blot
på jubilæumstræning nr. 300 og DM Mellem i ”Grønholt Mose.” Senest var det op/nedrykningsmatchen
mellem Østkredsens 1. og 2. divisionsklubber, der
blev en fugtig affære. Væsentligt mere generende var
dog meterhøje brændenælder og brombærkrat – tilmed økologske - der gjorde matchen i Asnæs Vesterskov til noget af en kamp. Men man kan regne med
søllerødderne og flere end 90 havde taget den lange
tur til vestkanten af Sjælland for at forsvare vores
plads i 1. division. Og helt retfærdigt bar den imponerende fightervilje frugt. Søllerød OK sikrede sig med
overbevisende sejre i de tre delmatcher mod Roskilde
OK, Farum OK og OK Øst en plads i 1. division for
tredje år i træk, og hermed kan vi lægge alle spekulationer om, at vi skulle være en ”elevatorklub” på hylden. Op i 1. division rykker i øvrigt Farum OK, på
bekostning af Roskilde OK. Vi kan være stolte af dette resultat, som er skabt af ungdomsløbere, eliteløbere, veteraner og nyere løbere, unge som ældre, i fællesskab. Tillykke til os!

Hvem sorterede løbskortene efter DM-stafet?
Svar: Søllerøds ungdom. Her Nikoline og Mads

I 2012 er planlægningskalenderen på opfordring fra
mange blevet ændret, så der ikke sker sammenfald
mellem molboløb og divisionsmatcher. Sandsynligvis
bliver matcherne fordelt med én før og én efter sommerferien.
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Ved DM Stafet og DM Lang i henholdsvis Vrøgum
og Gyttegård slap vi heldigvis for regn under arrangementerne, men natten inden Lang var der faldet en
ordentlig bløder, så alle drømme om at komme tørskoede i mål, var helt urealistiske. Men hvad betyder
moser og mudder for en søllerod? Det lægger i hvert
fald ikke en dæmper på fighterviljen, for se lige billedet på hjemmesiden af DM-weekendens medaljetagere og læs statistikken: 4 guld, 3 sølv og 4 bronze høstede I, og så har jeg endda kun talt medaljer til stafethold med én gang. Rigtig, rigtig flot og tillykke til
jer.
Vi har meget at fejre, og i den anledning holder vi en
klubfest, eller måske skulle jeg hellere sige klubfrokost sidst i oktober. Efter i flere år at have benyttet os
af de ”alternative klublokaler” i Egevang og i Mariehøjcentret rykker vi i år til den tidligere restaurant på
Rudegård Stadion. Ved den lejlighed skal vi traditionen tro også have kåret årets klubmester og skildpadde. Kvalifikationen vil ske ved Efterårsmatchen i
Ravnsholt samme formiddag, så hvis du har ambitioner om at erhverve en af de ærefulde titler, skal du
huske at tilmelde dig Efterårsmatchen i o-service.
Klubfrokosten skal du derimod tilmelde dig hos Morten, som beskrevet i indbydelsen. Vi håber og regner
med at blive rigtig mange både i skoven og til frokosten.
Efter en del tøven fra klubbens side er der nu kommet
vældigt gang i ”Find vej i” projekterne. Projektgruppen har masser af gode idéer og energi, og planen om
at introducere det første projekt i Søllerød By og Kirkeskoven i år ser ud til at være realistisk. Projektgruppen har desuden idéer til to flere projekter, blandt andet omkring Naturskolen i Rådvad. Som det ser ud nu,
vil vi derfor kunne bidrage med mindst et ”Find Vej i”
tilbud ved den store ”Find Vej” dag, som DOF planlægger i slutningen af april næste år.
Efter en hektisk eftersommer med masser af løbsarrangementer kan vi nu se frem mod efterårssæsonen
med knap så mange weekendaktiviteter i kalenderen.
Træningerne fortsætter derimod med uformindsket
intensitet med ugentlige tilbud om SUT-træning mandag, o-træning torsdag og o-relevant løbetræning tirsdag. Som noget nyt har en initiativgruppe bestående af
trænere og forældre udvidet programmet og tilbyder
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nu også ”mini-SUT” den første mandag i hver måned
for børn i alderen 6-12 år. Den første mini-SUT i september blev godt modtaget, og det bliver spændende
at følge dette fine initiativ. Allersenest er træningspaletten blevet udvidet med et tilbud om gymnastik
torsdag aften på Nærum skole, som begynder, når otræningerne flytter til lørdag.

Søllerød Orienteringsklub

DM - Stafet
1. pladser
Søllerød OK Hold 1: Johan Lindbjerg Skovbæk, Anders Huus Pedersen og Aske Jepsen: D/H-43
Søllerød OK Hold 1: Else Juul Hansen og Vibeke
Bøgevig: D 65Søllerød OK Hold 1: Simon Thrane Hansen, Martin
Illum og Magnus Maag: H 13-16
3. pladser
Søllerød OK Hold 1: Astrid Maag, Nikoline Andersen
og Agnes Jonsson: D 13-16
Søllerød OK Hold 1: Jette Stepputat, Kirsten Olsen,
Lisbeth Damsgaard: D 60Søllerød OK Hold 1: Rune Nygaard Monrad, Ulrik
Nielsen og Troels Christiansen: H 21Søllerød OK Hold 1: Steen Olsen, Magnus Oscarsson
og Simon Stoumann: H 35-

DM – Lang

Fra DM-lang: Jens, Niels, Susanne og Lisbeth

Vi ses i skoven og til træninger – det kan du regne
med!

Op/nedrykning - ½ division

Niels

Top 3 resultater
Ved Mads Lassen

SM – Lang
1. pladser
Caroline Konring: D -20
Grethe Tetens: D 75Anders Huus Pedersen: H -12
Johan Lindbjerg Skovbæk: H -14
Erik Brühl: H 70Hans Christian Pedersen: H 80Erling Thisted: Åben 1
2. pladser
Agnes Jonsson: D -14
Rikke Østergaard: D -20
Vibeke Bøgevig: D 65Gert Bøgevig: H 653. pladser
Astrid Maag: D -14
Bo Rasmussen: H 40-

1. pladser
Martin Illum: H -14
2. pladser
Vibeke Bøgevig: D 65Simon Thrane Hansen: H -16
Simon Stoumann: H 35-

Grethe Tetens

Matcher:
Søllerød OK – OK Øst Birkerød:
124 – 75
Søllerød OK – Farum OK:
113 – 87
Søllerød OK – OK Roskilde:
117 – 82
1. pladser
Andreas Oscarsson: Begynder
Alberte Kaae-Nielsen: D -10
Agnes Jonsson: D 13-14
Anne Jersild Olsen: D 13-14B
Astrid Maag: D 15-16 + Bane 3B
Mette Olsen: D 21-C + Bane 7B
Iben Maag: D 40Anders Huus Pedersen: H 11-12
Johan Lindbjerg Skovbæk: H 13-14 + Bane 5
Aske Jepsen: H 15-16
Ulrik Nielsen: H 21- + Bane 1
Jens Rose-Møller: H 35-B
Steen Olsen: H 45Jørgen Münster-Swendsen: H 60Arne Grøndal: H 65- + Bane 4A
2. og 3. pladserne, se side 18.

Johan
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Junior VM
i Mountaunbike-Orientering i Veneto, Italien
Af Caroline Konring.
I slutningen af august var det så min tur til at drage til
Junior VM ude i den store verden. I år foregik det i
Italien, nærmere betegnet Veneto, som ligger et sted
mellem Venedig og Milano.

Vi kom derned lørdag, og kørte modeleventløb både
lørdag og søndag, før det rigtig gik løs mandag med
lang kval. Lang kval betød i princippet intet for os i
junior klasserne eller i dame senior, kun senior herrerne blev delt op i en A og B finale. For os gjaldt det
bare om at gennemføre, og ens resultat afgjorde bare
startrækkefølgen på Langdistancen. Lang kval var en
lidt dårlig start for mig, jeg gik fuldstændig ned ude
på de kæmpe åbne bakker, og jeg fattede ikke jeg
kunne være i så dårlig form, for jeg havde problemer
med at trække vejret af ingen belastning. Det gjorde
derfor også, at jeg ikke fik et særlig godt resultat. På
lang kval var der ret mange højdemeter, men på langdistancen skulle vi køre dobbelt så langt, og med flere
højdemeter, så jeg var derfor meget nervøs for langdistancen, for hvordan jeg nogensinde skulle klare mig
igennem den.
Men af sted kom jeg, og det gik faktisk rigtig godt. Et
par dårlige vejvalg blev det til pga. en overset sti og et
ret uoverskueligt langstræk, men udover det, gik det
super med at give den gas op ad de lange hårde bakker. Det endte med en 13. plads, til trods for, at jeg
ikke havde særlig store forventninger på langdistancen. Men der fik jeg lidt mere selvtillid, og det gik op
for mig at jeg nok ikke havde været på toppen til lang
kval, muligvis fordi jeg ikke havde spist eller drukket
nok. Især at få drukket nok var vigtigt dernede, da der
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var mellem 35 og 40 grader alle dagene, så det gjaldt
om hele tiden at have en flaske i hånden.
Onsdag var der hviledag, hvor vi var nogle der fandt
en pool vi kunne dase i en times tid, før vi alle mødtes
oppe i en restaurant, med en fantastisk udsigt over
natur og vinmarker.
Torsdag gik det så løs igen med mellemdistancen. Jeg
kom godt ud fra start og indhentede en polak ved post
3. Til post 4 skulle man køre meget på store stier og
asfalt, så der gav jeg den gas, men lidt for meget i et
sving hvor jeg skred i det løse grus og lagde mig ned.
Jeg kom hurtigt op igen, og fik også hurtigt indhentet
polakken, som havde overhalet mig. Til post 5 var det
først bare grovorientering, hvor man kunne køre lidt
stærkt, før man kom ind i et område, hvor det var me
get vigtigt at holde øje med hver en sti på kortet, og
det gik også meget fint til at starte med. Desværre
kunne jeg ikke lade være med at blive lidt stresset
over polakken, som fint havde holdt mit baghjul i et
godt stykke tid, det resulterede i, at jeg blev lidt for
ukoncentreret, og kom væk fra hvor jeg var på kortet.
Jeg prøvede at læse mig ind, men det var umuligt, for
kortene var ikke så fantastiske, som man kunne have
håbet på til et VM. Jeg kørte derfor alt for meget rundt
for at prøve at finde ud af hvor jeg var, mens polakken
nærmest bare stod og ventede på, at jeg havde fundet
ud af hvor vi skulle hen. Til sidst kørte jeg et stykke
tilbage til SSU, og kunne nu finde hen til post 5 med
polakken på hjul. Jeg tog det mere sikkert til post 6,
efter det store bom. Strækket til post 7 var kort, men
inde i et teknisk område med en masse stier, men jeg
havde stadig i hovedet, at jeg skulle væk fra polakken,
jeg tog derfor et meget sikkert, men også meget udenoms vejvalg hen til 7’eren, hvor jeg bare gav den gas,
og det gav et lille hul til polakken. Jeg havde desuden
også 2. bedste stræktid på strækket, så det havde
åbenbart godt kunnet betale sig. Nu havde jeg endelig
hul til polakken, og strækket til 8’eren var ned ad en
lidt teknisk nedkørsel med en del løse sten, som var
ret fed, så der fik jeg yderligere hul. Resten af banen
var meget på asfalt, havde et enkelt lidt dårligt vejvalg, men ellers gik det fint. Jeg endte med en 14
plads, hvilket ærgrede mig, for hvis jeg ikke havde
bommet 5’eren kunne jeg måske have fået en bedre
placering end på langdistancen, men det kan man jo
altid sige.
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Fredag var der stafet, hvor Cæcilie kørte 1 tur, som
gik ganske godt, hun kørte os ind til en 4. plads, som
jeg holdt på min andentur, til trods for jeg ikke syntes
det var gået særlig godt. Camilla, som kørte sidste tur,
holdt også vores 4. plads foran polakkerne, men vi
kunne ikke komme op til de stærke tjekkere på 3.
pladsen. Det endte derfor igen igen med russisk guld
(med Svatlana Poverina, som har vundet guld på
samtlige distancer i dame junior). Sølv gik til Finland
og bronze til Tjekkiet.
Lørdag var der så sprint, hvor der for en gang skyld
ikke var medalje til danskere, efter en uge med mange
danske medaljer og en placering som nr.2 i medaljestatistikken, lige efter Rusland.
Camilla Søegaard, Caroline Konring, Cæcilie Christoffersen

_____________________________________________________________________________________________
Et stafethold består af to deltagere, der hver skal køre
De danske mesterskaber i Mountainbike
to ture.
Orientering afvikledes i Grib Skov en sommerMads Lassen kørte sammen med Caroline i H -20 og
weekend i juni måned. Individuelle mesterskaber om
de sluttede faktisk med en bronzemedalje, og brødrelørdagen og stafet om søndagen.
ne Illum, Peter og Martin, kørte en sølvmedalje hjem i
Gert og jeg tog om søndagen op for at kigge på. Hygsamme klasse.
geligt stævne med god stemning i flot vejr.
Tillykke til jer!!
De fleste af deltagerne kunne vi kende fra fodChristian Strandgaard, der var helt i top ved de indiviorientering, men enkelte af de allerbedste i H/D 21duelle mesterskaber, lavede desværre fejlklip på førklassen var ukendte for os, de koncentrerer sig vist om
steturen, så Ulrik, Strandgaards makker i H45-, afstod
MTBO.
fra sine ture.
Og det blev til flere søllerødmedaljer:
Vibe
Christian Strandgaard havde suverænt vundet H 60klassen mens Caroline Konring havde vundet bronze i
D-20. Martin Illum punkterede desværre!

Christian Strandgaard

Peter skifter til bror Martin
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Elitesiden
juli - september
Peter Horstmann og Troels Christiansen
Det går faktisk ret fint for eliten i Søllerød OK:
Caroline har cyklet MTB-O VM, Magnus har løbet
EYOC, Rasmus har løbet VM og World Cup, Magnus
vandt sølv til DM Mellem (H16), Simon, Martin og
Magnus (H13-16) vandt DM Stafet, Rune, Ulrik og
Troels (H21) vandt bronze til DM Stafet, Simon
(H16) vandt sølv DM Lang, Aske er blevet udtaget til
sin første U16 landsholdssamling, hvor Simon og
Magnus også deltager.
DM Mellem var den mest våde omgang man kan forestille sig, og mange kan sikkert let forestille sig det,
for vi stod tæt i teltene efter løbet. Kun præmieoverrækkelsen fik tørvejr. Skoven var god, kortet og banerne ligeså. Man var presset fra start i et lidt diffust
området og sådan forsatte det meste af H21 banen,
hvor de våde moser ind imellem var lidt en joker –
skal jeg håbe jeg kan løbe i mosen, eller skal jeg langt
uden om? Bemærkelsesværdigt var Ulriks resultat
som nr. 6. Ulrik fik tidligt hentet Claus Bloch (OK
Pan) med 2 min, og hvem der trak hvem med hjem
findes der to gode historier om! Rasmus fik en 5.
plads, men ville sikkert gerne have vundet noget metal. Magnus lød heller ikke helt tilfreds med sit løb
trods sølv.
DM Stafet gik som det skulle for de to hold, der på
forhånd havde medaljechance i H13-16 og H21. De
unge drenge kørte sejren hjem med 6 minutters forspring. Imponerende. Simon var (selvfølgelig) først
ved startpunktet. Super var det, at Simon også var
først hjemme på turen! Martin løb også bedste tid på
sin tur, og Magnus kørte sejren stabilt hjem. H21
drengene havde lidt uvant sat Rune først i håb om at
spare Ulriks power til et ryk på andentur. Planen lykkedes rigtig godt. Rune kom hjem 50 sek. efter som
nr. 4. Rigtig godt af Rune. Ulrik fik IGEN hentet
Claus Bloch, der faktisk ikke blev særlig glad for at se
Ulrik, og brugte lidt verbalt krudt på det. Desværre fik
Ulrik smadret knæet ind i en rod og også lavet et surt
bom efterfølgende, så holdet nu var nr. 5 4:30 min
efter. Troels fik hentet og sat to hold og kørt bronzen
fornuftigt hjem. Første stafetmedalje i H21 siden DM
Stafet 2007. Der var tegnet nyt kort over Vrøgum
Plantage, og det var en væsentlig forbedring. Desværre havde tidtagningen en rigtig sløj dag, så selv ikke
Erling kunne speake til vanlig standard.
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Rune Nygaard Monrad, Ulrik Nielsen, Troels Christiansen

Dagen efter i de meget våde moser og den meget høje
lyng skulle der knokles til DM Lang. Et rigtig fint
stævne. Simon satte sig på sølvet i H16. Rune kæmpede sig flot ind som nr.
8 i H21, Tore nr. 10,
Troels nr. 12. De
vildeste
præstationer
stod Steen og Erling for
ved at kæmpe sig gennem de 17km i H21.
Sejt!
En våd (og sur omgang
brombær
og
brændenælder på et
tvivlsomt kort til) divisionsmatch på Asnæs
gav sejr på Bane 1 til
Ulrik, Troels 4 og Tore
5. Aske nr. 4 og Magnus nr. 5 på Bane 2A.
Simon Thrane Hansen

Den forgangne weekend bød på World Cup i Tjekkiet.
Først mellemdistance, hvor Rasmus blev nr. 54, og
dagen efter jagtstart på baggrund af mellemdistancen.
Her fik Rasmus løbet sig op som nr. 38! Det er virkelig stærke præstationer af Rasmus som førsteårs senior!
Efter træthedsbrud i anklen og pause, er det virkelig
godt gået af Aske, at han nu er udtaget til U16 landsholdets næste samling!
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En lang og dejlig DM-debut
Af Claus Kaae-Nielsen
Benene er trætte, skoene er våde og hjernen er fyldt
med bevoksningsgrænser og punkthøje. Den sidste
post er rundet. Tilbage er 50 meters løb op ad bakken,
målet kan skimtes på toppen.
Selvom jeg nærmer mig de 45 år, var der mange ting
jeg prøvede for første gang denne søndag eftermiddag
i Gyttegård Plantage mellem Billund og Grindsted.

Claus på vej i mål ved schweizisk 6-dages
Jeg har aldrig før deltaget i et danmarksmesterskab i
o-løb. Jeg har aldrig tidligere løbet så langt et o-løb
(10,1 km) og jeg har aldrig tidligere været på jagt efter
så mange poster. Der var 31 fordelt på to kort.
Kirsten Møller havde på forhånd sagt, at jeg skulle
angribe løbet, som når jeg spiser en elefant. Og det
gjorde jeg så – i små bidder. Et stræk af gangen. Ingen
panik. Det var en god strategi.
Jeg skulle lige læse mig ind på kortet, så jeg bummede
nok et minut på første post. Men derefter gik det fint,
og fra post et til to fik jeg en af de hurtigste stræktider

i klassen. Det er noget af det, at man skal huske at
tage med sig hjem. Til gengæld forsøger jeg at glemme, at jeg på de resterende 30 poster var langt efter
vinderen.
Jeg har altid været en god løber, og jeg kan stadig
følge med de fleste af de unge, når det går ligeud.
Men som de fleste læsere af Komposten vil vide, er
det sværere, end man tror, at løbe, læse kort og tænke
på samme tid.
Min udfordring ligger især i finorienteringen. Tempoet falder, når jeg nærmer mig posten, og jeg rammer
ofte nogle meter ved siden af i første omgang. En anden udfordring er at tage det rigtige vejvalg. Mange
gange vælger jeg omvejen, fordi det er den sikreste,
men det koster kræfter og tid.
Ved DM lang havde jeg faktisk en god fornemmelse.
Der var kun en lille håndfuld poster, hvor jeg var på
”skovtur”. Og hver gang lykkedes det mig at begrænse tidstabet til nogle få minutter.
Jeg synes, at Gyttegård var et spændende område at
løbe i. Der var både ny og gammel skov, heder, indlandsklitter og områder med knæhøj lyng. De enorme
mængder regn, der er faldet hen over sommeren og
efteråret, havde gjort stier og heder tunge og våde.
Mange steder var det en god ide at vælge stien udenom, i stedet for at tage den direkte vej.
Hvis jeg skal fremhæve et område, var det indlandsklitterne i den østlige ende af plantagen. En sjov og
anderledes natur at løbe i.
Efter post 24 kom løbets helt store udfordring. Vi
skulle over vejen til den vestlige del af Gyttegård
Plantage. Det var et åbent område med knæhøj lyng.
Jeg løb med høje knæløft, og havde stort set kun kurverne og spredte bevoksninger med træer at løbe efter.
Der blev de sidste kræfter trukket ud af mig. Hvis jeg
skal blive i Kirsten Møllers billede, så var elefantens
hale godt nok svær at sluge, og jeg tror, at jeg satte en
del tid til, på de sidste seks poster.
En time og 48 minutter tog det at gennemføre de 10,1
kilometer. Det var jeg rimeligt tilfreds med. Jeg blev
nummer 31 ud af de 37 der gennemførte. Men jeg var
kun ti minutter efter den hårde kerne af herre 45 løbere fra Søllerød OK.
Benene var trætte, skoene var våde og hjernen var
fyldt med bevoksningsgrænser og punkthøje. Men jeg
var glad – nærmest lykkelig – da jeg klippede målposten.
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SUT til DM 2011
Søllerød OK er én af landets p.t. mest fremgangsrige
klubber, ikke mindst på ungdomssiden. Det afspejlede
sig i en fantastisk flot medaljehøst ved DM-stafet og
DM-lang, som i år blev afviklet i hhv. Vrøgum Øst og
Gyttegård Plantage i Sydvestjylland.
Banerne til DM-stafet blev af mange karakteriseret
som alt for lette. Teknisk kunne flere stræk på de svære baner karakteriseres som mellemsvære; tilsvarende
indeholdt de mellemsvære baner flere lette stræk og så
videre. Der var også kritikere af kortet, og selve arrangementet pådrog sig hårde ord for tekniske mangler, der betød at medaljeoverrækkelsen blev udsat til
efterdagens langdistance-DM... hvor der fortsat lød
protester mod resultatlisten. Det er ikke heldigt, at
arrangørerne af en stafetkonkurrence ikke ved, hvordan man teknisk behandler stafetten, så hvert hold kan
få en samlet tid...
Det skal nu ikke tage noget fra SUT-løberne, der ydede flotte præstationer både lørdag og søndag. Mest
indlysende fremtrædende står selvfølgelig medaljevinderne: Om lørdagen var der guld til Johan Lindbjerg Skovbæk, Anders Huus Pedersen og Aske Jepsen i D/H -43 (5½ minut foran sølvvinderne), guld til
Simon Thrane Hansen, Martin Illum og Magnus Maag
i H -16 (også 5½ foran), og bronze til Astrid Maag,
Nikoline Andersen og Agnes Jonsson i D 13-16, og
om søndagen hentede Martin Illum guld i H -14 og
Simon Thrane Hansen sølv i H -16. Men der var så
sandelig også andre fine indsatser fra SUT’erne, som
jeg har lyst til at gå lidt i detaljer med.
Først stafetten: Mikkel Kaae-Nielsen, som fortsat må
betragtes som ”lidt ny”, holdt på førsteturen i D/H -43
trit med Johan og løb sit hold ind på en foreløbig 4.
plads. Mikkels lillesøster Alberte, som bare er 10 år
og egentlig burde løbe begynderbaner, havde en stor
opgave i skoven med den lette bane, men insisterede
på at når man løber stafet, så gennemfører man også,
og fightede sig igennem banen, så Thor kunne løbe
holdet hjem på en godkendt tid. Vores tredje hold i
klassen havde Mads Lassen på førsteturen; Mads ville
nok have haft større fordel af en sværere bane og hentede en foreløbig 16. plads. Andreas Oscarsson på
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andenturen har samme alder som Alberte og fik en
flot individuel 11. plads på turen, og Rune Rasmussen
løb holdet to pladser frem til en samlet 10. plads.
På denne måde blev stafetten et symbol på SUT’ernes
gode sammenhold på tværs af alder og køn. At sammenholdet strækker sig ud over SUT-gruppen, fremgår af, at de to lidt ældre SUT’er, D -20-løberne Caroline Konring og Rikke Østergaard deltog på hver sit
”voksne” stafethold i den åbne klasse, som blev hhv.
nr. 7 og 8 af 16.

Martin, omgivet af SUT-venner, med årets to sidste
guldmedaljer.
At man også formår at gøre sig gældende, når det
handler om at tage individuelt ansvar, fremgik om
søndagen, som blev perfekt afviklet på noget sværere,
om end ikke decideret krævende baner. I D -10 fik
Alberte Kaae-Nielsen en fornem 5. plads blandt i alt
13 deltagere, og Andreas Oscarsson blev nr. 18 af 23
tilmeldte i H -10. Begge var med i klubturen til
Schweiz, så man må sige at der bliver samlet erfaringer fra forskellige terræner til gavn for fremtiden… D
-14 talte 23 tilmeldte, hvoraf Agnes Jonsson måtte
tage til takke med den utaknemlige plads som nr. 4,
mens Astrid Maag fik en 7. plads. Begge har hentet
deres første DM-medaljer i år og løber D -16 næste
sæson – og begge vil, hvis de kan opretholde den stejle læringskurve, de har i øjeblikket, komme endnu
højere på resultatlisterne fremover.
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hvoraf Caroline især har succes på mountainbike,
Hos H -14 med 35 tilmeldte fik Johan Lindbjerg
mens Rikke vist dyrker alt hvad der lugter af langvaSkovbæk samme ærgerlige placering som Agnes i D rige og krævende indsatser, at tage kampen op og del14, mens Mads Lassen blev nr. 18 og Thor Find Antage.
dersen blev nr. 30. Både guldvinderen Martin Illum,
Johan og Mads rykker op næste år, og vi ser frem til at
Alt i alt blev det – med stor tak til Ulrik Illum – en
heppe på dem på de sværere baner. I D -16 var Nikoutrolig succesfuld SUT-tur på en weekend, der blev
line Andersen eneste søllerod og hentede en 14. plads
Søllerød OK’s vistnok mest metalbeslåede nogensinde
hjem blandt 18 løbere. I H -16 fik vi den tredje 4.
ved et DM. Mange af de unge talenter rykker op i nye
plads i kraft af Magnus Maags placering; hér blev
klasser og skal dermed løbe sværere baner næste år,
Mikkel Kaae-Nielsen nr. 15 og Rune Rasmussen nr.
men vi ved at de besidder kompetencerne til at gøre
17, mens Aske Jepsen desværre måtte bryde på grund
sig gældende også hér. Vi glæder os meget til at følge
af en skade. Endelig deltog Caroline Konring og Rikdem!
ke Østergaard hhv. en 8. og en 9. plads i den stjernebestrøede D -20 klasse, hvor en vis Emma KlingenKirsten Møller.
berg tog sig af guldet. Det er ingen skam at få en sekundær placering i denne klasse! – tværtimod er det
ufattelig sejt af de to tøser,
_____________________________________________________________________________________________

Hvordan sætter man sit nummer fast, så det
holder hele vejen?
De numre vi sætter på løbeblusen ved vigtige arrangementer og ved flerdagesløb, skal helst holde hele
vejen. Der er ofte reklamer på nummeret og man må
ikke folde reklamen væk. Der er jo en indtægt for arrangørerne.
Nummeret og blusen skulle gerne holde hele vejen.
Det var også nemt nok på de fleste etaper i Schweiz,
hvor vi løb i åbne områder, men i vestjyske klitplan-

Sikkerhedsnålen har kun fat i
nummeret et sted.
Åbningen her er stor, så er du
”vild” i krattet, kan grene nemt få
fat og nummer eller bluse flås itu.

tager o.lign. er der stor risiko for at nummeret kan flås
af. Papirkvaliteten skal være god/stærk, men også
sikkerhedsnålenes styrke kommer på prøve, når grene
får fat mellem bluse og nummer. Jeg har set mange
løbere komme i mål med nummeret hængende i én nål
eller revet helt af. Så hvordan sættes nummeret bedst
på?
Se her, hvordan tre forskellige søllerødder sætter
nummer på.
Vibe

Her har sikkerhedsnålen fat i
nummeret ved både ind-og udgang, hvilket giver en mindre
åbning i siderne.

Her er hjørnerne bøjet ind, hvilket især er en god ide ved numre
af tvivlsom kvalitet. Her er åbningerne mellem nummer og
bluse mindst af de tre og vel den
sikreste måde at sætte et nummer
fast.
Agnes har lært det!!
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Alle seks guldmedaljer
H – 14 Martin Illum.
Det må være på sin plads at give et miniportræt af
årets/Danmarks mest DM-vindende guldmedaljør.
Martin Illum er født den 1/1 1997, og er altså lige
netop så gammel, at han som junior altid vil være den
ældste i sin klasse. Godt gået Ulrik og Marianne!
Martin løber i Innovate str. 45 og bruger et Silva
tommelfingerkompas.
Startede på o-løb – ca. 8 år gammel, fordi han gik i
klasse med Agnes Jonsson og far Anders fik ”indfanget” Ulrik.

center (sammen med de bedste fra de nordsjællandske
klubber). Torsdag kommer jeg somme tider til klubtræningen, men for det meste bliver det hjemmefra,
løb eller cykling. Og så er der jo ofte konkurrencer
eller kurser i weekenden.
Ved Divisionsturneringen løb du ikke specielt godt,
påpeger jeg. Nej, jeg vil også have tid til at være
sammen med mine kammerater herhjemme og vi hyggede os længe dagen før, svarer Martin.
Det forstår jeg godt, fornuftigt!
Så er der o-miljøet.
Hvor meget betyder SUT for dig?
Rigtig meget. Martin fortæller, at de har et virkelig
godt kammeratskab. Det er faktisk SUPER og aldersforskellen tænker han ikke over. Havde det været i
skolen, skulle man nok holde sig fra ”de store”.
Det er også sjovt at konkurrere med H-16 ´erne. Det
er ikke fordi der lægges op til konkurrence ved SUTtræningerne, men vi ”kriger” alligevel altid – og det er
sjovt.
Martin er også glad for de voksne, de gør det godt, og
- vi har det godt sammen med dem.

Jeg mødtes med Martin ved den sidste træning i september i Geelskov for at høre fra hans egen mund,
hvorfor/hvordan han er i stand til at vinde alle 6
guldmedaljer i orientering i 2011: Nat, Sprint, Ultralang, Mellem, Lang og Stafet.
Martin kom cyklende på sin Mountainbike, som han
brugte til sin træning denne aften.
Martin er enormt fokuseret, når der skal kæmpes
om medaljer, han befinder sig i et fantastisk Omiljø og han kan løbe stærkt.
Sådan lyder min konklusion efter snakken, som du
kan læse mere om her.
Du må være god til at koncentrere dig, når du starter
ud på en DM-bane.
Ja, jeg er meget koncentreret og har hele tiden en plan
for, hvordan jeg skal tage posterne, og jeg har definitioner og kontrolnumre i hovedet. Jeg bommer næsten
ikke. Løber du også fra de andre, spørger jeg.
Ja, jah, det tror jeg.
Martin træner også en hel del. Sut om mandagen, interval om tirsdagen og om onsdagen er der Trænings-
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Mellem er Martins favoritdistance. Han kan godt lide,
at der er mange poster, mange retningsskift, at man
skal være ”på” hele tiden, og at man er nødt til at løbe
hurtigt.
Og mål for den nærmeste fremtid? Jeg vil gerne i top
10 ved O-ringen! Og så fortæller Martin, at han er
blevet ringet op af Gry (U-16 landstræner!) og inviteret med til den kommende vinters træninger, og det
ser han frem til. Man skal være 15 år for at komme i
betragtning.
Og Efterskolen? Ja, jeg skal derover til næste år.
Hvordan vil det så gå, når du næste år skal løbe svære
baner? Martin fortæller, at det kun er i konkurrencer,
når han stiller op i sin egen klasse, at han løber mellemsvær, ellers er det svære baner.
Er der hårde konkurrenter, når du rykker op? Ja, der
er Mikkel Aaen (Farum) og Thomas Knudsen (OK
Melfar).
Så skal du nok få din sag for, Martin. Det bliver
spændende.
Vi slutter samtalen og Martin tager cyklen og fræser
videre rundt i Geelskovs bakker.
Vibe
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Lidt af hvert
Nogle af naturens små vidundere, ”skudt” på kontrolturen i Grib Skov for nylig.

Mospude på træstub og Alm. Fingerbøl, 1. års bladroset.

Tøndersvamp/tøndersvamp

Og så et par post-steder, som du måske kommer til at besøge under Jættemilen:

Lille mose, manillamærket signeres
Kan du se manillamærket? Mosekant.
_____________________________________________________________________________________________

Endnu en Guldmedalje:
Erik Brühl vandt guld i DM Feltsport i klassen veteran
2 (65-).
I feltsport gælder det om at være bedst i afstandsbedømmelse, kortlæsning, skydning, håndgranatkast og
o-løb.
Erik vandt kortlæsning og håndgranatkast over alle 79
deltagere, og var så god i de øvrige discipliner, at han
kunne blive en samlet vinder.
Som du kan se, giver DMI flotte præmier.
TILLYKKE!
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Update fra Skotland
sommer 2011
Af Ronnie McGrail
KÆRE ONKEL
Vi bliver nogle stykker til vores Clan-Gathering ved
OBAN.
Det er rigtig mange år siden min far tog min mor på
bryllupsrejse dertil, så når nu Skotsk 6 dages foregår i
disse historiske egne, oven i købet ikke langt fra den
disede hjemstavns ø Barra endsige dør om dør med
Paul McCartney, der allerede fik et godt øje hertil
endog før The Beatles opløstes, er det bare at se at få
inviteret os selv over også....
Som du véd inviterede jeg først og fremmest McGrail
folk vel vidende at slotsværelserne var begrænsede
hvis du også selv var hjemme samtidig, alle har de
løbet orienteringsløb på et eller andet tidspunkt i deres liv, i øvrigt en god del heraf netop i Skotland i oidrættens spæde begyndelse. F.eks. Louise McGrail,
der nu har butik på Manhatten NewYork, fik sin første
’solo’ som 10-årig på 6 dages i Inverness. Og både
Patrick, Andreas og Vanessa har løbet dine elskede
skotske hedebakker over ende, - du ville fryde dig.
Men med al det løbetøj der skal hænge til tørre i gangene vil du måske ikke vælge at være hjemme alle
dagene. Skoene lover vi at stille udenfor.
Jeg går ud fra at sommer vejret er som det plejer at
være: plus 13C finregn og lave skyer…….
See you may your home fires rook.
Ron
Ronnie McGrail
Med andre ord: overnatningen var klaret så det var
bare at komme an.
Vi tog ruten op over fra Harwich hvor fra og til der
endnu går noget så gammeldags som en færge.
Tog Romervejen fra Scotch Corner tværsover til Carlisle forbi Pitlochry Syd om Glasgow, ny færge og til
sidst BenderLoch N for Oban.
Dejlig køretur.
Alle andre i selskabet tog flyveren til Glasgow og
lejede en bil og det er bare måden at gøre det på, for
det er meget hurtigere og billigere.

Lidt om Skotsk 6 dages.
Afholdes hvert andet år og turnerer til forskellige områder lidt overalt i Skotland. I konkurrence med mange andre gode flerdagesløb har det opnået status af det
bedste af slagsen adskillige gange. (IOF)
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I de tidligste år løb vi på de dengang bedste orienteringskort gjort af navnkundige Harveys Map Service.
Flere af vore egne dygtige korttegnere og især Nørgård har udvekslet erfaringer sammen med Harvey
igennem mange år. ….
Og kortene er stadig uovertrufne skal det siges.
Terrænerne varierer over de seks dage fra heder med
meterhøj lyng, til bakker typisk omkring 1200 fod +.
Og så selvfølgelig birke- og bøgeskove som er den
naturlige bevoksning, alt dette har en særlig tendens
til at være diffust åbent pga. græssende får. Stier er
der normalt ingen af.
Til sidst skal også nævnes 70ernes danske tilplantningsforsøg af monotone og dyrelivsfattige granplantager, der dog nu er på vej ud igen i takt med, at de
naturligt voksende naturværdier prioriteres af regeringen.
Løbet tiltrækker omkring 3600 op til 4600 pr gang.
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I år var løbet samtidig med Schweiz 5 dages, der er i
det hele taget kommet mange rigtig mange sommerløb, tidligere overlappede de sjældent hverandre, det
er umuligt nu.
Løbet anvender sig af et godt princip om, at de 4 bedste løb er dem der tæller. Løbet har ingen jagtstart.

Lidt historie:
At så store områder af Skotland ligger så øde hen er
historisk betinget:
Skotland blev indtil for nylig og igennem 400 år regeret fra London. Igennem hele den industrielle revolutions opvækst opdrættedes uldfår til møllerne længere
sydpå. Dette betød at landowners (der var engelske)
fik mere ud af fåreavl end af tennants (familier der
lejede jorden) De gennemførte så i mindst et helt århundrede ’the clearings’ hvor skotterne blev tvangsforflyttet eller tvunget til at emigrere. Der er derfor
endnu i dag blot 5 mill skotter i Skotland og omkring
55 millioner ude i de engelsktalende områder preliminært: Australien, USA, Canada.
For helt at knække skotterne indførte englænderne
whisky-ban, kilt-ban, sækkepibe-ban (forbud).
Skotterne blev eksperter i at camouflere destillerierne
overalt i bjergene og fik også udviklet bærbare destillerier.
Under 2den verdenskrig havde man således megen
glæde af disse enorme områder til flybaseopbygning
(Catalinaerne i Oban f.eks jagtede de tyske u-både)
samt til uddannelse af tropper især specialtropper som
Commandoes, The Chindats til Burma, og andre berømte enheder fra krigens tid. Mindesmærkerne og
bevidstheden herom er meget levende i Skotland og
hos Skotterne.
Alting ændrede sig dog mere positivt under Victoria,
som havde stor respekt for de skotske regimenter,
havde skotsk oppasser og hendes Balmoral Castle i
Skotland er et yndet bosted for de royale på alle tider
af året. Skotterne synes generelt rigtig godt om kongehuset, selvom fuld selvstændighed kan komme på
tale ind imellem, falder det dog lige så ofte til jorden
igen. Tony Blair og mange andre skotter har igennem
tiderne regeret Storbritannien fra London og dermed
kunnet påvirke til ændringer i Skotland, men også i
Wales og Irland, der ligeledes er keltere.
I dag er Skotland det rigeste sted på olie i Nordsøens
Skotske del, whisky Produktionen slår alle rekorder
og selv innovationer indenfor noget så konkurrencepræget som tekstil- industrien har medført at f.eks.
kashmir-uld bliver storproduceret i Skotland, men der
er selvfølgelig masser af andre eksempler.
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Traditionerne fra gammel tid holdes i dag aktivt i
hævd med tattooes og highland games overalt i højlandet hele sommeren.
Tilbage til orienteringen: Ovenstående historik er delvis grunden til at vi orienterere kan opleve så herlige
terræner i dag.
Det endelige løberhold bestod så af: Vanessa og Rune
der begge løb, Kjeld og Lone fra Århus 1900 og Lisbeth plus undertegnede. Udenfor løberholdet deltog
vores gode EnslevNaboer fra Jylland, Jan og Johanne,
der dog var ude at gå en ’wayfarerbane’, samt Andreas McGrail med fru Maria og mit Melissa barnebarn,
der kom til et kig på pladsen på sidste etape.
Onkel havde sørget for morgenmad hver dag i den
lille riddersal ved den store pejs, og ellers var vi hver
især på opdagelse eller løb, indtil vi sås om aftenen et
eller andet sted til fællesspisning på skift. Det fungerede rigtig godt. Overalt kan man få de såkaldte ’barmeals’ der foregår i eller ved pubben så der er udover
de nyfiskede råvarer masser af skottish ale fra det lokale bryggeri. Vi drak både ’kiltlifter’, ‘skinny blonde’ og ’en på ho’vet’, Der er ikke alvorlige mængder
alkohol i fad ales, så det er mest væske man får.
Det kan være tiltrængt efter en o-tur i ’The Hills’
Nogle fra gruppen var også sammen på en lille færgetur til Mull. Det er en ø udenfor Oban i de indre Hebrider, på vej ud mod de ydre Hebrider.
Orienteringsmæssigt fik Vanessa instrueret Rune og
han gennemførte dygtigt sin solo i fin stil. Vi andre
løb vore diverse klasser hvor Kjeld slog mig hver dag
i H60. (Det var nok fordi han fik morgenmad hver
dag: havregrød med Whisky.) Alle andre løb deres
forskellige aldersgrupper.
Så vidt jeg husker, var der ingen nævneværdige placeringer denne gang til nogen.
Så det må være slut med Skotlands opdateringen for
denne gang.

Lisbeth og Ronnie.
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Verdensmesterskaberne 2011
Af Rasmus Thrane Hansen
Dette års senior-VM blev løbet i Frankrig, lidt syd for
Geneve, i et område, der hedder Le Grand Revard.
Terrænet i Frankrig er langt fra noget vi kan finde i
Danmark. Det er ekstremt stenet, ganske tæt, kuperet
og med mange kurvedetaljer. På mange af træningerne dernede var det godt at løbe under 10min/km, hvilket siger lidt om, hvor krævende det var at tage sig
frem i terrænet. En lidt underlig følelse når man som
eliteløber normalt er vant til at løbe omkring de 56min/km. Så der var på forhånd lagt op til svær orientering på skovdistancerne (mellem, lang og stafet). Jeg
følte mig godt forberedt efter flere træningslejre i området samt ture til andre lignende terræner i Sverige og
Slovenien.
Jeg var udtaget til at løbe sprint, lang og stafet.
Vi ankom til Frankrig et par dage før konkurrencerne.
Dermed kunne jeg lige nå at finpudse de sidste tekniske detaljer og få slappet godt af ved poolen, inden jeg
skulle i ilden. Vejret viste sig fra den varme side. Det
var 30 grader og sol, så bare det at gå ned til poolen
gav en sved på panden. Efter et par dage var det tid til
det første løb, som var kvalifikation på langdistancen.
Der er ca. 50 løbere i hvert af de 3 heats, og de 15
bedst placerede går videre til finalen.
Efter at kvalifikationen på lang glippede for mig sidste år, var jeg topmotiveret for at levere et godt løb og
dermed gå videre til finalen. Jeg følte på forhånd, at
jeg ville være sikker på at gå videre, hvis jeg leverede
et godt løb. Så det var planen. Jeg skulle fokusere på
strækplanlægning og give mig tid til orienteringen,
når det var svært teknisk, og så skulle jeg ellers bare
give den gas rundt på stierne, når det var muligt. Jeg
startede ud med at være lidt usikker til 1’eren, men
derfra kom jeg godt ind i løbet og efter ca. 1/3 af banen lå jeg nr. 3 i mit heat. På de næste poster, var jeg
lidt usikker, men uden at lave nogen deciderede fejl.
Og jeg var derfor stadig godt med, indtil jeg lavede en
kæmpe parallelfejl på en skråning, hvilket kostede
mig 10 min. Det er der desværre ikke tid til i VM, og
derfor vidste jeg godt, at det ville være svært at gå
videre efter den fejl. Jeg forsøgte at tænke positivt,
men det var svært at holde fokus, og jeg bommede
derfor også de næste par poster. Det betød, at jeg ikke
gik videre. Tror nok jeg blev nr. 21. Jeg var skuffet
over min præstation, men flyttede fokus fra langdistance-kvalen til min næste distance sprint, som lå 3
dage senere.
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Sprinten var det jeg så allermest frem til i hele VM.
Jeg følte, at jeg kunne levere det bedste resultat her.
På forhånd håbede jeg på top 15. Jeg var godt forberedt, efter vi havde gået rundt i løbsterrænet en del
(det er tilladt på sprint, da man ikke kan lukke en by),
og derudover havde jeg løbet en del sprinttræninger.
Sprinten blev løbet tirsdag med kval om formiddagen
og finale om eftermiddagen. Kvalen skulle løbes i
byen aix-les-bains, og her løb vi i en blanding af park
og by. Jeg gennemførte løbet præcis som jeg skulle og
uden at løbe mig fuldstændig ud, så jeg havde noget
energi tilbage til finalen senere samme dag. Det rakte
til en 2. plads i mit heat, hvilket gav mig en god tro
inden finalen.
Direkte efter sprintkvalen var der afjog, mad og derefter afslapning, så jeg kunne være så klar til finalen
som muligt.
På grund af min 2. plads skulle jeg starte som en af de
sidste i finalen. Det var til en afveksling 30 grader og
bagende sol, men under opvarmningen føltes varmen
behagelig og benene gode. Så jeg så frem til at få kortet og give den gas. Men så skete der et eller andet
med min krop, for da jeg samlede kortet op og begyndte min færd gennem byen, var kroppen helt færdig. Jeg kunne ikke komme ordentligt op i fart. Jeg
gennemførte dog løbet, som jeg skulle, tog måske to
dårlige vejvalg, men ellers var det helt perfekt. Men
på grund af de trætte ben nåede jeg desværre ikke mit
mål om top 15, men måtte nøjes med at blive nr. 19.
Hvilket jeg var lidt skuffet over efter løbet, men da jeg
havde fået det lidt på afstand accepterede jeg, at jeg
bare ikke var bedre på dagen.
Jeg var den eneste danske herreløber i finalen, men på
damesiden havde vi alle 3 i finalen og især Maja Alm
og Emma Klingenberg gjorde det rigtig godt. De blev
henholdsvis nr. 4 og 6 i finalen.
Da jeg ikke havde kvalificeret mig på lang, havde jeg
et par dage til at forberede mig til stafetten. Det var
meget heldigt, for jeg blev nemlig forkølet efter sprinten, og derfor brugte jeg de næste par dage på at slappe af og heppe på de andre, der løb mellem og lang
finale. Det skal lige nævnes, at Ida Bobach gav den
gas og blev nr. 2 på mellemdistancen! Derudover viste
Tue Lassen, at de danske herrer også kan gøre det
godt, og han sluttede lige udenfor podiet som nr. 7 på
samme distance.
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Jeg nåede heldigvis at blive frisk inden stafetten, som
var VM’s sidste distance. Jeg skulle løbe 2. tur efter
Tue Lassen. Sidste turen blev løbet af Christian Christensen. Tue var helt med fremme i starten, og han lå
og styrede teten meget af vejen. Desværre røg han i et
stort bom mod slutningen af banen, og jeg kom derfor
ud ca. 3-4min efter de førende. Jeg lagde frisk fra land
og følte jeg beherskede det svære terræn meget godt.
Og var derfor meget godt tilfreds, da jeg kom i mål.
Jeg havde dog desværre tabt yderligere tid til teten,
men havde løbet os en enkelt eller to pladser frem.
Christian løb også fint på sidste tur, og vi endte som

nr. 13, hvilket var lidt under målsætningen. Dermed
var VM slut, i hvert fald den seriøse del. Om aftenen
var der nemlig banket og fest. Hvorefter vi rejste hjem
til Danmark. Da vi kom hjem, flyttede jeg til Århus
for at studere, så det er nok ikke så ofte, I kommer til
at se mig i klubben.
Næste år skal senior-VM løbes omkring Lausanne i
Schweiz. Det er selvfølgelig noget jeg satser på at
blive udtaget til. Jeg kan varmt anbefale at komme
ned og løbe publikumsløb og heppe på de danske løbere. Terrænet er krævende, men langt mere danskervenligt end i år.
Rasmus.
_____________________________________________________________________________________________

Rasmus Thrane Hansen H-16 i 2006
Det er ikke lykkedes mig at få billeder af Rasmus fra
VM, men til gengæld får du her et gensyn med den
16-årige Rasmus, der i 2006, som den første søllerødungdomsløber, vandt alle seks guldmedaljer.
At man kan vinde alle seks kræver, at der i klubben er
flere gode løbere i samme aldersgruppe, for ellers går
det ikke at vinde stafetten. Rasmus vandt stafetten
sammen med Andreas Konring og Caspar Wilken.
Det er sjovt at genlæse Rasmus ´ svar og tanker om
fremtiden:
Hvad er din favoritdisciplin?
Langdistance. Det er kun de rigtig seje der vinder
langdistancen.
Du går lige nu på Himmelbjergegnens Natur- og
Idrætsefterskole.
Har opholdet der betydning for dit O-liv, tror du?
Ja, det tror jeg. Vi har O-løb på skemaet og vi træner
i nogen fede terræner, så jeg udvikler mig meget teknisk.
Har du planer for din fremtid med O-løb?
Jeg vil gerne være rigtig god. Komme med til juniorog senior-VM og vinde guld ☺

Martin Illum har i år gjort Rasmus kunsten efter ved at sikre sig de 5 individuelle
guldmedaljer og ved sammen med Magnus Maag og Simon Thrane Hansen at
løbe stafetguldet hjem. Godt at have stærke klubkammerater, når man har chancen for fuldt hus.
Det er dejligt at være med i en klub med så mange dygtige og sympatiske unge
mennesker. Selv om I ikke tror det, så kan jeg forsikre jer om, at det er sjovt også for os, der engang var unge, at der er mange ungdomsløbere og at følge deres
udvikling.
Vibe/☺
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Hvornår er man en rigtig orienterer?
Magnus Oscarson har sendt nedenstående:

När kan man kalla sig ORIENTERARE?
Jag vet att det finns ett antal kriterier och varianter. I Sverige skall man ha sprungt ett antal
5-dagars, Långa natten på 10-mila, Jukola i Finland och så vidare. Gert har också sin egen.
Jag har orienterat i 35 år och gör fortfarande fel. Vill inte markere mina "missar" men jag har
prövat största delen av nedanstående. Hur många kryss har du?

JA

Stämplat fel på stafett
Gått till fel start
Behövt ta hjälp av bil för att komma hem, Lifta
Sprungit utanför kartan
Hållit tummen över en kontroll och springer direkt till nästa
Tagit fel karta i starten
Sprungit kontrakurs från startpunkten
Kommit till en kontroll tjeckat kodsiffran men konstaterar att det är fel fast det inte är fel och
springer där ifrån.
Kommit i mål och får veta att man stämplat fel utan att begripa och beklagar sig över för
arrangören
Kommer fram till kontrollen och skall stämpla men Sport Ident pinnen saknas. Inser först
efter 5 minuter att den sitter på andra handen
Gått till fel dusch
Glömt byta sko och inser att du har sandaler när du står på startlinjen

Divisionsturneringen, fortsat
2. pladser
Jørgen Münster-Swendsen: Bane 3A
Iben Maag: Bane 3B
Anders Huus Pedersen: Bane 7A
Anne Jersild Olsen: Bane 7B
Andreas Oscarsson: Bane 8
Maja Schytte Olsen: Begynder
Thomas Jersild Olsen: H -10
Nikoline Andersen: D15-16
Caroline Konring. D 17-20
Martin Illum: H13-14 + Bane 5
Magnus Maag: H 15-16
Poul Munk Eriksen: H 21-C
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3. pladser
Steen Olsen: Bane 2A
Thomas Jersild Olsen: Bane 8
Mary Lindbjerg Skovbæk: Begynder
Rikke Østergaard: D 17-20
Gitte Oscarsson. D21-B
Kirsten Møller: D 35Mads Lassen: H 13-14
Thomas Lindegaard. H 21-B
Magnus Oscarsson: H 40Uffe Just Pedersen: H 50Ronnie McGrail: H 60-

NEJ
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Nogle løbstilbud
i 2012
Som altid ved store o-arrangementer kan man finde et væld at nye løbstilbud. Ved schweizisk 6-dages
samlede jeg lidt sammen. Her får du et lille udpluk:
4 -8 januar:
18 – 21 februar:
25 – 26 februar:
23 – 30 juni:
1 – 8 juli:
7 – 14 juli:
15 – 20 juli:
22 – 27 juli
29 juli – 4 august:

The Big 5 Orienteering Tour i Sydafrika (www.orienteering.co.za)
Portugal ”O” Meeting (www.O-Portugal.pt)
MOC 2012 (WRE), Portugal (www.coc.pt)
Bavarian Orienteering Tour (www.ol-bayern.de/o-tour
WMOC I Bad Harzburg/Harz (www.wmoc2012.de)
4. Tour O Swiss (www.tour-o-swiss.ch)
Swiss 5 Days ved lausanne (www.woc2012.ch)
O-ringens 5-dagars I Halland (www.oringen.se)
Welsh 6 Days Orienteering (www.croesomultiday.org.uk)

Og den næste Swiss Orienteering Week foregår i 2014 ved Zermat/Matterhorn!!
Den største
vabel, jeg
nogensinde
har set!
Sådan en kan
vel undgås!?
Skyldtes den
mon de
schweiziske
Alper med
meget løb på
skråninger?
Vibe

Forebyggelse af vabler/gnavsår.
Mange af jer har hørt dette før, men jeg gentager gerne, da flere løbere/skiløbere siden har haft glæde af
mit enkle råd. Mine erfaringer gælder problemer med hælen (bag på), men jeg tror på, at den store vabel,
som ses på billedet, også kan undgås på denne måde. Vablen opstår jo, når foden ikke holdes fast under
løbet, men glider frem og tilbage i skoen.
Du skal bare lægge en sammenfoldet halv engangsvaskeklud mod huden og sørge for, at den ligger glat,
når strømpen trækkes på. Kluden trykkes tynd, så den virker som en beskyttende hud på ½ - 1 mm ´s
tykkelse. Jeg har ”reddet” skituren for adskillige unge mænd (jeg medtager gerne ekstra klude), og et
ukendt antal o-løbere og en kvinde, der fortalte, at hun ikke kunne løbe og heller ikke gå en længere tur
uden at få gnavsår i hælen. Jeg gav hende mit råd, og hun har siden fortalt mig, hvor glad hun er over nu
at kunne gå i byen med pæne sko - så ikke kun løbere har kunnet glæde sig.
Spar pengene til Compeed, og køb i stedet en pakke engangsvaskeklude!
O-hilsen fra Vibe
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Klubtræningsserien 2011 fortsætter.
Jættemilen og vintertræningsstart.
Træningsplanen for resten af 2011:
Nr.
307
308
309
310
311
312

Dato/tid
Torsd. 29. sept.
Kl. 17.00-18.45
Torsd. 6. okt.
Kl. 17.00-18.45
Torsd. 13. okt.
Kl. 17.00-18.45
Torsd. 20. okt.
Kl. 17.45-19.15
Torsd. 27. okt.
TID KOMMER
Torsd. 3. nov.
Kl. 17.45-19.15

Skov

Rude Skov
Syddel

Mødested
Tennisbanerne
Vangebovej
P-plads på
Trørødvej
18 km-stenen på
Birkerød Kongevej
Rudegård
NATLØB
Vangeboskolen
ÅBENT NATLØB
Rudegård
NATLØB
19-km sten på
Hørsholm Kongevej
Jættemil-træning
Jættemilen dagen efter i
Grib Skov
P-pladsen på Kongevejen
(Bakketoppen)
Landsebakken/
Landsevej

Trørød Hegn

P-plads på Trørødvej.

Rude Skov
Femsølyng

P-plads, 19,6 km på Hørsholm Kongevej
Vangeboskolen eller
Teknikerbyen
Rudegård
JULEMAVEFRÆS

Geel Skov
Trørød Hegn
Enrum
Rude Skov
Vest-/midtdel
Rude Skov
Midt-/syddel
Geel Skov + Ravneholm
Rude Skov
Midt-/østdel
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Lørdag. 5. nov.
Kl. 10.00-12.??

Rude Skov
Agersø

!!!

Lørd. 12. nov.

INGEN TRÆNIG

314
315
316
317
318
319

Lørd. 19. nov.
Kl. 10.00-12.00
Lørd.. 26. nov.
Kl. 10.00-12.00
Lørd. 3. dec.
Kl. 10.00-12.00
Lørd. 10. dec.
Kl. 10.00-12.00
Lørd. 17. dec.
Kl. 10.00-12.00
Mand. 26. dec.
Kl. 10.00

Geel Skov

Ravneholm
Rude Skov
Syd-/midtdel

SØLLERØD OK - OK ØST
SØLLERØD OK - FARUM OK
SØLLERØD OK - ROSKILDE OK

124 - 75
113 - 87
117 - 82

På den seneste træningsside (side 24 i Kompostens septembernummer) stillede jeg spørgsmålstegn ved ordet
”TRÆNING” – hvorfor dog blive ved med at træne uge
efter uge i skovene rundt om i Rudersdal Kommune ?
Se lige på tallene ovenfor. Hvidt på sort fortæller disse tal
noget om udbyttet af klubtræningerne, som nu for længst
har passeret 300 torsdage/lørdage årene igennem.
Alle, der deltog i op-/nedrykningsmatchen i Asnæs Vesterskov, oplevede den superindsats, som - trods styrtende
regn, en brombær-/og brændenældefyldt skovbund og et
kort af en spændende kvalitet - blev kronet med sikre sejre,
som fastholder klubben i første division i 2012 – nu tredje
år blandt Østkredsens 4 bedste breddeklubber.
Og det er især på ”BREDDEN”, at Søllerød OK viser sin
styrke. Det er netop hos ”BREDDEN”, vores klubtræning
uge efter uge skal fastholde og udbygge interessen for at
komme i skoven i søllerødfarver og med kort og kompas i
hånden – alt medens det supergode klubhumør udvikles.

DERFOR TRÆNER
SØLLERØDDERNE !!!!!

JÆTTEMILEN 2011
Som en superafslutning på dette år, der jo har været et
sandt energiår for søllerødderne, venter den store, lange,
seje, hårde og udfordrende dyst i den smukke Grib Skov.
Allerede nu (slut september) er der tilmeldt 20 søllerødder
– så alt tyder på, at klubben sætter ny deltagerrekord dette
år.
Jættemilen er den klassiske styrkeprøve, hvor hver enkelt
deltager får muligheder for at måle egne O-/løbsevner i
forhold til mange konkurrenter. Samtidig er skoven ved at
være ”vinterklar”, idet underskovens blade er faldet, så
sigten er væsentligt forbedret – plus at nattefrosten forhåbentlig har lammet brændenælderne.
For at give klubbens løbere mulighed for at teste formen,
har jeg ugen før Jættemilen sat ”lange baner” på programmet. Her er der lejlighed til at afprøve forberedelserne forud for et langt O-løb:
Er udstyret i orden ?
Er føde-/væskeindtagelsen gennemtænkt ?
Hvor meget tøj skal der løbes i ?
Hvor hurtig kan der løbes, så distancen klares ?

Jeg vil prøve at lægge nogle slynger i Rude Skov, hvor der
bliver lange stræk til høj fart – afvekslende med små frække udfordringer, hvor kortlæsningen kræver fartnedsættelse.

GÆSTEBANELÆGGERE – jatak !
Kunne du tænke dig at prøve at lægge baner til en af vinterens træninger, kan du få mulighed for at ”vinde” en lørdag i løbet af januar – marts 2012.
Giv blot et tilbud på vibegert@get2net.dk – så skal jeg nok
finde en plads til dig i planen.
God efterårstræning og god tur på Jættemilen,
Gert
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