
             
 

 

  K O M P O S T E N  
  

21. årgang  •  nr. 2 april 2011 
 

Søllerød Orienteringsklub
 

 
         

    Glæde        Fællesskab        Sundhed        Konkurrencer        Udfordringer 
 

 
Træningsløbet i Tokkekøb Hegn den 5. marts var tilsmilet af dejligt vejr. 

Her løber Carsten Mærsk med datter Sofie. 
 

Læs i dette nummer bl.a. referatet af generalforsamlingen, et par sutters beretninger fra natløb og Spring 
Cup og lær om skovbundens forårsbebudere. 

 
 

 



Søllerød Orienteringsklub    Komposten – 21. årgang nr. 2 – april 2011 

2 

 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
  kirsten.olsen@lic-mail.dk  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. maj     2011. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
• 25. august 2011. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
•  

Kompostredaktøren har fået ny mail-adresse: vibe.bogevig@gmail.com 
Fra og med næste nummer, skal du sende dine indlæg til min gmail-adresse. 
 

Meddelelse fra Kassemesteren 
Med denne udgave af Komposten udsendes kontoudtog. Kontingent for 2011 er nu bogført på de enkelte 
konti. Med hensyn til startafgifter i danske løb vil disse nu blive opkrævet kvartalsvis. Det er en stor lettelse 
for kassereren at gøre det på den måde. Oplysningerne trækkes fra O-service. Den enkelte løber kan selv gå 
ind i O-service og se hvilke løb og hvilken pris, der er betalt for deltagelse i de enkelte løb. Hvis man har 
været for sent ude - efter tilmeldingsfristen vil løbsafgiften ikke være medtaget i O-service. I de tilfælde kan 
der være en afvigelse mellem det, som jeg opkræver, og det beløb, som fremgår af O-service. Husk, at hver 
gang du tilmelder dig efter tilmeldingsfristen, så påfører du kassereren ekstraarbejde! Som altid er man altid 
velkommen til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål til kontoudtoget. 
 
Velkommen til      Farvel til: 
560    Nikolaj Elgaard Blok 566    Dana Søndergaard       Familien Vitus 
561    Jesper Vestergaard 567    Peter Rørbøl  
562    Jesper Halvorsen 568    Anna Lindholm    
563    Rene Moss 569    Ole Grevang 
564    Claus Svarer 571     Ann-Birgitte Juul 
565    Kristine Skovgaard 570    Patrick Lykkegaard 
 

Hjælpere søges! 
 
Søndag den 29. maj arrangerer Søllerød OK divisionsturnering for divisionerne 3 - 6.   
Der løbes i Rude Skov og stævneplads bliver på Skovlyskolens boldbaner. 
Jens Aaris er stævneleder og Gert lægger banerne. 
Der skal bruges mange hænder til forventeligt rigtig mange løbere. Send dit tilbud til Jens Aaris,  
Jens.aaris.thisted@hotmail.com  
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 Generalforsamling 
i Søllerød Orienteringsklub d. 22.feb. 2011

 
Referat 
 
27 fremmødte. 
 
1. Valg af dirigent og referent: Erik Brühl 
(EB) valgt som dirigent og Kirsten Møller 
(KM) som referent. EB konstaterer at 
generalforsamlingen er rettidigt og korrekt 
indkaldt og dermed lovlig. 
 

 
Formand Niels og ordstyrer Erik 

 
2. Formandens beretning for 2009 ved Niels 
Bentzon (NB):  
Den skriftlige beretning bragt i Komposten 
opsummeres med supplerende bemærkninger. 
Det har været et stort år for Søllerød 
Orienteringsklub. Følgende fremhæves 
(forbehold for rækkefølge): 
• Junior-VM: Guld på fod-O-sprint-distancen 
og bronze på stafetten til Rasmus Thrane 
Hansen; sølv på MTBO-sprint og en 
fjerdeplads ved stafetten til Andreas Konring 
• World Cup MTBO: 2 x bronze til Andreas 
Konring 
• DM: 17 medaljer; MTBO-DM: 2 medaljer; 
SM: 20 medaljer 
• Deltagelse i Divisionsturneringens 
fornemste række – og succesrigt forsvar af 
pladsen til sæsonen 2011 
• Korttegning: I alt 22 km2 (!) nytegnet skov 
og oprettelse af en kortportal på hjemmesiden 
• Samarbejde med OK Øst indledt for både 
bredde- og ungdomstræningens 
vedkommende 

• Breddetræning: 41 ordinære træninger med i 
alt 1943 deltagere; Kim Find Andersen og 
Henrik Kleffel gennemgået Træner 2-kurset; 
start af ugentlig løbetræning ved Tore Linde 
• Tørtræning: Flere vinteraftener med 
undervisning ved Bo Konring, Troels 
Christiansen (TC) og Tore Linde (TL) 
• SUT: Deltagelse i ATK siden 2009; to 
løbere (Magnus Maag og Simon Thrane 
Hansen) i U-16-landsholdstruppen; Anders 
Ølgaards ungdomspris til Aske Jepsen; stor 
deltagelse ved påsketuren til JK2010 i 
Sydengland 
• Stævnearrangementer 2010: Molboløb, SM 
Stafet, SkovCup, NatCup, Mellemdistanceløb 
• Interne arrangementer: Lagkageløb, 
Sommerafslutningen, klubtur til Skåne, 20-års 
jubilæum + Klubmesterskabsløb; Julemaveløb 
• Aktiviteter bag kulisserne: Komposten, salg 
af klubtøj, vedligehold af hjemmeside, 
korttrykning, klubhuspasning, 
klubtilmelderen og klublivs-kulturbærerne 
• Fremtiden: Fokus på overgang fra junior- til 
ungseniorløber; aktiviteter 2011: SkovCup, 
SprintCup, 3.-6. divisionsmatch, sensommer-
mellemdistance, NatCup, Find Vej, 
korttegning i Folehaven og Klinteskoven, 
klubhus-opdatering? 
Aktiviteter 2012: DM-holdfinale i Folehaven; 
2013: DM-lang / stafet i Klinteskoven 
(samarbejde med O-63); 2014: DM-mellem + 
Midgårdsormen (samarbejde med OK Øst) 
EB: Takker for gennemgangen og efterlyser 
kommentarer. 
Else Juul Hansen: Overrækker Søllerødhue til 
NB. 
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EB: Gør opmærksom på den aktuelle succes 
for Allerød OK mht. Familieorientering, 
TC: Beskriver baggrunden for korttegningen, 
herunder forhandlingerne med Lyngby OK og 
OK Øst og drøftelser i DOF. Der har været 
positive reaktioner fra yngre medlemmer i 
OK Øst på det nye Rude Skov-kort. Den 
samlede udgift har været 51000 kr., og de 
væsentligste gevinster er bedre kortkvalitet til 
SUT- og breddetræning samt til stævner. 
Opfordrer til konstruktiv tilbagemelding af 
revisionsforslag. 
Gert Bøgevig (GB): De nye kort er en stor 
hjælp for Træningsbanden. 
Jens Aaris Thisted (JAT): Supplerer TC mht. 
de overvejende positive reaktioner fra OK 
Øst. Det er planen, at OK Øst kan benytte det 
nye Rude Skov-kort afgiftsfrit ved 
træningsløb og mindre arrangementer. 
NB: Man har i samråd med OK Øst besluttet 
ikke at samarbejde om aktuelle 
korttegningsaktiviteter. 
TL: Opfordrer klubmedlemmer til at indmelde 
substantielle ændringsforslag til kortet (fx 
nyfældninger), frem for mindre detaljer. 
TC: Vedrørende nytegning af kort over 
klinteskoven mhp. DM-weekend 2013: DIF 
har tildelt DOF 50000 kr. pr. kreds til tegning 
af topklasse-kort. I Østkredsen angår dette 
Klinteskoven, og man har ønsket at kortet 
skulle bindes op på et stævne – altså DM-
weekenden. 
GB: Samarbejdet med OK Øst har været 
positivt i 2010, bl.a. ved breddetræningen og i 
form af banekontrol til stævner. 
Herefter godkendes formandsberetningen med 
applaus. 
 

3. Regnskab 2010 ved kasserer Jens Anders 
Hansen (JAH): Det skriftlige regnskab, som 
er udsendt i sin fulde længde med Komposten  
suppleres med en kort gennemgang. Det 
samlede regnskab viser et underskud på 
21004 kr. mod det budgetterede underskud på 
28650. Underskuddet skyldes væsentligst 
udgifter til korttegning, og at det er lidt 
mindre end budgetteret skyldes at løbs- og 
andre aktiviteter har givet større indtægter end 
ventet. Udgifterne til korttegning har været en 
anelse større end ventet, mens der har været 
mindre udgifter til løbstilskud end forudsat. 
Regnskabet godkendes uden kommentarer fra 
salen, men med akklamation. 
4. Budget 2011 ved kasserer JAH: Der 
foreslås et budget baseret på samlede 
indtægter på 240000 kr. og udgifter på 
246500 med et samlet resultat på –6500 kr. 
Der forventes en øget indtægt i kraft af 
forhøjet medlemskontingent (på baggrund af 
en forventet kontingentøgning fra DOF) og en 
indtægtsnedgang fra molboløbene på ca. 
15000 kr. 
 
Budgettet godkendes med applaus. 
 
5. Medlemskontingenterne foreslås forhøjet 
som følger: 
• Junior: 500 - 550 kr. / år 
• Senior 675 - 770 kr. / år 
• Familie 1150 - 1310 kr. / år 
• Passiv 225 - 250 kr. / år 
Forslaget godkendes med klapsalver. 
 
6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 
 
7. Valg af bestyrelse: 
• Formand: NB er ikke på valg. 
• Kasserer: JAH er på valg, men genopstiller – 
og genvælges. 
• Bestyrelsesmedlemmer: Følgende 
medlemmer er på valg: Henrik Kleffel (HKle) 
og Iben Maag (IM) begge på valg, 
genopstiller og genvælges. Niels Raagaard, 
ønsker ikke genopstilling; Heidi Kristensen 
(HKri) vælges in absentia. Følgende 
medlemmer er ikke på valg: Mogens 
Jørgensen (MJ), TL og Ellen Frier (EF). 
• Suppleanter til bestyrelsen: GB er på valg og 
ønsker ikke genopstilling; Erling Thisted 
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Formanden har ordet  

 
Så blev det omsider forår! Der er sikkert en del 
af jer, der som jeg synes, at foråret har ladet 
vente længe på sig, men nu er det her! I den 
danske o-verden markerer SpringCup i 
slutningen af marts begyndelsen på 
forårssæsonen, og i år blev arrangementet holdt i 
det fine o-terræn i Hvalsøskovene. Frosten var 
gået af jorden, skovbunden duftede, og o-skoene 
blev dejligt mudrede igen, som vi kan lide det! 
Stævnepladsen lå på en stor, højt beliggende 
slette inde i skoven, så der var god udsigt til 
løberne ved start, publikumspassager og 
målgang. Ved stafetstarten kunne løberne følges 
hele vejen til knudeposten på en bakketop i den 
første butterfly. Det var godt lavet! 
Den søllerødske ungdom klarede sig rigtig godt. 
Jeg har talt 5 første- og 1 andenplads i 
aldersgruppen op til 16 år. Jeg tror specielt 
Magnus var rigtig glad over, at han slog 
ærkerivalen Mikkel Aaen fra Farum-Tisvilde 
med 41 sekunder! Men der var mange flotte 
præstationer, og på hjemmesiden kan vi se et par 
fine billeder af SUTerne på SpringCup. Solskin 
var det, men varmt var det ikke, fremgår det vist 
tydeligt af billederne! 
 

Men seniorerne giver dem kamp til stregen; de 
præsterede nemlig 4 første-, 3 anden- og 1 
tredjeplads. Flot gået, SUTer og seniorer! 
 

I ugerne forinden var SM Nat blevet afgjort ved 
tre natløb, og også her dokumenterer billedet på 
hjemmesiden, at SUTerne klarerede sig rigtig 
flot. 2 guld, 1 sølv og 1 bronze præsterede de. 
 

Nu er det jo ikke tilfældigt, at Søllerød OKs 
ungdom klarer sig så godt. Den mangeårige, 
målrettede og vedholdende træningsindsats, som 
Bo Konring satte i system i 2004 bærer en stor 
del af forklaringen. Det kræver talent at vinde, 
men talentet skal udvikles gennem træning, 

uddannelse og vilje. Bo og de øvrige ungdoms-
trænere yder en kanonindsats med udvikling af 
de unge, og det var en stor glæde for mig, at 
DOF på repræsentantskabsmødet i marts 
hædrede Bo som ”Årets Træner.” På ”vores 
egen” generalforsamling i februar hædrede vi 
Ulrik Illum som Årets Søllerød som en 
anerkendelse af den indsats, Ulrik yder ikke 
mindst med de unge. 
 

Året begyndte traditionen tro med de 10 
molboløb i ”januar.” Til trods for et lidt lavt 
deltagerantal ved de første løb – sikkert på grund 
af det overstadige vintervejr – blev det samlede 
deltagertal fint, og vi har fået et solidt bidrag til 
klubbens kasse og dermed til de aktiviteter, vi 
gerne vil tilbyde. Fra dette sted skal lyde en stor 
tak til molbotriumviratet Jørgen, Kirsten og Jens 
og til alle jer, der har arrangeret, lavet spørgsmål, 
lagt baner og i det hele taget medvirket til gøre 
den 52. molbosæson til en succes.  
 

Nu er det så forår, og Søllerød OK arrangerer 
ikke mindre end tre stævner i forårssæsonen! Vi 
lægger ud med SkovCup i Rude Skov allerede 
den 13. april med Susanne Thrane ved roret, og 
den 4. maj er Troels Christiansen og Ulrik 
Nielsen stævneledere, korttegnere og 
banelæggere ved 3. afdeling af SprintCup, som 
løbes en onsdag aften på DTU. Senere i maj, den 
29., arrangerer vi divisionsmatcher for 3. – 6. 
divisionerne i Østkredsen; igen i Rude Skov, 
med Jens Aaris som stævneleder og Gert 
Bøgevig som banelægger.  
Og så er der tirsdagstræninger, torsdags-
træninger, lagkageløb og en sommerafslutning i 
juni på programmet. Der er meget at glæde sig 
til! 
 

Vi ses derude, hvor skærmene ikke er mere end 
17”.Niels
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Botanikken 
Hvad er det vi tramper rundt i her om foråret? 

 

 

 

 

 

 

Lidt botanik på græsk, latin, engelsk, tysk og dansk. 

Hvid anemone. Anemone nemorosa. Det første ord har måske
fejlagtigt sit navn fra anemos (græsk for vind) fordi man mente, at
de hvide blade let fløj af i vinden. Det gør de ikke, véd vi, der af og
til ser dem in natura. Nemorosa betyder vokser i lunde (=skove).
Passer jo ret godt. Den med vinden har dog svært ved at dø.
Udover standardnavnet, anemone, kalder englænderne den også
wind flower og tyskerne Buschwindröschlein (lille skov-vindrose),
hvor kært!  
Gul anemone. Anemone ranunculoides. Anemonen, der vokser
som ranunkler – på fugtige steder. Trørød Hegn har begge slægter
– side om side, og morsomt nok blander de sig ikke med hinanden.
Hvide er til hvide – gule til gule, men måske er det fordi, de
formerer sig mest ved deres jordstængler.  
Blå anemone. Hepatica nobilis: Ædel leverlignende betyder det.
Stakkels fyr - ikke i anemoneslægten, men dog i ranunkelfamilien
ligesom de andre anemoner. Formerer sig ved frø, som myrerne
elsker, så det er en kamp for slægtens beståen. Alle anemoner er
giftige – ja hvem ville tro det? På nettet står der, at fortæring af 30
friske, hvide/gule anemoner betyder, at det sidste o-løb er løbet. Så
vegetar: vogt dig for sult i den vårgrønne skov!   
Hulrodet Lærkespore. Corydalis cava.  Toplærke og hulrum,
fordi den ligner en toplærke i fuld trille mod blå forårshimmel.
Klubbens ornitologer vil vånde sig og tjekke, at toplærke hedder
noget helt andet, men sådan vildføres vi ofte af det skrevne ord.
Lærkespore er i flere af vore træningsskove. Hulrodet? Tjek selv -
rødderne er hule, men smag ikke på dem, – dødeligt giftige.  
 

Lungeurt. Pulmonaria obscura: lungefarvede og vokser lidt skjult.
Begge dele er rigtigt. Ilt-rigt og – fattigt blod har blomsternes
farver, og urterne putter sig også lidt. Interessant nok troede man,
at lungeurt, hvis blomster er lungefarvede, og blå anemone, hvis
blade er let leverformede, hjalp mod henholdsvis lunge- og
leversygdomme, og urterne brugtes derfor til sygdom i disse
organer.  Om det stadig er tilfældet, vil jeg overlade til klubbens
mere medicinkyndige at kommentere på. Husk næste gang du
tramper nogle af de små under fode, at de har såvel familie som
slægt og fine navne på mange sprog. Så lidt følsom respekt. tak. 
                                                                                Kaj Rostvad. 
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 Stenkisten ! ? 
Sherlock Holmes og Dr. Watson var ikke sene til at spotte Gerts hellekiste 

 

                
 
 
’Elementary, my Dear Watson’, sukkede Sher-
lock Holmes ved morgenbordet, hvor Watson 
var helt oppe i det røde felt over ham sølleroden, 
der igen havde sat den søllerødske o-verden på 
endnu en umulig opgave. ’Holmes?’, sagde 
Watson inkvisitorisk grænsende til det nysgerri-
ge. ’Ræk mig lige kortet over Rude Skov’, 
’Taaak’, ’Se bare. Se på billedet. Hvem har tid-
ligere haft ressourcer til sådanne hellekister (det 
ord vil en anden af rødderne forklare lidt senere) 
– kun kongevejsbyggere – kongen? Og hvor 
løber en grøft øst/vest under en kongevej.  Kun 
to steder løber grøfter under en syd/nordgående 
kongevej. Bestil straks en hestedrosche. Vi er på 

vej mod skoven’. ’Genialt Holmes’. ’Må jeg 
indskyde en kommentar, Holmes?’, ’Naturlig-
vis’, ’Kender jeg ham sølleroden ret, så bevæger 
han sig ikke mange skridt for at glæde rødderne. 
Lad os tage den sydligste passage først, der er 
kun 30 meter til parkeringspladsen’, ’Godt 
tænkt, Watson’. Få timer efter sad Holmes og 
Watson atter komfortabelt i lænestolene i Baker 
Street med en god brændeknude i kaminen. 
’Hvor let kan det være?’, sagde Holmes og nip-
pede til den dampende Darjeeling First Flush af 
tyndeste porcelænskop.- - - Sådan klaredes selv 
det mest snedigt udtænkte spørgsmål. Nogle har 
det i benene, andre i hovedet!!! 

 

          
 
Hellekister er nok mest kendt som et stenalder-
fænomen, hvor man foretog begravelser i sten-
sætninger af dette navn. Nu er det således, at en 
helle er en flad sten, så med lidt god vilje kan vi 
godt kalde ovenstående objekt på billedet øverst 

til højre for en hellekiste, men vej- og jernbane-
folket benytter sig dog altid af udtrykket stenki-
ste. Stenkisten, vi ser her, kan sagtens være fra 
vejens oprindelse i slutningen af 1760’erne. Se 
milepælen (vist nedenfor til venstre) 15 meter 
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fra helle/stenkisten: Frederiks den 5. og 2½ mil 
(fra Nørre Port i Hovedstaden). Og mon ikke 
vejen blev brugt kort efter af dronning Caroline 
Mathilde og livlægen og geheimekabinetsmi-
nisteren, Strueense, når de skulle til deres amou-
røse hyrdetimer på det den gang meget idylliske 
men nu for længst nedrevne Hirschholm Slot? 
(Billede nedenfor til højre) Frederik den 7. siges 
at have været en flittig fisker i Agersø, hvor de 
store flade sten (heller) stadigt – nok meget lej-
lighedsvist – kaldes Kongens Køkken. Han har 
nok fanget løjer. Den fisk den lidt sydligere lig-
gende sø har navn efter.  Løjesø har i øvrigt 
overløb gennem en stenkiste, som en gæv sølle-

rod lod indgå i sin ’Kend din skov, o-løber’-
konkurrence. Så må næsten tilslutte os de gamle 
grækeres ord: Penta Rei – alt flyder, hvilket dog 
ikke var sandt i dag, fordi grøften var frosset til.   
PS. Nu véd vi jo så, hvad en hellekiste er, men 
hvor kommer udtrykket kisteglad nu fra. Det er 
sandsynligvis en fejlskrivning for kistegal, som 
betyder, at man er så gal, at man skal i dåreki-
sten: en trækasse som man låste en bred vifte af 
’gale’ (dårer) inde i, så omverdenen kunne få 
lidt ’frikvarter’. Jeg stopper, før nogen får gode 
idéer. Sherlock Holmes’ mand i Hellekister- og 
Kongevejsanliggender. 

                               Kaj Rostvad. 
 

                 
 

 
Stenkisten. 
Der gik ikke mange minutter fra Gert havde sendt opgaven om stenkisten, til denne mail fra Mogens 
Jørgensen lå i indbakken: 
”Det er da let, under Hørsholm Kongevej; jeg har for mange år siden haft en post i den, da var den tør; 
afvanding fra Løje sø mod vest lige syd for km-stenen.” 
 
 
Tillykke til DM-medaljetagere! 
 
DM-Ultralang: 
Guld: 
H-12 Anders Huus Pedersen 
H-14 Martin Illum 
H 65- Arne Grøndahl 
 
Sølv: 
H-16 Magnus Maag 
 
Bronze: 
D 60- Lisbeth Damsgaard 
 

DM-Sprint: 
Guld: 
Martin Illum 
Bronze: Simon Thrane Hansen 
 
 
Sølv: 
Arne Grøndahl 
 
Bronze: 
Ellen Thisted 

 

  11 
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Elitesiden 
marts-april 2011 

 
Af Troels Christiansen og Peter Horstmann 
Forårs-sæsonen er skudt godt i gang, og Spring 
Cup, DM sprint og ultra-lang er allerede vel-
overståede med et par flotte SET-resultater i 
mellem. 
 
Årets første store stævne Spring Cup blev i år 
afholdt ved Hvalsø og Gyldenløveshøj, og der-
med jomfruelige terræner i for stævnet. Ingen 
sne er et godt udgangspunkt, og der var da også 
besøg af verdens-stjerner som Olav Lundanes 
og Francois Gonon på herrebanen. Olav vandt i 
suveræn stil, og brugte 72 min på de 15 km. De 
tre SET løbere Troels, Ulrik og Rune løb stabilt 
og endte indenfor 25 sekunder som hhv. nr. 33, 
35 og 36 cirka 15 min efter Olav, men ikke 
langt efter de andre danske eliteløbere. I H35 
viste Simon, at han styrer den klasse, og vandt i 
sikker stil. 
 
Stafetten gik i samme terræn og med samme 
stævneplads. Troels, Ulrik og Tore stillede op 
for deres svenske klub Pan Kristianstad, mens 
Rune og Simon forsvarede Spring Cup-farverne. 
Troels og Ulrik løb på et rent dansker-hold 
sammen med Thomas Jensen og Michael Søren-
sen. De endte på en flot 7. plads, og slog netop 
IFK Göteborg-holdet med de 3 unge danske 
stjerner Marius Thrane Ødum, Christian Bobach 
og Søren Scwhartz, så stor respekt for det. Tore 
var sat på et hold med 3 svenskere og de kæm-
pede hele vejen med Spring Cup-holdet. Tores 

hold trak det længste strå og endte 2 placeringer
foran Spring Cup som hhv nr. 33 og 35. 
 
2 weekender efter var der DM-sprint i Silkeborg
by. SET stillede med Troels, Ulrik, Tore og
Casper. Der var høje forventninger til Troels,
som er sprint-ekspert og Ulrik, som altid er
mand for at løbe uhyggeligt hurtigt. Bedst gik
det for Troels, som endte på en flot 10. plads,
mens Ulrik sluttede 11 sekunder efter på en 13.
plads. Ingen af de to løb fejlfrit på den teknisk
krævende bane. Tore og Casper sluttede lidt
efter som nr. 23 og 24, men Tore havde også
lagt omkring 1 min på at løbe ind i et lukket
parkeringsområde. 
 
Dagen efter stod det på 23,5 km i Jomfrueligt
terræn omkring Bidstrup gods. Omgivelserne og
stævnet var flot, men terrænet lagde op til at
banerne var en smule i den kedelige ende. Ulrik
sluttede på en flot 6. plads, kun 2 min fra 4.
pladsen. Troels fik en forstrækning i baglåret
kort efter start, og efter ca. 1 times løb, opgav
han at gennemføre, hvilket en stor del af feltet
gjorde. 
 
I forårssæsonen mangler vi at få afviklet DM-
nat, samt de to store stafetter Tio-mila og Juko-
la. Her stiller SET talstærkt op. Desuden ser vi
frem til Sprint Cup på DTU den 4. maj, hvor
Troels og Ulrik har lavet et nyt kort og baner.  

___________________________________________________________________________________  

SØLLERØD-klistermærker. 
 

Der er to størrelser, det klassiske måler 9,5 cm på hver led og det lille diskrete kun 
4,5 cm – men det er sikkert, at du bliver bemærket, når du færdes rundt omkring 
med SØLLERØD klistret på! 

Mærkerne fås ved klubtræning, ungdomstræning og hvor SØLLERØD’er kommer 
sammen. Spørg efter det hos Kasserer Jens, Tilmelder Kirsten eller TrivselsElse 
(hende der sjældent løber, men trives!)  

Pris: klassisk 9,5 cm 15 kr. 
         lille 4,5 cm 5 kr.   

                                  Else 
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 Mit første løb i mørke 
Af Mikkel Kaae-Nielsen 
Så blev det onsdag, jeg havde glædet mig. Det 
var mit første natløb, jeg var spændt på, 
hvordan det skulle gå. Kongelunden - hvad 
var det mon for en skov? Jeg havde hørt, at 
den skulle være meget flad, og at stierne lå 
som et gitter over skoven. Vi ankom til laden 
som skulle være opvarmet, men meget 
opvarmet var den ikke.  
Ja, skoven var virkelig flad, selvom 
ækvidistancen var 1,25, var der kun to kurver 
alleryderst på kortet, og så var der en del 
punkthøje. Det gik fint, jeg havde sagt til mig 
selv, at jeg bare skulle tage det stille og roligt. 
Jeg kunne alligevel ikke hamle op med dem i 
min klasse. 
Det gik fint, indtil jeg skulle finde en post på 
en punkthøj inde i noget svært 
gemmentrængelig underskov. Jeg valgte, at 
jeg ville prøve på at finde en grøft, der gik 
lige forbi posten. Men da jeg kommer 
nærmere, er der flere grøfter. Så jeg vælger 
selvfølgelig at tage den første, og nok ikke 
den bedste grøft. Så jeg mavede mig igennem 
den meget tætte underskov, og jeg tror der 
også var andre, der ikke kunne finde posten, 
for der var en del der rendte rundt på må og 
få. Til sidst kom jeg ud på en sti, så vidste jeg, 
hvor jeg var, og jeg fandt posten hurtigt. Jeg 
kom ind efter en time og sytten minutter, kun 
fire minutter efter den næstdårligste. 
Til gengæld var der andre ungdomsløbere, der 
kunne præstere. I dame 14 tog Agnes og 
Astrid første og anden pladsen. I herre 14 
kom Martin på andenpladsen og i min egen 
klasse herre 16 løb Magnus med sejren - ni 
minutter hurtigere end Mikkel Aaen.  
 
Så blev det tid til anden tur i skoven -denne 
gang var det Egebæksvang ved Snekkersten.  
 
Den kunne ikke være mere underlig end 
Kongelunden. Jeg havde været i skoven en 
del gange, fordi min farmor og farfar bor der 
omkring. Det var godt vejr hele dagen, men 
da vi var på vej begyndte de tunge skyer at 
komme. Jeg bad i mit stille sind om tørvejr, 
og det blev hørt.  
Skoven var ret sjov at løbe i, og det var en 
god bane. Jeg startede og det gik da meget 

godt, jeg ville gerne løbe lidt hurtigere, end 
jeg gjorde i Kongelunden, så jeg gav den gas. 
Det gik godt, indtil jeg kom til et sted med 
fire poster meget tæt på hinanden. Jeg kom 
fint til den første, da jeg skulle til den næste, 
ramte jeg en forkert sti, men jeg fik kigget på 
kortet og fandt den rigtige sti. 
Senere kommer jeg frem til en post, men den 
har ikke det rigtige kontrolnummer. Jeg står 
lidt og fatter ikke en brik, for posten ligger jo 
i et hul, som postbeskrivelsen siger, og der er 
et jorddige der gå lige forbi. Jeg står ved en af 
de poster, jeg allerede har taget, det er det der 
sker, når man bliver træt og ukoncentreret. 
Jeg kom over til den rigtige post, og resten af 
turen gik fint dog i et lidt lavere tempo. Jeg 
kom kun seks minutter efter den 
næstdårligste, men otte minutter efter 
tredjepladsen.  
 
Igen var der andre ungdomsløbere der kunne 
præstere. I dame 14 kom Agnes (igen) på 
førstepladsen, mens Astrid kom på 
tredjepladsen. I herre 14 vandt Martin og i 
herre 16 kom Magnus på en andenplads lige 
efter Mikkel Aaen. 
 
Jeg kunne desværre ikke deltage i den sidste 
afdeling, så det vil jeg ikke udtale mig om. 
 

 
Jeg ved til gengæld at samlet vandt Agnes 
guld og Astrid vandt bronze i dame 14. 
Martin vandt guld i herre 14 og Magnus vandt 
sølv. Jeg selv kom på mirakuløs vis på 
syvende pladsen ud af otte. 
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 Spring Cup 2011 
Af Mads Lassen  
Så var det igen blevet tid til Spring cup. 
Denne gang i de fantastiske skove syd for 
Roskilde. 
 
Natsprint, fredag 25/3: 
Fredag aften var der natsprint i Haraldsted 
Skov. 
Som navnet antyder, var banerne ikke særlig 
lange. Første start gik kl. 20. 
I H-14 skulle jeg ud på 3 km i en forholdsvis 
åben og flad skov. 
Det gik meget godt da jeg kun bommede én 
post med kun 2 – 3 minutter, så det gik meget 
godt, samlet tid: 34,39 minutter 
For nogen gik det rigtig godt, bl.a. Martin 
Illum der vandt H-14 med 5 minutter til 
nummer 2. 
Og for nogen gik det bare ikke særlig godt –  
Jeg havde en lille snak med Rune efter løbet. 
Der var vistnok noget med bom på hele 3 af 
de i alt 12 poster – men pyt – det var en god 
tur alligevel. 
 
Klassisk, lørdag 26/3: 
Så blev det lørdag og derfor blev det tid til 
den klassiske distance. 
Jeg skulle ud på 5,4 km i et meget kuperet 
terræn med Sjællands højeste punkt på kortet. 
Dog skulle jeg ikke derop på min 55 
minutters tur rundt i skoven, den eneste klasse 
der skulle derop var H21-E, de andre kom 
forbi ca. 1 km øst for den store. 
Magnus Maag slog Mikkel Aaen med 41 
sekunder og vinder samtidig H-16, godt gået 
Magnus ☺ 
 

SOK-ungdom til Spring Cup 
 

 
Der var også 7 fra Søllerød OK der 
fejlklippede, de var alle sammen mænd, hvad 
var det lige der skete for jer ’drenge’ ????? 
Næste gang vælg vejvalg før man løber fra 
posten – er det ikke det du har lært os Bo ? 
Og tjek kontrolnumret på posten. 
 
Stafet, søndag 27/3: 
Sidste-dagen bød på stafet i den samme skov 
som den klassiske distance. Så er der dømt 
bakketræning ☺ 
Der var 4 klasser: Men’s Open, Women’s 
Open, H/D-16 og H/D-12 
Selv løb jeg 1. tur i H/D-16 som var 4,3 km 
på nogle store bakker - der var faktisk én 
bakke der var 7-8 kurver (17,5-20 m) opad  ☺ 
NEDEREN. 
Nå, det gik meget godt alligevel, jeg kom 
igennem de 4,3 km på 42 minutter. 
Det gik lidt bedre for Simon Thrane der løb 
på 27 minutter, hans hold gik også senere hen 
og vandt H/D-16. 
Så var der lige en lille sjov bemærkning - 
”Kiosken er så dyr at de regner forkert” 
udtaler Anders Huus. 
 
Her til sidst samler jeg lige op på de top-3 
resultater Søllerød fik i Spring Cup 
weekenden – faktisk ret flot synes jeg ☺ 
 

1. pladser: 
Natsprint: 
Martin Illum H-14 
Simon Stoumann H35- 
Klassisk: 
Lisbeth Damsgaard D60- 
Anders Huus Pedersen H-12 
Martin Illum H-14 
Magnus Maag H-16 
Simon Stoumann H35- 
Arne Grøndal H65- 
Stafet: 
Simon Thrane Hansen, Agnes Jonsson og 
Magnus Maag H/D-16 
 
2. pladser: 
Klassisk: 
Agnes Jonsson D-14 
Else Juul Hansen D65- 

Det var det, og jeg håber at vi ses næste år til 
Spring Cup  
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Skov cup 
 Orienteringsløb for børn 

 
 
Vi havde ca. 140 børn i skoven, hvor de fleste 
løb børnebanen og de to lette baner. 
 
Posterne var sat ud af de unge løbere tirsdag 
eftermiddag, og kontrolleret af Maria. 
Der var mange gode hjælpere, og Mikkel impo-
nerede, først løb han bane 4, og fandt ud af, at 
der manglede en post. Dernæst løb han ud med 
denne post, og så prøvede han selvfølgelig 
sprintbanen en del gange. Til sidst hjalp han 

med at samle poster ind sammen med Casper,
Caroline K, Svend Erik, Jens og Iben.  
Lene V og Rikke stod for starten, mens Mette
Olsen og Iben tog sig af målet. Åse og Anne
samt Marta V tog sig af mad og drikke til de
sultne løbere. Der blev serveret rugbrødsmad-
der, toast, æbler og saftevand. 
Der var mange gode hjælpere. Sprintbanen som
Mogens stod for sammen med Caroline K, Jo-
han og Carl Christian, var en stor succes. 
 
De mange hjælpere ved registreringen sørgede
for, at det forløb som det skulle, uden kø. Det
var Sved Erik og Anne Mette, Åse og Kirsten O
samt Maria. 
Gustav og Anders hjalp med at pakke sammen. 
Vi var heldige med vejret, Det var holdt med at
regne, før vi skulle pakke ud og det begyndte
først at regne kl. 21, da alt var pakket og lagt
ned på Vangeboskolen igen. 
Susanne glæder sig over et velafviklet arrange-
ment, og takker herved alle, også de evt. ikke
nævnte. 

 
Divisionsturnering søndag den 22. maj i Grib Skov 

 

Annonce 
Nyudsprungen bøgeskov, fuglefløjt, kåde rådyr, 
blanke skovsøer og duft af skovbund. Lyder det 
tillokkende?  

 
  Spæde bøgeblade i Trørød Hegn 13. april 
Hvad med udfordrende o-baner i et af Nordsjæl-
lands bedste terræner, konkurrencestemning, 
glade klubkammerater, klubkager og gratis del-
tagelse? 

Alt dette og mere til kan du opleve den 22. maj i
Gribskov, hvor anden runde af divisionsmat-
cherne for 1. division afholdes. Som bekendt var
mange af os forhindrede i at deltage i den første
runde, som faldt sammen med molbofinalen,
men denne gang vil vi gerne vise Tisvilde Hegn
OK, FIF Hillerød og Roskilde OK hvorfor Søl-
lerød er i 1. division for andet år i træk! 
 
Unge, gamle, begyndere, erfarne, hurtige og
knap så hurtige – kort sagt alle Søllerødder –
tilmeld dig til divisionsmatchen i o-service se-
nest den 10. maj og vær med til at forsvare klub-
farverne. Flere end 20 har allerede gjort det,
men der er plads til og brug for mange, mange
flere papegøjetrøjer i skoven den søndag! Som
nævnt ovenfor betaler klubben din startafgift, så
der er vel ikke så meget at betænke sig på. Fat
PCen og tilmeld dig nu!  
Niels ☺
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 MOC - 2011 
Nye udfordringer i fremmede O-terræner 

 
Igen har Vibe og jeg 
været i fremmede O-
terræner for at ”afprøve 
vores O-talenter” i me-
get forskelligartede ud-
fordringer. Første stop 
på dette års rundtur var 
Malta, hvor vi i for-
årssolskin løb byløb i 

den midt på øen beliggende Mdina. Vi startede 
lidt uden for bymuren i den nyanlagte bypark og 
lang bane fik 2 runder ind i det gamle bycentrum. 
En fin opvarmning før de ventende prøvelser i 
Tunesien. 

Tunesien 3-dages-løb 
startede med en etape 
ved kysten nær Mo-
nastir. Her viste fol-
kene bag PWT-travel 
deres format, idet de 
på en formiddag re- 

kognoscerede og tegnede kortet, så banerne kunne 
være friskbagte tidligt på eftermiddagen. 
På en vild kystskrænt med mange stride 
bevoksninger lykkedes det banelæggerne at 
kringle en zigzaggende bane, som var meget lagt 
an på stiløb og skræntorientering – igen i herligste 
solskin og med flotte udsigter ud over det 
middelhavsfarvede hav! Afslutning op ad en stejl 
trappe fra havet. 
Fra Monastir gik busturen ind midt i Tunesien, 
hvor vi mødte mennesker, som bor i huler hugget 
ind i de brune ørkenklipper, og vi forcerede 
saltsøer med et areal på størrelse med 
Nordsjælland. 
Vel fremme ved byen Tozeur lød næste opgave på 
O-løb i gammel daddelplantage.  

Nordmænd  
og svenskere 
mente at det 
lige var et 
terræn for de 
to danskere – 
det lignede jo 
en jysk plan-
tage! Der fin-
des vist ikke 
èn plantage i 

Dk med så fuldstændigt vinkelret system af veje, 
stier, vandingsgrøfter og jordvolde – og med så 
stikkende og tør beplantning. Det var et fræserløb, 
hvor mange tabte hovedet i tællingen af små stier 
m.m. Kurvebilledet indeholdt ingen udfordringer, 

så det var om at holde styr på de rette linier. Der 
blev faktisk bommet en del, men danskerne holdt 
hovederne kolde i den varmende forsommersol 
under ”palmernes viftende kroner”. 
Derpå tur i jeeps ud over saltsøerne og op mod 
grænsen til Algier, hvor vi kiggede nærmere på en 
lille berberoase oppe i Atlasbjergene. Oasen 
eksisterer kun, fordi der kommer vand fra en lille 
bjergkilde og der derved er muligheder for at få 
drikkevand og overskud til vanding af oasens 
palmer og grøntsager. Aftenen havde et fantastisk 
indslag med besøg i Tunesiens største oase, hvor 
vi først oplevede 2 tuareger, som kastede sig rundt 
i en hesteopvisning på de små elegante heste og 
hvor vi derefter blev bespist/-drukket i et telt med 
plads til op mod 500 personer. Tryllekunstner, 
mavedanserinder og balancekunstner var den 
lokale middagsunderholdning.  
Videre gik busturen op mod Tunis = hovedstaden 
i landet. Dermed kom vi til det moderne Tunesien, 
med trafik, støj og storbykaos.  
 

         
 
Heldigvis kunne vi afvikle sidste Tunesien-etape i 
den smukke bypark og det bagvedliggende mere 
rå og rodede landskab. 
Løbet havde den smukkest tænkelige målpost, og 
igen var vejret som en perfekt dansk sommerdag. 
En herlig afslutning på Afrikadagene, som også 
havde budt på besøg i Karthagos ruiner. 
Efter en meget spændende indskibning, som kun 
tog 5 timer, og overfart til Palermo, kørte vi til 

den lille by Selinunte 
på sydkysten af 
Sicilien. Her gjorde vi 
klar til at starte ud i 
MOC-2011. 
Første etape blev af-
viklet som byløb i by-
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en Sciacca, også på sydkysten. På stævne-pladsen 
dukkede plud-selig 4 danske damelø-bere frem – 
den danske storgruppe var dermed vokset til 6 
deltagere!  
Hele byen var gjort klar med musik og dansende 
unge piger på torvet. Løbet bragte mindelser frem 
fra ræset i Lijiang sidste forår i Yunnan, hvor vi 
også kom ud i labyrintudfordringer. Et væld af 
mennesker og ”fed” stemning. Et hårdt og sjovt 
løb med vejvalg, mange retningsskift og 
stigninger. Målgang mellem dansende sicilianske 
piger. 
 

 
 
Anden etape i MOC 2011 blev afviklet i et meget 
specielt ”terræn” ved og i den jordskælvsramte by, 
Gibellina (1968), som ligger i højlandet centralt 
på Vestsicilien. Den gamle bys ruiner er blevet 
indkapslet i beton og de gamle bygader ligger som 
betonstriber mellem ”betonhusene”, som er ca. 
160-180 cm høje. På afstand ligner monumentet 
en kæmpebetonplade med ridser i. Hele området 
er meget stejlt, så strækkene i den grå by blev 
ganske krævende. Starten gik ude på de gamle by- 
terrasser, hvor tidsler og store betonmure gav stik- 
kende vejvalg. 

Det var en noget 
mærkelig ople-

velse at se spø-gelsesbetonbyen fra bakken 
overfor; men selve O-løbsopgaven var meget 
spændende. 
Finaledagens O-terræn var endnu engang helt spe-
cielt. På bakkeryggene ved Selinunte på sydkysten 
ligger en af Verdens største ruinbunker fra 
forhistorisk tid. Et stort tempelområde med 
tilhørende bysamfund (½-1 million indbyggere) 
ligger i dag som en stor arkæologisk udfordring. 
De gamle templer og byen blev først smadret af 
folk fra Karthago, og jordskælv har derpå sørget 
for den endelige knusning. De store templer ligger 
som dynger af kæmpestenblokke, medens 
hustomterne i nogle få områder er blotlagte af 
udgraverne. 
 

 
 

 
 
Solen bagte igen ned over det åbne terræn, hvor 
store dele af ”gulområderne” var dækket af ½ 
meter høje og meget stikkende tidsler. Nogle 
områder havde bevoksninger, som gav mindelser 
om de grønklattede Fanøterræner og endelig var 
der posterne i ”stendyngerne. Målet var lagt ned 
på den store træplatform ved stranden med udsigt 
ud over det herlige Middelhav og kysten med by, 
skrænter og strand. 
 
Alle rejste hjem – kun to danskere blev tilbage. Vi 
brugte yderligere en dag i Selinuntes 
tempelterræn, før vi drog et par dage til Palermo. 
Resten af de 25 dage blev brugt i Taormina (med 
Etna i udbrud) og i bjergbyen Montalbano i 
forårstemning. En tur med stort ”O” – ikke værst.     

 
Vibe & Gert 
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Styrketræning 
-betyder det noget? 

Ja! Der er bred enighed om, at en stærk krop har 
stor betydning også for vores løbeformåen. 
De seneste år har forskning vist, at ”coretræning” 
kan gøre gode løbere endnu bedre. Det er altså 
en god ide at træne alle kroppens muskler – også 
de små, der ligger langt inde ved vores skelet. 
Træning på stor bold er en rigtig god metode, 
selv fodboldspillere bruger den, men også uden 

går det at få trænet disse muskelgrupper. Med 
udgangspunkt i øvelser fra den New Zealandske 
træner Rubin McRae og bogen:”Träning för 
henne”, skrevet af Frédéric Delavier, har jeg 
lavet en lille serie af øvelser for mave og ryg, 
hvoraf en enkelt vises her. Hele serien er blevet 
vist for Sutterne, som har fået en lille billedserie, 
til støtte for hukommelsen. 

 
Her vises ”Planken”.

 

 

Anders Huus Pedersen prøver ”Planken”. Han 
holder sig flot spændt op, men skal lige rette et 
par ting for at udføre øvelsen helt korrekt. 
Tæerne skal bøjes og hovedet holdes i 

forlængelse af rygsøjlen. Underarme parallelle. 
Albuer lige under skuldrene. Det kniber lidt for 
både Anders og Vibe her. 
Det gælder om at spænde kroppen op, så de små 
muskler kommer i brug. Tænk på at trække 
navlen op. 
Prøv selv. Ifølge bladet, RUNNERS, bør man 
kunne holde stillingen i mindst 1 minut! 

 

Planken:  
2 min: Super god 
1½ min: God 
1 min: OK 

_____________________________________________________________________________________ 
Her bliver plads til et par billeder fra Sut-aftenen. 

     
Mads i flot ”bro”. Styrker baglår, balder og det 
nederste af ryggen. 
 
 

Thor i gang med en maveøvelse, her trænes de 
skrå mavemuskler. 
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T R Æ N I N G  
Træning giver mere lyst til STORE OPLEVELSER. 

 

Med tæt på 50 deltagende søllerødder i som-
merløbene i juli-august 2011 i Schweiz til-
lader jeg mig at tro på, at de ugentlige 
udfordringer i vores hjemlige træningsskove 
giver så meget ”blod på tanden”, at der lukkes 
op for rejselysten. Og det er bestemt spæn-
dende at prøve sine talenter i helt fremmede 
terræntyper, hvor man som løber stilles over 
problemer, som overhovedet ikke kan opsnu-
ses i Rude Skov og omegn. 
Lige nu er vi - efter en ganske lang og kræ-
vende vinter - gået i gang/løb med forsom-
mertræningerne torsdag aften, og trænings-
banden sørger stadig for nye og opfindsomme 
prøvelser til de mange trænende medlemmer. 
For nylig blev årets første danske mesterska-
ber afviklet og det med flotte resultater til de 
”medvirkende” søllerødder – mon ikke det er 
den energiske træning i seniorgruppen og hos 
SUTterne, der nu begynder virkelig at bære 
frugt ?! 
 

 
Jørgen Münster – Swendsen 

 i det spæde forår i Tokkekøb Hegn 
 
Igen denne vinter prøvede vi at rykke ud i en 
”fremmed” skov, idet Henrik Kleffel havde 
fået aftalt med Allerød OK, at vi kunne løbe 
på deres kort i Tokkekøb Hegn. Henrik sør-
gede for strålende vintersol og spændende ud-
fordringer – og søllerødderne nød de gode ba-
ner i den ”nye” skov.  
Også i det kommende træningsforløb i au-
gust/september vil vi prøve at finde frem til et 
nyt gæsteskovstilbud.  
Yderligere tænker jeg frem mod Jættemilen i 
november – Skulle jeg ikke lægge en lang-
banetræning i perioden op med dette kræven-
de løb, som efterhånden er blevet er klassiker 

hos søllerødderne ? Så kan alle komme ud på 
en prøvetur, hvor distancerne kan blive testet. 
Når du kigger på planen for forsommerens 
træninger opdager du selvfølgelig, at vores 
sommerafslutning ligger fredag, d. 17. juni 
med et velkendt program – og der er yder-
ligere et raskt lille pointløb i Kirkeskove tors-
dagen efter – og så er det sommer. 
 

I starten af august truer træning nr. 300 – ja, 
endnu en milepæl i den søllerødske trænings-
serie bliver snart nået.  
 

Jeg tænker på at invitere til: 
JUBILÆUMSLØB 

Torsdag, d. 11. august 2011 
med baner i næsten jomfruelige terræner og 
efterfølgende samling til jubelfejring på grus-
banen ved klublokalerne. 
 
 

Se her forårets fristende tilbud: 
Træning  

nr. Dato/tid Skov/Mødested 
   

291 14. april 2011 
Kl. 17.30 

Trørød Hegn 
P-plads på Trørødvej 

292 28. april 2011 
Kl. 17.30 

Rude Skov med OK ØST 
Sjælsøhallen/Ravnsnæsvej 

293 5. maj 2011 
Kl. 17.30 

Trørød Hegn 
P-plads på Trørødvej 

294 12. maj 2011 
Kl. 17.30 

Rude Skov/Løjesø 
18,2 km, Hørsholm Kongevej 

295 19. maj 2011 
Kl. 17.30 

Geel Skov 
Tennisbanerne, Vangebovej 

296 26. maj 2011 
kl. 17.30 

Rude Skov/Femsølyng 
19,6 km, Hørsholm Kongevej 

OBS 2. juni 2011 
Kr. Himmelfart 

SELVTRÆNING, fx på  
14-dagesbane i Rude Skov 

297 9. juni 2011 
Kl. 17.30 

Ravneholm 
Vangeboskolen/Teknikerbyen ? 

298 17. juni 2011 
Tidsplan følger 

Nordsjælland 
SOMMERAFSLUTNING 

299 23. juni 2011 
kl. 17.30 

Kirkeskoven/Vandtårnet 
Pointløb før bålet 

Sommer Sommer Sommer 

300 11. august 2011 
Kl. 17.30 

Nyt terræn i nærheden 
JUBILÆUMSSLYNGER 

 

Eftersommerens/efterårets plan vil udkomme 
så snart træningsbanden har bestilt skove og 
fordelt arbejdet – vil du, som ikke er med i 
”banden” prøve kræfter med et træningsløb, 
skal du blot kontakte træningsbanden – og 
lige pludselig er du arrangør. På forhånd tak 
for dit tilbud !!!!! 
Hvor mødes søllerødderne ? 
TIL TRÆNING - selvfølgelig. 

Gert 
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