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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 Ellen Frier ellen.frier@velux.com  60751133
 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   
O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
     
Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506
  vibe.bogevig@gmail.dk   
 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 vibegert@get2net.dk  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 Mail: sollerod@sollerod-ok.dk    
Hjemmesideredaktør Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  45424204
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 468, 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: 

• 23. januar 2012. Bladet udkommer ca. 2 uger senere 
• 19. marts 2012. Bladet uddeles 29/3 til de trænende, håber jeg. 

 
Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 
Der er til dette nummer af Komposten kommet flere uopfordrede indlæg – TAK for det! 
 

Indkaldelse til generalforsamling. 
 

Der indkaldes til Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag d. 23. feb. 2012 kl. 
19:15. Generalforsamlingen holdes i Restauranten i Holtehal 1 (samme sted som klubmester-
skabsfesten). Dagsorden i henhold til vedtægterne.  
Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

 

Information fra kassemesteren 
 

Kassemesteren har med glæde konstateret, at der har været gang i indbetalinger til klubbens 
konto efter udsendelsen af kontoudtog med sidste nummer af Komposten. De få, som endnu ik-
ke har betalt skyldige beløb til klubben, må gerne få klaret dette snarest. Tøjkøb i 2011 er endnu 
ikke blevet faktureret på de enkelte konti – det vil ske inden årsskiftet. Startsafgifter for perio-
den oktober-december 2011 afregnes også ved årsskiftet. Kassemesteren vil gerne have, at del-
tagelse i løb i denne periode også afregnes inden afslutningen af 2011 (i O-service kan den en-
kelte løber se en opgørelse af løbsafgifter).  Tilskud til ungdoms- og eliteløbere afregnes med 
udgangen af 2011.  
 

 
Husk at tage de beskidte sko af, før du går op i klubhuset. 
Børnehaven mener, der er "knas" på trappen, specielt efter weekenderne. 
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Formanden har ordet 
Om o-miljø 

 
Sidste nummer af Komposten indeholdt et mini-
portræt af Martin Illum, som er et af vores super-
talenter og i år vandt 6 ud af 6 mulige guldmedal-
jer ved DM plus en del af ”det løse”; senest Jæt-
temilen. Martin fylder 15 den første dag i det nye 
år og er denne vinter inviteret til at træne sammen 
med U-16 landsholdet. På et sted i interviewet 
spørger Vibe Martin, hvor meget SUT betyder for 
ham, hvortil Martin svarer, at det betyder rigtig 
meget, at de har et virkelig godt kammeratskab; 
det er faktisk super, og aldersforskellen (blandt 
SUTerne) tænker han ikke over. 
 
Der er næppe en søllerod, som ikke er imponerede 
over de resultater, vores ungdomsløbere præste-
rer, men selv er jeg lige så imponeret over det 
sammenhold, der er i SUT-gruppen på trods af 
store forskelle i alder og o-erfaring, som Martin 
beskriver. Det er helt sikkert stærkt motiverende 
og er sammen med den høje kvalitet af træninger-
ne en af forklaringerne på at talentudviklingen 
lykkes så godt.  
 
Endnu bedre er det, at det gode o-miljø eksisterer 
bredt. Der er i mit verdensbillede faktisk ingen 
tvivl om, at vi har et enestående o-miljø i vores 
klub. Et miljø, der giver muligheder for den ambi-
tiøse talentfulde løber såvel for motionsløberen, 
som selvfølgelig gerne vil forbedre sin o-teknik, 
men ikke hver nat drømmer om en plads på podi-
et. Og et miljø, der giver os lysten til at komme af 
sted til træninger og arrangementer, hvor vi både 
møder søllerødder og den øvrige o-verden. Se 
bare, hvad vi har oplevet inden for bare de sidste 
par måneder: 
 
Den 23. oktober var 62 søllerødder tilmeldt Efter-
årsmatchen i Ravnsholt, og havde gode oplevelser 
i en flot efterårsskov. Ved den efterfølgende 
klubmesterskabsfest på Rudegård fyldte vi sort set 
restauranten op. Og som ved alle vores klubfester, 
blev der talt, samtalt, sunget, skålet, spist og gri-
net, så tiden fløj af sted, og vi skulle hjem, næsten 
inden vi fik begyndt. 
 
Og igen den 13. oktober var 62 søllerødder – ikke 
nødvendigvis de samme - tilmeldt Jættemilen; den 

traditionelle sæsonafslutning, som blev afholdt i 
Gribskov. Søllerød OK var dermed klubben med 
flest deltagere, og igen var det ikke bare ”de gam-
le”, men et bredt udsnit af klubbens medlemmer, 
som fik en superoplevelse på gode baner i et af 
Sjællands mest spændende terræner. 
 
For slet ikke at snakke om de mange torsdags- og 
lørdagstræninger, hvor søllerødderne flokkes om 
spændende banetilbud i de lokale skove uge efter 
uge, og der bliver eftersnakket med et engage-
ment, som enhver forening må misunde. 
 
De store arrangementer i 2011 har vi nu bag os. 
Efter den fugtige sommer, som jeg kommenterede 
i sidste nummer af Komposten, blev afslutningen 
på sæsonen tør, og vi har haft fine oplevelser i 
efterårsskoven. NatCup-sæsonen er begyndt – vi 
var selv arrangør af den første i Geel Skov - Rav-
neholm, hvor der ud over den hårde kerne af sjæl-
landske natløbere også deltog en stor gruppe 
svenske løbere på turné i Europa, som havde 
spurgt, om vi ville arrangere et natløb for dem. Vi 
tog udfordringen op arrangerede et fint stævne og 
kunne samtidigt udbyde det til danske løbere på 
o-service.  Endnu en NatCup arrangerer vi i Rude 
Skov den sidste dag i november, og jeg håber, at 
dette løb trækker mange søllerødder ud til særlige 
oplevelse, det er at løbe o-løb i en mørk skov, 
som kun oplyses af egen og andres pandelamper.  
 
Snart er det også jul igen, hvor der som sædvan-
ligt bliver julemaveløb om formiddagen anden 
juledag; i år arrangeret af nogle af vores unge lø-
bere. Her vil vi ønske hinanden glædelig jul, og 
du kan brænde lidt kalorier af og få bragt samvit-
tigheden midlertidigt i orden. Bagefter kan du 
nyde lidt kaffe og genindtage de tabte kalorier 
med medbragt hjemmebag i det udvidede klublo-
kale. En flok energiske søllerødder under ledelse 
af Iben har nemlig brugt en del tid på af fjerne 
skorstenen og en skillevæg, så der nu er skabt et 
større rum til vores mange aktiviteter. 
 
Den første søndag i 2012 falder den 1. januar, og 
vores ihærdige molbotriumvirat har vist sig fra 
deres nådige side og udsat molbopremieren til den  
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efterfølgende søndag. Det kan ikke udelukkes, at 
det har spillet ind, at de selv er arrangører på dette 
løb. Der er for længst åbnet for tilmeldinger, så 
skynd dig ind på molbohjemmesiden, 
www.molboloeb.dk, og tilmeld dig, så du slipper 
for at stå i kø den første søndag, og nyd samtidigt 
den ihærdighed, der lægges for dagen ved rekog-
noscering af banerne. Om der bliver lige så meget 
sne i skoven som de sidste par år, venter vi med 
spænding på. 

 
Det er lidt tidligt, men da dette er årets sidste 
nummer af Komposten, vil jeg gerne sige tak for 
jeres indsatser i årets løb og det store bidrag I 
hver især yder til at skabe vores enestående o-
miljø. Jeg ønsker jer og jeres familier en rigtig 
dejlig jul og et godt nytår. 
 

Vi ses derude, hvor søllerødderne sætter spor. 
 

Niels 

 

Elitesiden okt-nov 2011 
Troels Christiansen 
 

Til Smålandskavlen var Rasmus ene sollerod, og 
skulle løbe på Pan-Kristianstads førstehold. Det 
blev en super tid på 4. turen (bedste tid?), bedre 
end eksempelvis Olav Lundanes. Pan sluttede 
som nr. 7. 
Troels deltog i Istanbul 5-dages i starten af no-
vember, og udover at opleve en spændende milli-
onby, blev det også til sjove o-løb. Resultatet blev 
en samlet 3. plads i H21E, med to etapesejre, en 
anden plads og en tredjeplads, samt en etape, hvor 
teknik og terræn ikke var på samme hold. Den 
største oplevelse (og sejr) var natsprint på Grand 
Bazar, kort i 1:1600 med poster i to niveauer. Det 
var en speciel og intens orienteringsoplevelse. 

BallerupSprinten bød i år på samme fine terræn 
som for 2 år siden, nemlig det detaljerede og 
snørklede byområde Egebjerg. Stævnepladen var 
indendørs i en sportshal og tilmed med kortskifte. 
Starten var udendørs og så synlig, at udløbet og 
første post gav sig selv. Det samme var tilfældet 
med vejvalgene på et langstræk og nogle senere 
vejvalgsstræk. Lidt underligt lavet at forære så 
meget af banen væk på forhånd. Banen var dog 
ellers fin og teknisk, så man skulle være med på 
kortet. Det evnede Rasmus bedst af søllerødderne 
i H21 som nr. 11, Ulrik og Tore på de næste plad-
ser, mens Troels havde en rigtig teknisk dårlig 
dag og blev nr. 16. 
Dagen efter til Jættemilen var Rasmus igen godt 
med og blev nr. 3, under et minut efter vinderen. 
På opfordring fra Vibe, har Troels berettet om sit 
løb andetsteds i dette blad. 

 
 
Se et fantastisk billede af Troels på sidste side i Kompostens netudgave. 
 
Beretning fra en deltager i minisut: 
 
Jeg hedder Marcus, er 8 år, og jeg har gået til o-løb 
minisut i efteråret. 
Mini-sut er o-løb for børn fra seks til tolv år - det er en 
gang om måneden. 
 
O-løb går ud på at følge et kort ude i skoven. Nogle 
gange er det svært at følge kortet rigtigt, men det er 
altid sjovt. Det er hårdt at løbe under, over eller hop-
pe, men man bliver bedre og bedre og stærkere og 
stærkere.  
Nogen er heldige og gode fra starten, og man får 
mange gode venner, hvis bare man giver sig tid. 
Hvis man løber svære ruter, får man en teenager med. 
Når træningen er slut få vi saft og brød. 
Hilsen Marcus 
 

 
       Store hjælper små, også på børnebanen.
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Klubmesterskaber 
 2011 

  
En klubmesters bekendelser 
Af Niels Bentzon 
Tanken om at blive klubmester i en af landets 
mest succesrige o-klubber har egentlig aldrig 
strejfet mig. Nu ved jeg godt, at det ikke bare 
gælder om at gennemføre sin bane hurtigst muligt 
som ved almindelige o-løb, da pointreglerne ved 
klubmesterskabsløb er anderledes spidsfindige, 
men alligevel. Som relativ ny i klubben og løber i 
en af de ældre og talstærke aldersklasser, hvor 
konkurrencen er benhård, ligger mine tider nor-
malt lysår fra de tider, som en håndfuld super-
mænd gang på gang præsterer.  De burde faktisk 
have en klasse for sig selv, så vi andre også har en 
chance. I stedet stræber jeg imod at hæve mine 
færdigheder to niveauer fra avanceret begynder til 
kyndig løber om en tyve års tid for nu at bruge 
terminologien fra ATK (Aldersrelateret Træ-
ningskoncept, som praktiseres ved SUT-træning), 
men det kræver realistisk set nok deltagelse i en 
del Æ1-, Æ2- og Æ3-kurser og lejre og måske en 
personlig træner. Så jeg syntes altså ikke, det lig-
ger lige til højrebenet at blive klubmester. 
 
Da dagen for klubmesterskabsløbet oprandt, var 
det en af de efterårsdage, man altid ser i rekla-
merne. Højt solskin fra en skyfri himmel, en skov 
i de flotteste efterårsfarver og glade skovgæster 
ligeledes klædt i festlige farver. Skoven var 
Ravnsholt, hvor Allerød OK havde indbudt til 
efterårsmatch. Søllerød OK havde fået sin egen 
startbås, hvor 62 søllerødder var sat i stævne af 
Kaj Rostvad. Som løbere ved vi, at den rigtige 
kost er vigtig for præstere optimalt, og jeg havde 
ikke gået på kompromis ved dette vigtige stævne, 
men indtaget en skål havregryn med mælk og en 
skive groft rugbrød med ost om morgenen og en 
banan et kvarter før min start. Hertil rigeligt med 
vand. Samme recept virkede også fint ved Jætte-
milen, så den kan anbefales. Men det var den lette 
del af forberedelserne. 
 
Kaj havde i indbydelsen skrevet, at man efter at 
have kigget på kortet et halvt minut lige før start 
skulle afgive sin forventede løbstid, men havde 
også skrevet, at ”klubmesteren ikke bliver den, der 
på dagen har taget atomuret med og løber efter 

nanosekundets præcision, men det bliver heller 
ikke alene afgjort med raflebægeret.”  
Hvad gør en matematisk student og ingeniør med 
sådanne håbløse oplysninger? På den ene side 
skal vi oplyse hvilken tid, vi forventer at løbe på, 
og samtidigt får vi at vide, at hvis vi løber på den 
tid, vinder vi ikke. Det er ærlig talt ikke særlig 
ingeniøragtigt. Gode råd er dyre; hvilken strategi 
skal man vælge? Man kunne vælge at afgive en 
eller anden tilfældig tid og bare løbe derud af og 
håbe på det bedste, men det ville være lige lovlig 
lottoagtigt. Til sidst valgte jeg en ingeniørstrategi 
tilsat lotto. Weekenden før havde jeg løbet et 
kredsløb i Jonstrup Vang, som ikke er meget for-
skellig fra Ravnsholt hvad angår skovtype og ku-
pering. Jeg rensede min løbstid for dette løb for 
bomtid og udregnede en bomfri kilometertid 
(BKT). På forhånd kendte vi banelængden i 
Ravnholt, og så var det en smal sag at udregne en 
bomfri løbstid (BLT). Herpå dryssede jeg lidt 
bomtid (BT) – ikke ret meget – som i sagens natur 
er lottoagtig, og ud kom den forventede løbstid 
(FLT = BLT + BT) 58:35. Den kunne jeg så for-
tælle Kaj efter at skævet et øjeblik på kortet for at 
forvisse mig om, at banen ikke indeholdt nogle 
særlige udfordringer og kunne derefter glemme 
alt om tiden. For nu gjaldt det bare om at gøre sig 
almindeligt umage og løbe, som jeg plejer. 
 
Skoven var som sagt dejlig, banen fin og skovgæ-
sterne festlige og efter en herlig tur med sved på 
panden, løb jeg i mål med den aktuelle løbstid 
(ALT) 58:18 uden at have spekuleret et sekund på 
tiden undervejs. Forskellen mellem FLT og ALT 
var altså kun 17 sekunder, hvilket – indrømmet - 
var ret overraskende. 
 

På stævnepladsen var stemningen blandt sølle-
rødderne høj. Der var smil, latter, snak og masser 
af lækker klubkage og i det hele taget et fantastisk 
o-miljø. Det er altid dejligt at være til stævne med 
søllerødderne ☺ 
 

Og så var det bare om at komme af sted mod Ru-
degård, hvor Iben og team havde gjort klar til 
klubfest i den gamle restaurant. Der var vel- 
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komstdrink, lækker mad, sange og en forrygende 
stemning, som beskrevet andet sted i bladet, men 
til sidst kom vi til afgørelsen. Kaj havde valgt, at 
alle, hvis aktuelle løbstid lå mindre end et minut 
fra den opgivne tid, havde kvalificeret sig til fina-
lerunden, som bestod af en lodtrækning blandt de 
kvalificerede. Og her var det så, at undertegnede, 
som ellers aldrig vinder i spil (men det siger vi vel 
alle) blev udtrukket blandt de fem finalister og 
vandt den hæderfulde titel som klubmester 2011.  
 

Og det viste sig, at Kaj havde lykkedes med at 
skabe spænding til sidste øjeblik med sin håbløse 
kombinerede ingeniør- og lottoinspirerede model, 
og at der er mulighed for at vinde hæderfulde tit-
ler også for os ”avancerede begyndere,” eller må-
ske skulle vi kalde det glade amatører ☺ 
 

Tak til Kaj og Iben med team, som sørgede for at 
vi fik et dejligt klubmesterskabsløb og –fest, og  

 
tak til alle jer, der var med til at gøre dagen fest-
lig. 
Vi ses derude, hvor søllerødderne sætter den gode 
stemning. 

 
Niels 

 
 
Årets Klubmesterskaber 
Af Gitte Oscarson 
Så kom dagen, hvor årets klubmesterskaber skulle 
afvikles. Det var en flot solskinsrig efterårsdag, 
om end det også var lidt koldt. 
Vi spiste morgenmad med glade, og lidt nervøse, 
forventninger til dagen. Vi havde ivrige diskussi-
oner om, hvilke tider vi mon skulle gætte på. Selv 
mente jeg, at en tid omkring 1 time og 15 min nok 
var passende for mig, for jeg var jo hverken sær-
lig veltrænet eller en særlig erfaren o-løber. Jeg er 
først lige startet på at løbe på min egen aldersklas-
ses baner. 
Vi ankom til stævnepladsen i god tid, inden vi 
skulle løbe, så vi havde god tid til at tale med alle 
de glade søllerødder, der var mødt frem. Som al-
tid var de mere erfarne o-løbere villige til at dele 
ud af deres erfaringer, som for eksempel at der 
ikke var grund til, at jeg tog min holder til post-
angivelserne med ud, for der var aldrig løse post-
angivelser, når der skulle løbes i sløjfer. 
Andreas, Louisa og jeg skulle starte næsten sam-
tidigt, så hele familien gik til start sammen. Først 
kom Louisa og Magnus ud på banen, så var det 
Andreas tur og så kom turen til mig. Da jeg først 
stod der ved startlinjen og skulle gætte på min tid, 
tog optimismen og konkurrenceiveren over for 
min fornuft, så i stedet for at holde fast ved den 
tid, jeg gættede på derhjemme, blev jeg ivrig og 
hørte mig selv sig 1 time og 1 min. 

 
 
Jeg begav mig ud i skoven, og de 2 første poster 
gik godt. Jeg løb lige hen til dem. Men til den 3. 
post gik det galt. Jeg fik ikke kigget ordentligt på 
kompasset, for jeg vidste jo præcist, hvor jeg kom 
fra. Det betød desværre, at jeg løb 90o forkert på 
retningen. Jeg syntes terrænet passede godt med 
kortet, og det indhak, der skulle være i det tætte 
terræn, jeg løb langs, passede fint med et indhak, 
der var på kortet.  
Efter at have løbet et stykke tid kom der pludselig 
et mere åbent område og en vej, der slet ikke skul-
le være der, så nu var gode råd dyre, for jeg kunne 
ikke helt gennemskue, hvor jeg var. Jeg løb op 
langs vejen og til venstre ad den næste vej, der 
krydsede, for det gættede jeg på, var vejen tilbage. 
På vejen mødte jeg en mand med et lille barn, 
som kunne fortælle mig, hvor jeg var, for de var 
lige kommet fra start. Så måtte jeg jo af sted efter 
3’eren igen – og denne gang fandt jeg den uden 
besvær.  
 
Resten af banen gik lidt bedre, men jeg havde et 
enkelt bom, hvor jeg løb lidt skråt i forhold til den 
post jeg skulle til, så jeg i stedet kom frem til den 
næste post. Det hjalp mig til gengæld i den næste 
sløjfe, hvor jeg skulle til den post.  
 
 
 



Søllerød Orienteringsklub                                                         Komposten – 21. årgang nr. 6 – december 2011 

8 

 
 

 
Gitte får gode råd af Erik Brühl efter turen i skoven. 

 
Det var sjovt at løbe i skoven og se alle de sølle-
rødder, der løb derude. Fra tredje sidste post til 
mål havde jeg det held, at jeg kunne løbe efter 
Gert, så det var jo enkelt. 
Da jeg kom i mål viste det sig, at jeg havde løbet 
på 1 time 14 min og nogle sekunder, så jeg skulle 
have holdt fast ved min oprindelige tanke. 
Stævnet var et rigtigt godt arrangement og børne-
ne kunne både lave snobrød og købe vafler, så de 
nød både løbet og ventetiden i fulde drag. 
Vi kørte tilbage til klubstuen for at bade og delta-
ge i klubfesten, der skulle foregå i de tilstødende 
lokaler.  
Vi var alle godt forkomne efter at have løbet i 
diverse moser og vådområder, så Louisa og jeg 
var glade for, at der var tændt op for saunaen, så  
vi kunne få varmen igen, inden vi skulle ind til 
frokosten.  
Rudegård var de perfekte rammer for årets klub-
fest. Vi blev mødt i døren af en altid hjælpsom 
Iben, som forklarede os, hvor vi kunne købe drik-
kevarer, og hvor der var børnebord. I det hele ta-
get den perfekte værtinde, som ville sikre sig, at 
alle følte sig godt tilpas. 
Der var veldækkede borde og en glad summen af 
søllerødder, der drøftede dagens strabadser i sko-
ven og hvem blev mon årets klubmester, hvem 
blev årets skildpadde og sidst men ikke mindst, 
hvem blev kåret med årets bomkanon. 
Iben bød velkommen til alle og så kunne vi tage 
plads ved bordene. Alle tog godt for sig af den 
dejlige frokost menu med gode frikadeller, en 
lækker salat og rigtigt godt brød. 
 

 

 
 
Som sig hør og bør på en god Søllerød klubfest 
var der diverse sange og taler. Formanden kunne  
berette om årets gang med mange gode oplevelser 
og mange stolte sejre. Det var dejligt at høre, hvor 
godt ungdommen i klubben klare sig, både i tradi-
tionelt orienteringsløb og mountainbike oriente-
ring, såvel som nationalt og internationalt. 
 

Mens vi ventede på afsløringen af årets klubme-
ster, underholdt Erik selskabet med en lille sketch 
med 3 ”frivillige”.  
 

Og så var tiden kommet til afsløringen af diverse 
traditionsrige og stolte titler. Der var 5 løbere, der  
var kommet inden for det magiske minut i gættet 
på, hvor hurtigt de kunne løbe dagens løb, så 
klubmesteren blev fundet ved lodtrækning. Den 
heldige vinder var vores formand Niels.  
Vinderen af den fornemme titel som årets skild-
padde blev Grethe Tetens. 
 

 
Grethes fine glasskildpadde på den blå klubdug. 

 
Der var 4 indlæg med i kampen om årets bomka-
non. Indlæggene blev fremlagt af Kirsten Møller, 
som ganske underholdene fortalte om, hvordan vi 
deltog i en ISO certificering af orienteringsklub-
ber, og at vi ved at dokumentere vores bom og 
bomskole var langt fremme med at blive standar-
diserede.  
Vinderen af årets bomkanon blev ingen anden end 
Vibe, og jeg må jo indrømme, at for en uerfaren 
o-løber som mig, var det dejligt at høre, at selv 
meget dygtige og erfarne løbere som Vibe kan 
lave bom. Så er der måske håb forude selv for 
mig. 
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Lige inden vi trætte og veltilpasse vendte snuden 
hjemad, hørte vi fire ivrige unge SUTTER fortæl-
le om deres indsats med at få samlet penge ind til 
en mobil sauna. Det lyder jo som en spændende 
idé, og jeg håber det lykkes for de unge initiativ-
tagere at skaffe pengene hjem. ☺ 
 

 
Vi kørte hjem efter en god lang dag i godt sel-
skab, og endnu engang var vi enige om, at det var 
heldigt, vi lige havde valgt Søllerød Orienterings-
klub som vores klub, fordi det er et sted, hvor alle 
yder en indsats for, at det skal være et dejligt sted 
at være. 
 Gitte Oscarson. 

 
 
En BOM-beretning fra klubmesterskabet 2011 
Af mr./mrs. X 
 
Faktisk startede vi vores forberedelser til klubme-
sterskabet med at bage en kage og pynte den med 
et kort-udsnit (1:1000 i farvet glasur) fra den skov 
vi skulle løbe klubmesterskab i, Ravneholm. Da 
vi er godt i gang, mor og søn, med at dekorere 
kagen, er der en der fortæller os, at vi skal ud og 
løbe i en skov ved Allerød. Skoven hedder 
”Ravnsholt”. 
Kagen blev flot og mange kunne gætte hvorfra 
kortudsnittet var taget. 
 

Løbet i Ravnsholt skov blev afholdt i strålende 
solskin. Stævnepladsen var vist på en naturskole. 
Rammerne var lovende. 
 

Jeg startede godt ud med at plukke de to første 
poster og tænkte, at det jo var let. Jeg kommer 
ned til post 3 i sydenden af en mose og finder ud 
af, at det ikke er post 83 men 84. Jeg er hele vejen 
rundt om mosen, men der er ikke andre poster. 
Kikker på kortet for at konstatere, at jeg er det 
rigtige sted.  
En Allerød-løber er også lidt rundt og kikke, og 
jeg er lidt fortørnet over, at posten har forkert 
nummer. Nå, tænker jeg, videre. Tager en kom-
paskurs til post 4. Det er et lang-stræk med en stor 
sti som opfang, ikke noget problem. 
Men da jeg kommer ud på stien, passer tingene 
ikke helt. Stien går ikke helt, som jeg forestillede 
mig. Nå jeg prøvede at få læst mig ind, mens jeg 
løber langs stien. Da jeg når et godt stykke hen ad 
stien, finder jeg ud af, at jeg er løbet væk fra post  
4 (en sten i en lysning). Tilbage igen ca. 300 me-
ter og ind ad den lille sti og så følge grøften. Der 
var posten. Det tog vist 14 minutter! 
 

 
Dejligt solskinsvejr på klubmesterskabsdagen 

 
Nå, på den igen. Jeg finder post 5, post 6 og post 
7 uden de store problemer. Fra post 7 til post 8, 
over den store sti mellem to forbudte områder og 
så ned til mosen. Pludselig står jeg på den store 
sti, hvor blev mosen af? Nå, jeg krogede jo også 
Claus, overbevist om, at han skulle til samme 
post.  
Kikkede på post-definitionen. Sydenden af en 
mose, Post 84. Post 84, det er løgn. Den har jeg jo  
haft. Så var det jo ikke forkert postnummer, men 
MIG der havde løbet til den forkerte post.  
ØV, jeg gider ikke løbe tilbage og starte forfra. 
Nu fortsætter jeg bare herfra.  
Men jeg må indrømme, at det tager ligesom lidt af 
kampgejsten at erkende, at man har bommet så 
meget. KOM IGEN: 
Resten af løbet gik nogenlunde bortset fra, at jeg 
bommede post 12. 
Forøvrigt var jeg kun ca. 2 minutter fra min gæt-
tede tid.  
Hilsen fra XXXXXXXXXXXX 
 
Beretningen vil indgå i kampen om årets bom i 2012. 
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Bomkanonen 
 Vinderhistorien 2011

 

Hvordan kan det dog gå så galt!?? 
 

Det er en blæsende solskinssommerdag med svær 
orientering i nordjysk klitterræn. 
Der er tætte områder med bevoksede indlandsklit-
ter og der er åbne græs- og lyngbevoksede klitter, 
og et område med temmelig store klitter og flyve-
sand. 
 

Det var gået rigtig godt med de første 5-6 poster, 
så kommer der et langt stræk med et udenomsvej-
valg, der dog ser temmelig langt/ for langt ud, så 
jeg vælger at løbe ind over.  
Efter 100 meter fortryder jeg, men fortsætter alli-
gevel, da jeg allerede har kravlet over lave fyrre-
træer og rosenkrat. Der er tuet og tungt videre ind 
over. Jeg skal ramme et stiknæk og tage posten 
der fra. Det lykkes, men det tog lang tid, var rigtig 
hårdt og tog på kræfterne. 
 

Posten i et lille hul, finder jeg uden problemer. 
Der er spor ud fra posten, som jeg kan følge ind.  
 

Næste post er en stor lavning og er ret nem, men 
kræfter er der ikke meget af, så jeg går mere end 
jeg løber. Og så skulle det jo være nemmere at 
orientere!? 
Ja, selvfølgelig, det er bare op af lavningen mod 
næste post og så følge klitrækken frem til en lav-
ning med noget grønt i.  
Ret hurtigt får jeg det ikke rigtig til at passe. Selv 
om jeg nærmest kun går, synes jeg stadigvæk, at 
kort og terræn ikke passer helt godt sammen. Får 
øje på en høj klitrække, som jeg kan se en hel del 
løbere passere. ”Det er nok der, jeg skal hen”, 
tænker jeg.  
Afstandsbedømmelsen er pist væk og retningen 
passer slet ikke (kan jeg se bagefter), men da jeg 
når toppen af klitrækken, kan jeg se en lavnings-
post – og ja, jeg skal have en lavning. 
Jeg løber ned til den, tjekker nummeret, der pas-
ser, og lægger Emit i holderen.  
Videre i vestlig retning mod næste post, tjekker 
retningen og læser kortet. Op over klitrækken, 
ned over en lavning, tjekker nogle mindre høje, 
det stemmer. Der fremme i den rigtige retning 
sidder en post – jeg løber frem mod den, men den 
sidder på en punkthøj, og min post skal ligge i en 
lavning, og den har et forkert nummer! 

 Hvad har jeg dog gjort??!! 
 Rolig nu, jeg må være kommet for langt, og væl-
ger at løbe tilbage. Får nye klitter og lavninger til 
at passe. Ser en post i en meget dyb lavning, den 
er for dyb og det omkringliggende passer absolut 
ikke. Står længe for at læse mig ind – mystisk. 
Ved ikke, hvad jeg skal.  
 

Der kommer løbere op imod mig, de kigger (ken-
der mig). 
 ”Jeg er forvirret, kan ikke få noget til at passe” 
siger jeg. 
 ”Der ligger en post der, hvor vi kommer fra – den 
ligger i en lavning”.  
Ja, hvad skal jeg ellers finde på? Løber ned til 
den. Da jeg ser posten, kan jeg genkende den – 
der har jeg jo været! Ser på nummeret, at det er 
post 9 (har endnu ikke opdaget, at jeg har sprun-
get post 8 over) men ser, at jeg - fra nieren- ikke 
skal vestpå efter posten, men mod øst. Således 
fortsætter jeg – det går ikke så hurtigt, men orien-
teringen går ok. 
 

Så indtræffer katastrofen! 
I mål kan jeg på min mellemtidsseddel læse, at 
jeg mangler to poster! 
Endnu engang forvirring – hvordan kan det være 
gået til? 
Så begynder jeg at nærstudere kortet. Og jo, det er 
rigtigt. 
Post 4 og post 8 er sprunget over. Nu forstår jeg 
pludselig, hvorfor jeg løb mod vest efter nieren, 
jeg troede jo, at det var otteren, men hvorfor også 
post 4? 
Åh jo, jeg fandt ikke post 3 med det samme, hvor-
for jeg løb ud til et stisammenstød, hvor fra jeg 
tog posten. Eller dvs. hvor jeg troede, jeg tog po-
sten. Post 3 og 4 lå ret tæt og i stedet for at sigte 
mod post 3, sigtede jeg mod post 4, som jeg løb 
rent ind i. 
 

Ja, sådan kan det gå, trods en hel del års erfaring! 
Hilsen fra - ”En nu klitforskrækket søllerod” 
 
Koncentration skal der til i o-løb – ALTID og 
hele tiden.  
(Jeg ved det jo godt!) Og her i Komposten må jeg 
hellere give mig til kende, og skrive under, 
 Vibe Bøgevig 
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Her følger to af de andre bidrag, der deltog i konkurrencen.    
 

Stedet er Schweiz. 
4. etape af Swiss Orienteering Week.   
Et område af kortet er trykt i 1:5000. 
Der er mange sten og punkthøje og stup. 
Nogle er med på kortet – andre ikke. 
Det er svært at læse kortet. 
 

 
Jeg er på vej til post 7. Ved ikke hvor langt jeg er 
kommet. Ved ikke hvor jeg er. Møder Mikkel K. 
Han skal have samme post, men er også lidt usik-
ker. Så møder vi Kirsten M. Hun skal også have 
samme post som Mikkel og jeg – tror jeg. 
Pludselig er Mikkel væk. Han har nok fundet ud 
af, hvor han er. Og så har Kirsten fundet ud af, 
hvilken retning hun skal i og begiver sig på vej --- 
og jeg bagefter. Nu skal jeg hen til 7’eren!  
Jeg holder øje med hende, hun øger afstanden, 
men jeg kan stadig se hende. 

Så er hun væk, og området, hvor jeg befinder mig, 
ser bekendt ud. Meget bekendt. Jeg har nemlig 
næsten lige været der – ved post 6!! 
Kirsten skulle ikke have samme post som mig. 
Mellem min post 6 og post 7 er der knap 150 m. 
Det tog mig 22.35 at komme de 150 m.  
Morale: Løb dit eget løb. 
 

En SOW-deltager./Kirsten Olsen 
 

 
 
Med hovedet under armen 
 
Jeg har lavet et bom, der kommer ind under kate-
gorien ”totalt hjernedødt”. Det er et af den slags 
bom, der viser, at alt kan ske, når trætheden sætter 
ind og hjernen får for lidt ilt. 
Vi er i Schweiz under Swiss O-Week i den for-
gangne sommer. Det er en skøn dag i 2700 meters 
højde på kanten af gletsjeren. Vi løber mellem 
klipper og sten. Set fra oven ser terrænet helt 
uoverskueligt ud, men når først kortet er i hånden, 
falder tingene på plads. 
Jeg løber et godt løb, og hurtigt får jeg fornem-
melsen af, at jeg er på vej mod en god tid. Fra  
post 7 til 10 skal jeg omkring 100 højdemeter op.  
Jeg kan mærke at luften er tyndere, end hjemme i 
Danmark, og jeg begynder at blive træt. 
 
Jeg finder post 10 og derfra kan jeg se mål. Plud-
selig forsvinder al tankevirksomhed, og jeg foku-
serer kun på at komme i mål. Jeg glemmer derfor  
at klippe den sidste post – post 11 – der ligger kun 
80 meter fra mål. 

 
 

Posten lå lige der nede! 
Her Ellen Thisted på vej op mod tidaflæsningen. 
 
 
Ærgrelsen bliver ikke mindre af, at jeg var blevet 
nummer 10 i min klasse på etapen, hvis jeg havde 
husket posten – øv for et bom! 
    
 Claus Kaae-Nielsen 

Da jeg opdager fejlen er det for sent! 
 



Søllerød Orienteringsklub                                                         Komposten – 21. årgang nr. 6 – december 2011 

12 

Jættemilen 2011 
 i Grib Skov 

  
Af Troels Christiansen. 
Jættemilen er noget langt stads! Noget for de, der 
er i god form, for de gode krogere (eksperterne i 
at bide sig fast i de hurtige konkurrenter), og for 
dem, der bare gerne vil udfordres på udholdenhe-
den. Endelig er det også noget for de, der skal 
have nogle ranglistepoint på kontoen. Jættemilen 
er nemlig i disse år afslutning på den danske 
Trimtex Cup. 
Jeg træner 4-6 gange om ugen, 5-7 timer, hoved-
parten er løb, jeg synes det er sjovest at løbe mel-
lem og sprint. Så selvom jeg også får løbet mine 
langture (over 1½ time), så er ultralang og særligt 
samlet start ikke noget, der favoriserer mig. Alli-
gevel er jeg tilmeldt og står på startstregen. Det er 
sgu sejt at gennemføre og der skal nogen point på 
kontoen, så jeg kan bevise overfor mig selv – og 
dem, der kigger med - om, at mine trænings- og 
interessetimer ikke er helt spildt. For egentlig 
kunne man jo også vælge et liv med byture og 
familiefødselsdage hver weekend. Det gør vi jo 
som bekendt ikke os o-løbstosser. Så det er bare 
på med vanten en rigtig kold søndag morgen. 
Værsgo at komme i gang: 24,5km og 58 po-
ster…! 
Det gør vi så, og så er det bare med at hænge 
med. Starten på H21 banen var tre sløjfer godt 
viklet ind i hinanden. Jeg har 3 førerhunde på min 
første sløjfe. Rune Olsen, Thomas Jensen og 
Rasmus Søes, og for dælan da Rune Olsen (den 
senere vinder) løber så stærkt, at jeg føler mig helt 
færdig allerede efter 5 poster. På stjerneposten 
drejer de tre hurtige ud på en anden sløjfe, jeg får 
pusten og tænker, at det nok bliver en ret lang tur. 
På tredje sløjfe får jeg selskab af unge Jonas 
Munthe og vi får et par poster sammen. Jeg træder 
dog uheldig på en rod med svangen af foden. Det 
gør ret ondt, men jeg kører på efter Jonas. Et par 
poster efter sker det igen, og det gør godt nok 
ondt. Jeg tænker at se, om der er noget at se på 
foden, inden jeg løber videre. Mens jeg sidder og 
stritter med foden kommer 3-4 af de drenge jeg 
egentlig gerne ville have løbet rundt med. Satans. 
Anders Jonsson kommer også forbi og er sød at 
spørge om han kan hjælpe. Jeg vurderer dog, at 
jeg prøver at køre på og må se at få hentet dren-
gene. Det bliver starten på 20km’s alene tur.  

Der er dækket op med fine langstræk, og vej-
valgsstræk ovre mod Skovskolen, og jeg finder 
fint alle poster i et rimeligt tempo. Jeg ser drenge-
ne på lang afstand ude i et åbent område ved post 
24-25, og de er nok 2 min foran. På post 29 ser 
jeg Michael Sørensen foran, og ser også drengene 
foran ham. Jeg prøver med et højre vejvalg på 29-
30, hvilket ikke kunne svare sig og de er væk 
igen. Øv.. Vender kortet og ser der endelig er lidt 
spredning på banen igen i form af en stor butterfly 
(spredningsmetode med to forskellige kombinati-
oner). Får hentet Michael Sørensen på 32-33, og 
ser nogen af de drenge jeg har jagtet i modløb, de 
er nok 1 min foran. På vej tilbage i butterflyen er 
der en forplejningspost, selvom jeg allerede har 
fået to gel’er (energigeler, som jeg har med i bag-
lommen), så er jeg ved at være lidt flad og tager 
varm saft og banan. Min koncentration, tempo og 
energi er for nedadgående på de næste poster og 
jeg laver et meget defensivt vejvalg (langt uden 
om) på det sidste ben i butterflyen 40-41, jeg bli-
ver hentet af Per Hjerrild og Michael Sørensen, 
som jeg én gang har sat.. Argh kom nu..!!!  
 

 
Troels på de 
sidste meter 
op mod mål. 
 
 
 
 
 
 
Foto:  
Kaj Maag. 
 
 

 
 41-42 er et langt stærk med to muligheder, lige 
på eller langt udenom venstre af skovveje. Jeg 
siger til Michael, at jeg kører helt venstre. Han vil 
lige på. Jeg trykker godt på og gennemfører det 
perfekt. Ingen andre at se. På vej til 43 ser jeg 
Christian Hedelund i modløb, fedt så har han 
bommet og jeg er også foran Per og Michael. De 
næste korte stræk går ok, og ved jernbanepassa-
gen drikker jeg saft og spiser en halv energibar i  
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farten. Jeg er ret træt og det kniber med at komme 
videre fra væskeposten. På vej ind i næste post 
(47) er jeg ved at blive hentet af Per og Christian. 
Kan dog se Per er ved at bomme, så jeg sætter 
farten ned, så han ikke skal se mig. Jeg løber lige 
forbi post 50, da jeg glemmer at kigge efter den. 
Finder den dog hurtigt og tager den sidste gel. Jeg 
har løbet roligt på de sidste poster for ikke at køre 
mig helt ned. Så selvom jeg er træt, så er jeg fast 
besluttet på, at sætte fart på på den sidste korte 
sløjfe efter publikumsposten (51). Det går fint og 
jeg ser ingen andre. Kan ikke se nogen afmærk-
ning til mål, men får løftet blikket og fundet mål 
uden problemer. 
 
2:31:36 blev tiden, og en placering som nr. 12. 
Med pitstoppet i betragtning er jeg ok tilfreds. 
Men Jeg er ret sikker på, det kunne have været en 
del bedre, 2-3 pladser, hvis ikke jeg skulle løbe  

 
alene og finde alle poster selv. Men på en måde er 
det også lidt sjovt at have gjort det ☺  
 
Efter lidt saft vil Vibe gerne høre lidt om mit løb, 
bane og terræn. Grib skov er et fedt terræn, barsk 
for den utrænede, finurligt sine steder, men også 
hurtigt og nemt andre steder. Banen startede fint,  
havde gode stræk, men hold op hvor var der lagt 
op til meget samløb. Vi blev kun forsøgt spredt i 
starten og på en enkelt butterfly. Det synes jeg var 
synd. På stjerneposten i starten var der kun en 
enhed, og de mange motionister med langsom 
klippeteknik fik ikke mange pæne tanker af elite-
løberne. 
 
Til mine mange klubkammerater – giv jer selv et 
klap på skulderen, det er sgu sejt at gennemføre 
Jættemilen ☺  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Langt de fleste er ikke så erfarne og seje som Troels 
og de andre H21- ere.  
Her fortæller Bettina om sin Jættetur. 
 
En BOM-beretning fra Jættemilen 2011 
 
Det er koldt denne november søndag, hvor vi skal 
løbe Jættemil. Hele familien er tidligt oppe og termo-
meteret viser -1. 
På vejen op til Grib skov er det nogen steder ret tåget, 
men inde i skoven er sigtbarheden god. 
Vi ankommer til stævnepladsen og gør klar til start. 
Jeg er klar og finder mit kort efter lidt forvirring. Det 
med de samlede starter kan jeg ikke rigtig vænne mig 
til. 
Klokken lyder og starten går. Jeg tager det helt roligt. 
Får vendt kortet rigtigt, foldet det og sætter kompasset 
på. Og så af sted mod post 1.  
Jeg tager stien. Skal jeg skråne ind over? Jeg vover 
springet men er så usikker på hvor jeg er, da jeg når 
den sti som er mit opfang. Går ind i terrænet og leder 
et helt forkert sted. Går ud til stien igen og læser mig 
ind. Løber hen imod post 1 og her kommer jeg så i 
tanke om, at jeg har glemt check og clear inden start.  
 
Jeg løber tilbage til start og putter min Sportident i 
check og clear, men den virker ikke. Prøver et andet 
sted, men den virker stadig ikke. Går hen til en offici-
al og spørger om, hvor jeg kan låne en brik. Jeg låner  
en brik. Putter den i check og clear, den virker heldig-
vis. Så, af sted til post 1.  
 

 
Ikke kun Bettina tog det roligt i starten. 

 
Nu ved jeg heldigvis hvor den er. Men jeg har brugt 
22 minutter til hele dette cirkus. 
Jeg fortsætter mit løb og har en ret god tur, trods den 
noget rodede start. 
Men da jeg kommer til 2. væske-post tænker jeg, fik 
jeg klippet ved 1. væske-post. Det viste sig efterføl-
gende, at det gjorde jeg ikke. 
Bortset fra disse små fejl havde jeg et godt løb i en 
fantastisk flot efterårs skov.  
 
Bettina Katy Andersen 
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 Oplevelser på Jættemilen 2011 
 

Alene navnet lyder som noget stort og eftersom 
Gert på bedste marketingmaner (og jeg mener 
bedste) havde fået forhåndspræpareret medlem-
mernes forventninger, var det med de bedste af 
sådanne, at jeg stillede op en perfekt formiddag i 
skoven øst for asfaltfabrikken. 
 
Af forventningerne var der mange, det kunne hø-
res både ved toiletterne og i starten, hvor der blev 
fyret godt op, både med den gammelkendte : 
’manglende træning’ og den sædvanlige: ’skader 
af forskellig art’ såvel som en enkelt ny en: ’Ar-
bejdsmængde’ (utroligt at ørerne ikke er faldet af 
for længst, man føler sig indimellem som deltager 
i en gruppe, der egentligt skulle være hospitals-
indlagt, men har fået fripas til den ugentlige lufte-
tur). 
- og til sidst ikke mindst den naturlige kærlige 
småmobning som: ’-og ham har jeg lige hyret til 
at være ’servicetoget’ mv. mv.. 
Der blev i det hele talt meget om et servicetog 
derude også i speakningen hele den morgen ……  
- Jeg så desværre kun et enkelt ud af øjenkrogen, 
kunne godt have brugt at hænge på, men det ven-
der vi tilbage til. 
 

-------- 
 

Summa summarum, på underfundig vis endte vi i 
hvert fald alle ved startsnoren i en lang linje. 
Alle andre klasser var blevet startet, så gode spor 
visse steder måtte der være blevet etableret, det 
var da altid noget på den ’gammelmandsbane’ vi 
skulle ud på: 13.2 km.  
 
Første indtryk efter den skønne klokke havde 
sendt startlyden klingende ud i den afløvede skov, 
var stregspaghettien på kortet.  
Minder i det hele taget om en sådan spaghetti 
hvor man til sidst finder målet …. Eller ikke.  
Efter megen stregfølgning på kortet, lykkedes det 
til sidst at finde noget med et 1-tal. Altså af sted 
til den, flokken buldrede allerede ned gennem 
tykningen ud på det åbne, jorden næsten rystede.  
 
Vilde bisoner i Amerika er vel det der kommer 
nærmest. 
 
 
 

 

 
 
Der dybt dybt nede blev der klippet og bippet så 
det var en fryd. 
 (Jeg har i øvrigt aldrig forstået, hvorfor disse po-
ster egentlig overhovedet skal bippe, for de lyser 
så fint og bip-ningen er i visse tilfælde IKKE fair, 
f.eks. i vestjyske klitplantager, eller andre svære 
steder hvor man endelig ved egen hjælp har fun-
det posten, og man ikke ligefrem har lyst til at stå 
op og råbe: Bip BIP her er den !?).  
 

-Nå det var et sidesprings-opstød, videre i teksten.  
 
Det var nogle skønne, skønne sløjfer og but-
terflyes og  - ikke mindst en sløjfe inde i butter-
flyen eller omvendt, var imponerende, - jeg bliver 
aldrig god til det med snørebåndsspaghetti, men 
skønne og kønne var de og meget spændende,  
hvor kan man dog komme ind til en post ad man-
ge forskellige ruter. 
 
Da jeg til sidst havde fået mig viklet ud af runder-
ne og snørerne, skulle vi starte på de der ’ud over 
stepperne’ stræk, lige et lille kryds over jernbanen 
først. 
 
Her befandt jeg mig pludselig med en løber fra 
Køge, han brugte tiden til at råbe efter et par Bal-
leruppere længere fremme: - Så I to, det er ikke 
noget klubløb det her! Det lød som Karsten Ri-
chard fra Køge. 
18 eren ud af 34, var lidt tricky, så der kom jeg 
foran ham og dem, til gengæld var det nu pludse-
lig Ole Berner fra Søllerød der var medklipper 
ved 19. Hyggeligt og pænt goddag.  
Ensomt blev det derimod på en dejligt langstræk 
op imod 20eren med kun en enkelt måske Balle- 
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rupløber længere fremme i tågedisen. Han redde-
de mig i øvrigt lige derude, hvor jeg ville ind til 
højre, hvorfor drejede han nu til venstre - han 
bommer vist !  
– Hm måske er det mig der ikke har ret, det kan 
også ske … det var det denne gang, jeg kan åben-
bart også bomme! 
Vel ude fra krat og lysningsmoser på skovvejen 
synes jeg, jeg så småt kunne mærke lidt stivhed.  
Men nu var jeg pludselig kommet op til Ole Jen-
sen Tisvilde, han så mere stivbenet ud end jeg 
følte mig, men det gør han vist altid, så det kan 
man ikke lægge noget i, han er en god løber, så 
jeg følte mig ok at lægge mig i med ham, bortset 
fra, at jeg ikke kunne følge med. Ikke rigtigt. 
 
Så nu da vi trådte ind i den sidste tredjedel af Jæt-
ternes-Mil-Eventyr var der pludselig et ’service-
tog’ med Søllerød Christian og et par Svenske 
kompiser der tågede forbi mig bagfra og videre ud 
i disen….. uden mig desværre ….. jeg hang stadig 
i med Tisvilde Ole eller rettere en hel del mere 
bagved ham end jeg har lyst til at indrømme. 
 
Til gengæld blev der håb for mig igen ved vækst-
grænsen post 29 inden jernbaneoverskæringen, 
for der løb ’servitoget’ rundt ude til højre vistnok 
sammen med Christian, jeg fik posten, kom in-
denom og var først på vej til mosen på den anden 
side af banen …… den kom jeg så til gengæld 
forkert ind i,  prøvede også at spille lidt for meget 
Carl Smart med det resultat, at Søllerød Christian 
efterfulgt af Tisvilde Ole kom fra den i modløb … 
jeg så dem aldrig igen, øv ….  
Til gengæld hilste jeg igen på Søllerød Berner. 
 
Så gik det hak i hak mod målet.  
Efter en rigtig led mose, kæmpede jeg mig op på 
en god skovvej, løb lidt ad den til jeg fandt en ås, 
der så fristende ud at løbe på og buldrede så der-
udaf det bedste der var tilbage.  
Det var et smukt vejvalg, det var også et godt og 
perfekt vejvalg på mange måder, men men men 
desværre blev jeg i tvivl på strækket, på trods af 
en post i et hul undervejs, og måtte helt ud til en 
skovvej for derfra at finde baglæns ind i posten.  
 
 
 
 
 

 
Hvem kommer så bragende ud fra den post andre 
end Køge Richard, Søllerød Berner og flere af den 
gruppe, der nu havde hentet mig igen-igen. 
 
Nu syns jeg pludselig jeg blev rigtig træt, men 
turen var stadig alle tiders.  
Jeg slæbte mig de sidste stræk til mål og væltede 
ned på min stolerygsæk som en anden sølle rod. 
 
Jættemil Gennemført lød det mekanisk et eller 
andet sted i baghovedet. 
 
Tak for et pragteksemplar af en Sådan 
 

Skrev: Søllerød Ronnie   
 
 

 
En søllerod på Jættemilen. Iben Maag 

 
 

 
Ronnie ved regnvejrs-DM-mellem 



Søllerød Orienteringsklub                                                         Komposten – 21. årgang nr. 6 – december 2011 

16 

Turen går til … Oksbøl 
  

Af: Astrid Maag 
Så kom den endelig, turen vi alle havde ventet 
på… SUT - tur til Oksbøl. Alle sutterne (dem, der 
kunne) var med, det var rigtig hyggeligt, med 
svære baner, masser terrænløb og masser hygge! 
Vi tog af sted fredag eftermiddag, det var en 
laaang tur (Men det var det værd)! Da vi ankom, 
havde vi vandrehjemmet for os selv, så vi tog en 
’slapper’, mens vi ventede på resten. Da vi havde 
spist aftensmad, stod der natløb på programmet.  
Efter en god tur i et fedt terræn, fik vi et velfor-
tjent bad, og så ’på hoved i seng’. 
Lørdag morgen spiste vi morgenmad og smurte 
madpakker, og så var vi ellers klar til en sjov og 
spændende dag, med fedt terræn og klitter. Og det 
fik vi da også! Vi kørte til Kærgård Plantage, som 
faktisk var en af mulighederne til langdistancen 
da Danmark holdt WOC. Vi løb en god bane, der 
både indeholdt orientering i det tætte plantageter-
ræn, med masser små høje, og i de åbne sandklit-
ter, hvor det gælder om at ’holde tungen lige i 
munden’ for at kunne holde styr på hvilken klit-
top, der er hvilken klittop. Med nogle hårde gode 
kilometer i benene, spiste vi vores frokost, og kør-
te videre til eftermiddagens træning. 
Nymindegab var eftermiddagens udfordring. En 
perlekæde i klitterne, efterfulgt af en spændende 
bane i den knap så tætte plantageskov, til sidst 
nogle få poster på klitbakkekarmen ud mod van-
det. En god tur, men ligesom formiddagens træ-
ning ret hård. Så det var dejligt at komme hjem og 
lægge de trætte ben op, og komme i bad. 
Efter aftensmad stod den på ren rå hygge! Vi le-
gede ’Gæt og Grimasser’ en o-løb udgave, det var 
super hyggeligt og sjovt. Grin og fagter fik afte-
nen til at gå hurtigt, og vi skulle tidligt op næste 
dag, så vi skulle også tidligt i seng. 

 
Næste morgen pakkede vi bilerne, og kørte til 
Åbenrå, hvor vi skulle deltage i Sydkredsens divi-
sionsmatch. Det var sååå koldt og vådt! Men det 
har jo aldrig forhindret en sølle rod i at præstere et 
flot resultat. Efter en tur i et helt vildt dårligt, 
kratterræn, havde flere søllerødder givet syd-
kredsløberne tørt på, eller som andre ville sige, 
’De så kun en støvsky...’! Vi vandt flere af klas-
serne og tog ’podiepladser’(2. eller 3. pladser) i 
de andre! 
 

 
Agnes og Astrid 

 

Så vi var en hel flok glade SUT-løbere og træne-
re, der gik mod bilerne og kørte hjem til Sjælland 
efter en tilfredsstillende, lærerig, sjov, hyggelig, 
spændende og FED weekend! 
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Påsketur i 2012 
 

SUT / ATK planlægger tur til Tjekkiet i Påsken 2012 
 

Vi er i gang med at planlægge den næste ATK-tur, som denne gang går til området omkring Doksy i Tjek-
kiet – cirka 70km nord for hovedstaden Prag. Området er præget af bjerge og sandstensklipper. 
Turen vil både være en træningstur og konkurrencetur. 
 

Foreløbigt program: 
 

Onsdag 4. april 
• Fly København til Prag 
• Træningspas om eftermiddagen + kort nat-orientering om aftenen.   

Torsdag 5. april 
• 2 x træning 

Fredag 6. april 
• 1 x træning – kort i flad skov 
• Deltagelse i ”Prag Forårs 3 dage løb” – Forkortet Lang 

Lørdag 7. april 
• Deltagelse i ”Prag Forårs 3 dage løb” – Lang 
• Sightseeing            Spurtende ”SUT”, Johan 

Søndag 8. april 
• Deltagelse i ”Prag Forårs 3 dage løb” – Lang med jagtstart 
• Fly til København, (for dem der har lyst kan man tage en   ekstra dag som turist i Prag) 

 
Overnatning: Hotel / Sportscamp Lesni Hotel med 2 x ½ og 2 x hel pension. 
 
Hotellet/området er træningscenter for det tjekkiske landshold. Den tekniske del af vores træning bliver 
ledet / varetaget af Radek Novotny, som er landstræner i Tjekkiet.  Der vil være baner på alle niveauer så-
ledes at alle får det optimale ud af turen. FIF Hillerød v/Bo Simonsen var dernede i sommer og udtalte, at 
det havde været en af de bedste træningsture de havde været på – vi glæder os! 
 

Skulle der være andre end SUT-gruppen, der kunne tænke sig at deltage, kan de kontakte Ulrik Illum. 
 

Det koster for 4 overnatninger – u/14 år cirka 900,- over 14 år cirka 1050,- 
( Inkl. mad, træning og startafgifter) 
+ fly – cirka 1350,- - afhængigt af hvor hurtigt, vi får booket +minibusleje – cirka 400,- per person. 
 
Hilsen fra SUT-Trænerteamet 
______________________________________________________________________________________ 
 
Andre påskeløbstilbud i 2012: 
 

• Tre-dages påskeløb på Rømø den 5., 6. og 7. april – se O-service 
• Helsingørs påskeløb, håber vi. Plejer at være 4 løb i nærområdet med lørdag fri. 
• Sverige/Skåne: Lørdag den 7. april arrangerer Helsingborg SOK et langdistanceløb, og Tockarps IK 

arrangerer middeldistance den 8. april. 
 
Ja, det er april lige om lidt – og hvis du har mod på det, er der flere påskearrangementer, du kan vælge, 
længere oppe i Sverige. Se Tävlingsprogrammet på SOFT ´s hjemmeside. Link via DOF. 
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Klubtur: 
 Fortræning til O-Ringen 2012 – voksensommerlejr i Søllerød OK 

  
Hér kommer et tilbud til dig, 
 

  der er voksen O-løber; 
  der bare ikke kan få nok orientering; 
  der af og til ønsker, at din O-teknik var bare lidt bedre; 
  der med misundelse har hørt om dine eller dine venners børns (eller børnebørns) oplevelser på diverse 

U1-/U2-/U3-/junior-sommerlejre; 
  der med andre ord brænder for at bruge én til to uger af din sommerferie i 2012 på at blive en bedre O-

løber ved hjælp af både konkurrencer og dedikerede tekniske træninger i lækkert terræn – med efter-
følgende debriefing og kort-nørderi med gode klubkammerater over god mad og måske en enkelt fla-
ske rødvin; 

  eller som gerne vil støtte op om et sådant arrangement som ”posthund” – enten som erfaren voksen el-
ler som dygtig ungdomsløber. 

 
Vi indkalder interessetilkendegivelser til følgende tur eller dele deraf: 
 

 klassisk Søllerød OK klubtur med fælles ansvar for humør, madlavning og slutrengøring; 

 varighed fra 13. juli – 27. juli (eller en delmængde heraf); 

 fælles indkvartering under passende former (klubbstuga eller lign.) fra 13.-20. juli; 

 deltagelse i 

   Hallands tredages fredag 13. - søndag 15. juli; 

   O-ringen i Halland søndag 22.- fredag den 27. juli; 

   og indimellem teknisk træning i udvalgte terræner i Halland. 
 
O-ringen: Klassisk svensk O-stævne med op mod 
15.000 deltagere fra hele verden. Et orienteringsmæs-
sigt must-do og en del af den Bøgevigske O-kanon! 
 
Hallands tredages: Et noget mindre, men velorganise-
ret stævne, der som en del af Tour de Halland udgør 
en yderst passende ouverture til O-ringen 2012! 
 
Træningen indimellem: Tilrettelægges af Bo Konring 
– autoriseret SUT-træner med mangeårig træningser-
faring, bl.a. for SUT’er i alle aldre og de klassiske U2-
ture for sjællandske 13-14-årige O-løbere. Regn med 
1-2 minutiøst veltilrettelagte træningspas dagligt af 
flere sværhedsgrader i nøje udvalgt terræn. Længden 
tilpasses deltagernes erfaringsniveau (begynder til 
elitemotionist) og fysiske formåen (vi er ikke ung-
domsløbere længere – hvis vi nogensinde har været 
det). Efterfølgende aften-nørderi ”Søllerød style” med 
god mad, hygge og de uundværlige kort! 
 

SUT’er, ungseniorer og SET’er er velkomne til at 
deltage – men for en gangs skyld målrettes træningen 
de rigtig voksne! Posthunde deltager gratis. 
 
Vi tror, at det bliver svært at finde egnet indkvarte-
ring, som kan opretholdes for en rimelig pris også 
under O-ringen – derfor satser vi primært på at finde 
en god indkvarteringsmulighed for ugen op til O-
ringen. Det betyder at de, der deltager i O-ringen, selv 
skal sørge for indkvartering dér. 
 
Interesseret? – så send fluks og senest den 15. decem-
ber en mail til bo@konring.dk med angivelse af hvem, 
hvor mange og hvor stor en del af arrangementet du / I 
er interesseret i at deltage i. 
 
 
Bo Konring og Kirsten Møller. 
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PS: Høker og mosefodbold er frasorteret til fordel for rødvinsdoping, grillaften (om muligt) og andre former for 
voksenrelevant restitution! – men måske kan det blive til en enkelt hyttesprint? 
 
 
Ovenstående vidste Signe og Caroline ikke noget om, da de sendte følgende: 
 
 
Skal du med til O-Ringen 2012? 
 
Kender du den store O-kanon? Punkt 7 i denne kanon er det svenske O-Ringen: 
 
7. O-RINGENS 5-DAGARS. 
Dette skal opleves – ja, for det er en oplevelse – dette store svenske sommerarrangement med 2-3 dages opvarm-
ningsløb og 5 intense konkurrencedage, som afsluttes med den helt store jagtstart. Dette skal enhver sand O-løber 
opleve mindst 1 gang – og helst mere end 5 gange. Her opleves dage, hvor alt bare er med stort O. De mange start-
steder med 15-25 startende hvert minut i 5 timer. De 7-8 målsluser, hvor der er en evig strøm af hjemkommende 
løbere - i alle aldre, af begge køn og i alle løbestilarter – en strøm, der bare bliver ved og ved og ved. At gennemle-
ve mere end en uge på dette gigantarrangement er at få sat sit orienteringsfundament solidt på plads. Arrangører-
nes fantastiske evner til at få alt til at fungere – toiletter til alle, baner i alle sværhedsgrader, perfekte kort, han-
delsmuligheder, transportsystemer, tidsplaner (som holder), bespisningstilbud, perfekt speakning, og 15.000 løbere 
eller endnu flere ud i skoven og hjem igen. En særlig stemning ligger også over O-campen med dens tusindvis af 
campingvogne og de mange spraglede telte. I denne O-lejr leves et intenst klubliv med langborde og fællesspisning, 
med fodboldkampe og kaffehygge, med kortdiskussioner og væskepåfyldning, med tøjvask og madlavning. Her leves 
O-livet. 
 
I 2012 afholdes O-Ringen i Halland, og det er derfor nemt at komme til. 
 
Vi er to fra klubben, der gerne vil afprøve dette kanon-punkt, og vi tænkte, at der måske er flere fra klubben, der vil 
med. Måske kunne vi være fælles om at leje et sommerhus? Vi tror, at det er en god idé at være tidligt ude, især hvis 
vi gerne vil leje et sommerhus i nærområdet. Hvis du gerne vil dele et sommerhus med os, så send en mail til sig-
ne.foverskov@gmail.com helst inden 1. januar. 
 
O-Ringshilsner fra 
Karoline og Signe Foverskov 
 
 

 
Kortudsnit fra etape 5   Billede fra terrænet på etape 3 
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Klublokalet m.m. 
 

 Klublokalet er forandret! 
Nu er det - med hjælp fra en lille flok flittige Søl-
lerødder - lykkedes at skaffe flere/bedre kvadrat-
meter i klublokalet. Skorstenen og den lille stump 
væg ved siden af er væk, og det har gjort lokalet 
meget "større". Se fotos på hjemmesiden. 
 Der er flyttet rigtig mange mursten og brokker til 
spande, som er hejst ned fra vinduet ved trappen, 
via børnehavens trappeafsats og ned i de opbak-
kede trailere. Og som Jens Aaris sagde: "Der er 
ikke en mursten her, som ikke har været gennem 
min hånd".   
Pladsen kan bruges, men der mangler stadig lidt 
finisharbejder, så som pæne brædder i gulv og 
loft, samt færdiggørelse af el, karme osv. Mogens 
 

 
har lovet at arbejde videre med det og inddrage 
flere kompetente personer i den nærmeste fremtid. 
 

 Afslutningsvis har vi gjort rent så godt vi orkede 
det, men klublokalet trænger - og trængte allerede 
inden disse arbejder - til en gang hovedrengøring. 
Paneler, gulve, køkkenskabe, trapper osv. Vi har 
ingen rengøringshjælp for tiden (normalt én af de 
store SUT'er). Jeg vil appellere til, at en flok 
husmødre m/k sammen finder en dag, hvor 
der, med kaffe på kanden og under god musik og 
snak, kan bruges 2-3 timer på at shine klublokalet 
op. Når der er sat en dato, vil Mogens og jeg for-
søge at rydde op, så det, bedst muligt, er til at 
komme til. 
 Mange hilsner fra Iben 

Ang. Rengøring, når byggedelen er overstået: 
Vi er flere ”husmødre”, som nok skal klare den del af sagen. Vi aftaler en dato, når gulv m.m. meldes klar.  
Kirsten O. og Vibe sørger for mandskab! 
 

Og HUSK så at tage snavsede sko af, før du går op ad trapperne! 
 
 

En lille historie om symboler: 
Jeg vækker Alberte og vi taler om, at i dag er det idrætsdag. Jeg spørger hende om hvilke løbebukser hun 
vil have på - det er jo lidt koldt fra morgenstunden. Hun svarer mig søvndrukkent: "Dem med skovkanten 
og bevoksningsgrænsen nedenunder. ”Jeg måber og spørger: "Hvad?" Hvorefter hun svarer mig: "Mor, 
dem med det mærke der ligner en skovkant og en bevoksningsgrænse eller en sti nedenunder!" 
  

Og ud af skabet hiver jeg et par løbebukser med sportsmasters mærke.......signaturen skovkant med en streg 
neden under! 
 Det er da en rigtig o-løbs pige!    Anne Kaae-Nielsen 

 
 
Torsdagsgymnastik på Nærum Skole 
 
Gymnastikken er kommet godt i gang på Nærum Sko-
le og ser ud til at blive et populært sted at tilbringe de 
sene eftermiddagstimer om torsdagen. MEN dem der 
troede det var en eftermiddagslur må tro om igen. 
  
Mogens Jakobsen har flittigt delt ud af sin store erfa-
ring som gymnastiklærer og har god musik med til 
både opvarmning og cirkel træning.  
Undertegnede som egentligt synes, at han selv er i OK 
form, om end lidt rund hist og her, må nok  
 
 

 
erkende at Mogens´ træning har påvist, at jeg 

har flere uopdagede muskler.  
 

  Det var med stor lettelse at jeg vågnede op på 
fjerde dagen, efter første gymnastiktime, uden 

ømme muskler! 
  

Der er plads til flere på gulvet – så har du lyst 
og tid, starter træningen 17.15 hver torsdag på 
Nærum Skole.. 
  
              Hilsen 

            Ulrik Illum 
 



Komposten – 21. årgang nr. 6 – december  2011                                                         Søllerød Orienteringsklub 

21 

 Julemavefræset 
 
 
 
 
 
 
 
Julen er en hyggelig, glædelig, kærlig, dyr, fredfyldt, 
traditionsfyldt, sovsefyldt og FED tid. 
 
Derfor kom til de travle nissers årlige og traditionsfyldte 
 julemavefræs og smid julemaven. 
 
Det er den 26/12-2011 kl. 10.00 ved vores allesammens elskede klubhus. 
 
Af baner og klasser er der i år hele syv af slagsen: 
 

Nissebanden: skal løbes i træsko og med nissehue, ved væskeposterne vil der være en fortjent nisseøl og 
brunkager. Banelængde: urimelig lang. 
 
The Julekalender: også kaldet den lange bane, som i år vil byde på urimelige mange sjove og svære mo-
mentet.  
 
Bamses julerejse: mellemlange svære bane, den vil lige som den lange byde på et hav af nyskabelse for o-
løb.  
 
Pyrus: Den korte svære bane som de andre svære baner også sprængfyldt med spænding og action. 
 
Jul i svinget: denne bane er en bane som primært foregår på stier dog med lidt sjovt julesang.  
 
Jesus og Josefine: Banen foregår primært på og omkring de største søer som vi forhåbentlig kan gå/løbe på. 
 
Nissebanden på Grønland: skal gennemføres på hundeslæde (foregår kun i terrænet). 
 
For at tilfredsstille alle vil der både være mulighed for at skære af eller mulighed for at få fat i de uhyre 
attraktive bonusposter. 
 
På alle baner vi der være en forsynings/væskepost! 
 
For at deltage i det mindeværdige arrangement er det eneste du skal gøre at sende en nisse-mail til nissen 
Aske (askejepsen@hotmail.com), hvor der står i, hvilken bane du/I ønsker og hvor mange I deltager. Der er 
desværre ikke tilmelding på dagen. 
 
Mange o-julehilsner: 
De saunaglade SUT-nisser 

Nu' det jul igen og nu' det jul igen og julemaven varer 
li' til påske nej det ikke sandt, nej det ikke sandt for 
ind imellem kommer julemavefræsset (26/12). 
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Rude Skov i forandring
Gennem en årrække er der sket store forandringer i vore skove. Især rødgranområder er blevet fældet til 
fordel for løvskov, permanent åbne områder og især nye søer. 
 

På dette sted i Rude skov har vi, rigtig 
mange søllerødder, fulgt forandringen fra 
starten.   

 
 
 
Billederne er taget 
den 5. november 
2011, hvor der var 
Jættemiltræning i 
netop dette område 
af skoven. 
 
 
 

 

På det opsatte skilt gives denne forklaring på søens gentilblivelse. 
 

Fra granskov til sø…………… 
Hvad sker der? 

”Skov og Naturstyrelsen, Øresund, er i øjeblikket i 
gang med at genskabe en ny sø, Rævesøen. 
Søen blev drænet væk omkring 1850, og blev 
herefter tilplantet med rødgran. 
Granerne er nu fældet og kørt bort, der er lavet et 
stemmeværk der stemmer vandet fra Agersøen op, 
så vi kan genskabe en søflade på ca. 2 ha (20.000 
m2). 
Agersøen ligger på den anden side af Kongevejen. 
Vi regner med at søen vil være fyldt op her i 2010. 
Projektets baggrund. 
Projektet er udarbejdet som et delprojekt i 
indsatsområde Mølleåsystemet under den særlige  
Vand-og  Naturindsats 2007-2009. 

 

Formålet med projektet er overordnet at øge vandføringen i Dumpedalsrenden om sommeren. 
Udløbene fra søerne Ebberøddam, Skovrøddam og Stubbesø ændres også, så der kan ske en opdæmning af 
vand i våde perioder. I tørre perioder kan overskudsvandet så lukkes ud i Dumpedalsrenden, så den ikke 
tørrer ud om sommeren. 
Ved at holde Dumpedalsrenden vandførende over sommeren, sikres værdifuld flora og fauna. 
Dumpedalsrenden fører overskudsvandet via Dumpedalen, gennem Vaserne og ud i Furesø og Mølleåen. 
Vandet ender til sidst i Øresund. 
Ud over at sikre vandføring i Dumpedalsrenden, kan vi også glæde os over at få endnu en ny sø i Rude 
Skov.” 
       Vibe. 
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DM ´er i 2012 og Top 3 resultater 
 

  
DM´er i 2012 
31/3 DM-sprint, Helsingør Idrætspark m.m. 
1/4 DM-ultralang, Jægersprisskovene. 
14/4 DM-nat, Stenderup Nørreskov, ved Kolding. 
 25/8 DM-mellem, Nørresø på Sydfyn. 
15/9 DM-stafet, Linå Vesterskov, ved Silkeborg. 
16/9 DM-lang, Husby Klitplantage, syd for Nis-
sum Fjord. 
 

Divisionsmatcher:   
20/5 i Hannenov-Oustrup 
19/8 (skov ikke fastlagt). 
 23/9 op/ned-match, eller 
 7/10 landsfinalen i Folehaven  
 

KUM:  
5/5 og 6/5. Nordkredsen arrangerer.  
 

MTBO: 
09-06-12, DM lang, Kirkeby skovene,  
Svendborg OK 
10-06-12, DM stafet, Odense OK 
 
Top 3 resultater ved Mads Lassen 
 

Kredsløb 2/10 
1. pladser 
Astrid Maag: D -16 
Iben Maag: D 45- 
Rune Rasmussen. H -16 
Jørgen Münster-Svendsen: H 60- 
2. pladser 
Nynne Parvang: D 21-B 
Grethe Tetens: D75- 
Anders Huus Pedersen: H -14 
Steen Piil: H 21- 
3. pladser 
Bo Rasmussen: H 40- 
Christian Strandgaard: H 60- 
Ib Konradsen: Åben 7 
Kredsløb 16/10 
1. pladser 
Agnes Jonsson: D -16 
Ellen Frier: D 55- 
Magnus Maag: H -16 
Kaj Pedersen Maag: H 45- AK 
Jørgen Münster-Svendsen: H 60- 

Rune Monrad: Åben 1 
3. pladser 
Magnus Oscarsson: Åben 1 
Arne Grøndahl: Åben 4 
 

Efterårsmatchen 
1. pladser 
Mads Lassen: Mellem 
Erik Brühl: Svær 4 
Simon Thrane Hansen: Svær 6 
2. pladser 
Johan Lindbjerg Skovbæk: Svær 6 
3. pladser 
Andreas Oscarsson: Let 
Klubmesterskabet 
Vinder 
Niels Bentzon 
 

Natcup 27/10 
1. pladser 
Casper Wilken: H3 
2. pladser 
Martin Illum: H2 
 

Natcup 2/11 
1. pladser 
Jørgen Münster-Svendsen: H3 
Ballerup Sprinten 
1. pladser 
Else Juul Hansen: Motion 
3. pladser 
Agnes Jonsson: Åben D 
Jættemilen 
1. pladser 
Martin Illum: H -14 
2. pladser 
Jørgen Münster-Svendsen: D/H Turist 
Simon Thrane Hansen: H -16 
3. pladser 
Rasmus Thrane Hansen: H 21- 
 

Natcup 16/11 
1. pladser 
Martin Illum: H2 
Mikkel Kaae-Nielsen: H3 
2. pladser 
Jørgen Münster-Svendsen: H3 
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TRÆNING, TRÆNING OG ATTER TRÆNING 
 Grøn, grå eller hvid vinter – søllerødderne træner. 

Jættemilen 2011 
Det var hårdt at stå ved starten ved årets Jættemil og der 
se på alle de søllerødder, som tog udfordringerne op – 
uden selv at skulle løbe med! Til gengæld vidste Vibe 
og jeg hvad der ventede løberne i den kuperede og kræ-
vende Grib Skov – fyld med poster og lange baner. 
 

 
KONTROL 40 

– førstepost/knudepost for mange søllerødder. 
 
De seneste års træningsflid og konkurrenceløb havde 
givet 67 søllerødder mod på at tilmelde sig – ikke alle 
kom frem på dagen, men alligevel blev det en superflot 
dokumentation af, at lysten til O-løb blomstrer i Søllerød 
OK.  
Skoven tog imod løberne let rimpudret efter nattens 
frost, men skoven var ellers tør og venlig efter en usæd-
vanlig efterårsmåned uden nedbør. Vel i mål var der 
mange positive udsagn om egne præstationer, om baner-
ne og om terrænet – og om at kortet trods skovfolkenes 
hårde fremfærd fungerede godt. Mange søllerødder var 
trætte og godt gennemmøvede, men humøret var ikke 
slidt op undervejs. Men det var jo også ”Søllerød-
løbevejr”! Efter den hårde tur sagde mange søllerødder, 
at de havde fulgt mange af de råd, som blev sendt rundt i 
tiden inden Jættemilen – forhåbentlig virkede rådene! 
 
Nattræning - natløb 
Som vi har gjort de seneste år, ”fejrede” vi efterårets og 
mørkets komme med en lille serie natløb. Igen har det 
vist sig, at flere og flere bider på krogen, køber pande-
lygter (som falder i pris trods større lysstyrke og lavere 
vægt - flere lux pr. gram) og starter ud i såvel træninger 
som NatCup-løbene. Det er glædeligt, at så mange har 
mod på at begive sig ud i nattens O-mysterier, som 
efter min opfattelse er noget af den mest koncentre-
rede form for O-løb, som en O-løber kan blive udsat for. 

Man er nødt til at være med på kortet hele tiden – beta-
lingen for fejl falder hårdt og ubarmhjertigt. Så meget 
større er glæden ved at kunne håndtere (når det lykkes)  
natte-O-udfordringerne.  
 

Vintertræning 2012 
 

NR. Dato/Lørdag Sted 

320 07-01-2012 Ravneholm/Vangeboskolen  *** 

321 14-01-2012 Geel Skov                                *** 

322 21-01-2012 Rude Skov/Birkerød Kongevej    * 

323 28-01-2012 Trørød Hegn                               * 

324 04-02-2012 Rude Skov/Femsølyng               * 

325 11-02-2012 Geel Skov                                   * 

326 18-02-2012 Frederikslund/Vaserne          *** 

327 25-02-2012 Nyrup Hegn/Gæsteskov          ** 

328 03-03-2012 Rude Skov/Rudegård                 * 

329 10-03-2012 Ravneholm/Teknikerbyen           * 

330 17-03-2012 DTU/Sprint                                ** 
 

*      =  Mangler arrangør 
**    =  Banelægger klar, bordpasser/starter mangler 
***  =  Alt er aftalt 

Sådan ser planen ud – der kan godt indløbe ændringer, 
hvis skovens folk mener, at vores træninger rammer 
sammen med større arrangementer. Ændringer vil blive 
meddelt via hjemmeside og træningsbandemail. 
Har du lyst til at prøve kræfter med en træning (Baner 
og afvikling) skal du uden tøven kontakte mig via vibe-
gert@get2net.dk, så kan vi aftale nærmere.  

 
Banelægningskonkurrence 
Dansk Orienteringsforbund udskriver igen denne vinter 
en konkurrence i teoretisk banelægning. Der er denne 
gang udskrevet ungdomsklasser, så alle klubbens med-
lemmer nu kan deltage i den meget interessante dyst om 
at lægge gode baner i TVED PLANTAGE – samtidig 
lærer deltagerne computerbanelægning via programmet 
CONDES.  
Tag chancen for at blive dygtigere udi teorien – gå ind 
på DOFs hjemmeside og meld dig til konkurrencen.  
Vintertræning er også ”TØRTRÆNING” ved PC’erne. 
 

GERT

 



Komposten dec. 2011 
 

 
 

Troels Christiansen 
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