KOMPOSTEN
21. årgang • nr.4 september 2011
Søllerød Orienteringsklub

Glæde

Fællesskab

Sundhed

Konkurrencer

Udfordringer

Søllerødder på stævnepladsen i Flims.
Læs i dette nummer bl.a. beretninger fra 6-dagesløbene i Schweiz, fra JWOC, fra det svenske fjeld og
glem ikke Bomkanonen.

Komposten – 21. årgang nr. 4 – september 2011

Søllerød Orienteringsklub

Praktiske Oplysninger
Formand

Niels Bentzon

Kasserer

Jens A. Hansen

Bestyrelsesmedlemmer

O-Posten

Ellen Frier
Henrik Kleffel
Iben Maag
Tore Linde
Mogens Jørgensen
Heidi Kristensen
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
kirsten.olsen@lic-mail.dk
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
Klubhus vicevært
Klubhus booking
Klubtøj
Kort
Kortsalg
Materiel Klubhus
Materiel Vangeboskole
Natlamper
Revisorer

niels@bentzon.net

Søllerødvej 90 A, 2840 Holte
thranehansen.oloeb@gmail.com
Danske Bank 3325-4450341800
ellen.frier@velux.com
henrik.kleffel@gmail.com
Iben.maag@gmail.com
lindetore@gmail.com
oz6mk1@gmail.com

20162220

45505168

60751133
20816756
51536460
26174347
40564496

45867649
61507649

TC

Gert Bøgevig
Mogens Jørgensen
Niels Raagaard
Ellen Thisted
Troels Christiansen
Mogens Jørgensen
Mogens Jørgensen
Birger Tynell
Iben Maag
Michael Aasøe
Torben Bøttcher
Svend Erik Jepsen

vibegert@get2net.dk
oz6mk1@gmail.com
nraagaard@hotmail.com
ellen.thisted@skolekom.dk
troelschristiansen@gmail.com
oz6mk1@gmail.com
oz6mk1@gmail.com
b@tynell.dk
Iben.maag@gmail.com
michael@aasoe.dk
meo@dadlnet.dk
sej@di.dk

40564496
44915006
51536460
29273184
45831064
45411839

Ungdomskontakt
Elite
MTB-kontakt
Pressekontakt

Bo Konring
Rune Monrad
Andreas Konring
Marianne Illum

bo@konring.dk
runemonster@hotmail.com
andreas@konring.dk
marianne@illum.info

45807025
32128606
45807025
40433733

www.sollerod-ok.dk Mail: sollerod@sollerod-ok.dk
Hjemmeside
Niels Raagaard
nraagaard@hotmail.com
Hjemmesideredaktør
Rønnebærhuset, Kongevejen 468, 2840 Holte
Klubhusadresse
Klubtelefon i Rønnebærhuset

49146506
40564496
45424204
45866396
51848393

45424204
48174590

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen.

1

Komposten – 21. årgang nr. 4 – september 2011

Søllerød Orienteringsklub

Indholdsfortegnelse
Praktiske oplysninger .......................................................................................................................................s. 2
Indholdsfortegnelse m.m. .................................................................................................................................s. 3
Formanden har ordet.........................................................................................................................................s. 4
Schweiz , ved Heidi..........................................................................................................................................s. 6
Schweiz, ved Fam. Oscarson............................................................................................................................s. 8
Schweiz ved Kirsten M. .................................................................................................................................s. 12
Vorab-dagen, ved Aske ................................................................................................................................. s. 14
Bomkanonen...................................................................................................................................................s. 15
Hallands tredages............................................................................................................................................s. 16
MiniSUT.........................................................................................................................................................s. 17
JWOC, ved Magnus Maag ............................................................................................................................ s. 18
Sommerafslutning...........................................................................................................................................s. 20
Turrapport fra Fjeldet, ...................................................................................................................................s. 21
Top-3-resultater ..............................................................................................................................................s. 22
Lagkageløbet og et farvel. ..............................................................................................................................s. 23
Træningssiden ................................................................................................................................................s. 24
Tirsdagstræning, kun i den elektroniske udgave ............................................................................................s. 25
HSOKs pensionist O-løb, kun i elektronisk udgave.......................................................................................s. 26
Sutternes træningsplan, kun i elektronisk udgave ..........................................................................................s. 27

Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside
Deadline for de næste numre af Komposten:
• 26. september 2011. Bladet udkommer ca. 2 uger senere
• 21. november 2011. Bladet udkommer ca. 2 uger senere

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com
Tak til alle jer, der har lært min nye adresse!

Søndag d. 23/10 holdes klubmesterskab og klubfest (Allerød stævne + sen frokost).
Invitation følger.

Divisionsturnering søndag den 18. september i Asnæs Vesterskov

Op/ned-matchen.
I skrivende stund er 58 søllerødder tilmeldt denne vigtige match. Du kan endnu nå at tilmelde dig senest 7/9 - og måske udfylde nogle af ”hullerne”.
I næste nummer kan du bl.a. læse om:
DM i MTBO, hvor Christian Strandgaard blev dansk mester.
Caroline Konring om sin deltagelse i WM i MTBO i Italien og
Rasmus Thrane Hansen om sin deltagelse i WM i Frankrig
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Søllerødder
på toppen
Som det efterhånden er blevet tradition, blev
forårssæsonen afsluttet og sommeren indledt
med træningsløb på toppen af Sjælland i Tisvilde Hegn, havbad for nogen og efterfølgende
grill-party for alle hos Ellen og Jens Aaris i deres sommerhus med den fantastiske udsigt et
meget lille stenkast fra Kattegat. Stemningen
var høj og hyggelig, mens pølserne simrede,
bøfferne stegte, og der blev snakket om forventningerne til sommerferien og, for manges vedkommende, sommer-o-løb. Og endnu en gang –
vi tror efterhånden ikke, det kan gå galt – havde
værterne sørget for den flotteste solnedgang,
selv om der til det sidste var spænding om udfaldet.
Men før vi kom til forårsafslutningen havde
Aske arrangeret lagkageløb. Denne gang som en
ringbane i Rude Skov, hvor vi nøje skulle følge
en cirkel indtegnet på kortet for at finde poster
med bogstaver til et hemmeligt kodeord. Karoline Foverskov knækkede koden og vandt æren
at arrangere næste år Efterfølgende blev der
spist ”lagkager” til den helt store guldmedalje.
Søllerøddernes fantasi udi kreation af kager er
imponerende, som man kan overbevise sig om
ved et kig på hjemmesiden.
For rigtig mange søllerødder har o-løb været på
programmet i ferien. På Halland 3-dages, OOcup i Slovenien og O-Ringen i Hälsingland har
der været søllerødder. Jeg selv og et halvt hundrede andre søllerødder valgte at blive udfordrede
i den tynde alpeluft ved Swiss Orientering
Week. Tilbuddet lød på 6 løb i meget forskellige
terræner fra tæt bevokset ”krøllet” terræn med
frygteligt mange detaljer til højalpint terræn
langt over trægrænsen. Toppen i mere end en
forstand var dagen, hvor banerne var lagt i et
istidsterræn ved foden af en gletcher i 2600 m
højde. I den uge blev søllerødderne udfordrede
teknisk og fysisk, og Kirsten er allerede begyndt
at se frem til at modtage alle de mange nye ansøgninger om optagelse i bomkanonen. Der bliver hård kamp om pladserne i kanonen! Løbsområderne var enestående, klubfællesskabet
fantastisk, og det var rigtig dejligt, at både nyere
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og ældre, erfarne og knap så erfarne søllerødder
fandt vej til Alperne. At det var lykkedes Ulrik
m.fl. at finde en ”hytte”, som kunne huse næsten
alle, var voldsomt fremmende for klubsammenholdet og gav desuden uendelige muligheder for
at nørde kort og diskutere vejvalg. Efter sådan
en tur er batterierne ladet helt op, og man begynder at tænke på, hvad næste sommer kan
byde på. I 2012 flytter O-Ringen til Halland, og
jeg ved, at der er overvejelser i gang om en eller
anden form for klubtur i forbindelse hermed.
Sensommersæsonen blev indvarslet med træningsløb nummer 300 i nyt terræn (Frederikslund Skov) og i rigtigt søllerødvejr. 60 deltagere
fandt vej til ”stævnekontoret”, hvor Gert førte
protokol og trakterede med ”en lille en” efter
endt dåd for at fejre jubilæet. Jeg har før skrevet
en del om betydningen af vores faste træningstilbud for udviklingen af vores ungdom og
bredde, og vil ikke undlade at bemærke, at ikke
mindre end tre unge søllerødder denne sommer
er med til at repræsentere Danmark ved internationale mesterskaber i traditionel orientering og
mountainbike-orientering, MTB-O.
Ved junior EM i Hradiště, Tjekkiet løb det danske U16-landshold sig til en guldmedalje ved
stafetten. Guldholdet bestod af Thomas Knudsen, OK Melfar, Magnus Maag, Søllerød OK,
og Mikkel Aaen, Farum OK. Da Magnus løb ud
på andenturen, lå holdet som nummer 9, men
efter et forrygende løb, hvor Magnus fokuserede
på ikke at lave fejl, lå holdet som nummer 1 ved
skiftet til Mikkel; en position som Mikkel overbevisende holdt. Det er en rigtig, rigtig flot præstation, og der lyder et stort tillykke herfra!
Rasmus Thrane Hansen, som er første års senior, deltog med landsholdet ved VM i SavoiGrand Revard i Frankrig, hvor han løb sprint,
lang og stafet. Hvis schweiz-løberne synes, de
blev udfordrede, er det vist intet at regne i forhold til det, der mødte de toptrænede eliteløbere
i Frankrig. Terrænerne var utroligt svære, og
rigtig mange deltagere har præsteret bom af en
størrelse, som man normalt aldrig ser blandt
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verdens bedste orienteringsløbere. Som sofaløbere kunne vi følge det hele on-line med GPStracking og live streaming fra løbsterrænerne.
Trods de enorme tekniske og fysiske udfordringer har Rasmus klaret sig rigtig pænt og er blevet mange erfaringer rigere, som han forhåbentligt kan bruge i sin fortsatte karriere.
Mens dette skrives deltager Caroline Konring
som junior ved VM i MTB-O i Veneto, Italien.
Juniorpigerne har netop kørt sig til en flot, flot
fjerdeplads i stafetten og Caroline har desuden
klaret sig rigtig pænt på både den lange og i
mellemdistancen. Den sidste konkurrence er
sprint.
Vi er nu klar til og ser med forventning frem
mod sensommer- og efterårssæsonen med de
traditionelle DM-er m.m. Og mon ikke, vi vil se
en flot medaljehøst igen i år?
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Og så er der op/nedrykningsmatchen til 1. division den 18. september i Asnæs Vesterskov.
Allerede nu har flere end 50 søllerødder tilmeldt
sig, men vi håber på, at mindst 50 flere vil være
med til at forsvare vores plads i den bedste division. Så tøv ikke, hvad enten du er ny eller
gammel, med at melde dig på o-service. Også
denne gang betaler klubben startafgiften for de,
der kæmper for, at vi kan bevare vores plads.
I løbet af efteråret bliver der for alvor sat gang i
vores Find Vej projekter. En lille gruppe bestående af Heidi, Mogens og Niels Brüel arbejder
målrettet på at få de første projekter sat i søen,
og lige nu planlægges et fotoorienteringsprojekt
i Søllerød By/Kirkeskoven og et projekt med
faste poster i området omkring Naturskolen i
Rådvad. Der er endnu meget, der skal falde på
plads, men håbet er, at projekterne bliver færdige i år. Som mange sikkert har bemærket satser
Dansk Orienteringsforbund stort på Find Vej
projekter som et middel til at synliggøre sporten
og tiltrække nye medlemmer, og vi har i Søllerød valgt at tage med på vognen. I forvejen har
vi Molboløbene, som på bedste vis synliggør
klubben i vintermånederne, og Find vej projekterne vil resten af året supplere med et fast, nemt
tilbud til familier, skoler m.v. om at prøve orientering.
Rigtig god sensommer. Vi ses derude, hvor søllerødder støver poster op.
Niels

Martin Illum under Askes paraply. DM-mellem.
DM Mellem, som indleder rækken af DM-er, er
netop afholdt i torden og regn i Grønholt Hegn,
og her har Martin Illum og Johan Skovbæk vundet henholdsvis guld og sølv i H-14, Magnus
Maag sølv i H-16, Simon Stoumann guld i H35, Jørgen Münster-Swendsen bronze i H60-, Vibe
Bøgevig bronze i D65- og Grethe Tetens bronze
i D75-.

Niels i regnly før start i DM-mellem
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Klubtur
til Schweiz – 6-dages
Mens sneen endnu stod knæhøjt i Rude Skov
lancerede Ulrik ideen om en klubtur til Schweiz.
Det var nok i mindre omfang associationen fra
den vedvarende lokale sne til de hvidklædte
bjergtoppe i alpelandet, der skabte grundlaget
for vel nok den største ferie klubtur i nyere tid –
men mere det faktum, at Ulrik faciliterede både
tilmelding og hytte med overnatning/
halvpension.
Mogens sørgede for computer samt scanner så
rig mulighed for at ’nørde’. Virkelig ’Nemt-AtGå-Til’, så slutningen af juli strømmede 50 Søllerøder til Laax/Flims – flere havde varmet op
med f.x. løb i Slovenien.
Før den officielle 6-dages event startede, var der
en række træningsløb, sprint og prolog – hvor
adskillige Søllerødder fik varmet op og begyndt
akklimatiseringen. De fleste mødtes dog lørdag
for at tage en lille træningsbane – mest for at
blive bekendt med terrænet. Det blev til lidt
gruppeorientering, hvor hver gruppe under kyndig vejledning af en erfaren løber – blev introduceret for stup og hvor punkthøje og ækvidistance for nogle af os fik en hel ny mening.
Aftenen blev nydt foran hytten – der var placeret strategisk med en forrygende smuk udsigt og
kobjælder i lydbilledet.
Søndag var det tidligt op. Kl. 7 ringede den store kobjælde til morgenmaden. Første etape havde samling ved stævnecentret, der egentlig var
et skisportscenter med boliger og butikker. Passende opmuntrende popmusik iblandet lyden fra
de udleverede reklamebjælder. For os novicer
var det ret nyttigt at have været ude dagen før.
Resultater kan i læse andetsteds om. Terrænet
var skov med spred bevoksning og en del underskov med en dejlig mængde punkthøje og stub.
Flere af os fortrød, at vi ikke havde taget imod
Tores generøse styrketræning – for benene syrede næsten øjeblikkeligt til. Man er vel af sted for
at motionere så børn og unge hyggede sig med
volleyball, bordtennis og lidt table-fodbold. …
og så blev der nørdet…
Mandag stod den på ’Lang’ i et ret spændende
terræn omkring 2.200 m over havet med sam-
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ling på et skiliftcenter – deraf en fabelagtig
smuk udsigt – og så snart solen dukkede frem
også en meget behagelig temperatur. De længere ture fik lov til at prøve kræfter med +500 højdemeter og de mere moderate med +150 højdemeter. Hvis man så bommede lidt kunne man
vinde ekstra højdemeter som bonus! Det var der
vist nok flere der prøvede.. Orienteringsteknisk
var det grovorienteringen der primært skulle
finde anvendelse med et helt åbent terræn, men
meget markant kurvebillede – f.x. en mega kløft
som de lange baner fik glæde af. Egentlig synes
jeg selv det gik sådan okay – indtil jeg fandt ud
af at have mistet 23 minutter til Anne K på turen
på langstrækket fra post 5 til 6 – hun havde
brugt forenkling på det stræk hvor jeg i højere
grad forsøgte at orientere hele vejen (og været
flittig til Tores træning). Så kan jeg lære det!
Naturen var så fantastisk smuk, at det var svært
ikke et øjeblik at stå stille og beundre den. Mandag var nationaldag i Schweiz og dette blev fejret med masser af fyrværkeri - og med vores
bjerghytte havde vi en prime location ift. at få
det hele med. Fik jeg sagt der blev nørdet…
Tirsdag bød på en helt unique orienteringsoplevelse – med 3 lifter op til Vorab på 2600 meter
over havet ved siden af Vorab-gletcheren – og
altså over snegrænsen i et meget ’rocky’ terræn.

Heidi ved Vorab-gletcheren.
Kortet var blevet tegnet i hånden, da der ikke
fandtes laser photos – og Google Map ikke
fandtes helt at være nøjagtig nok! Solen skinne-
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de fra en næsten skyfri himmel og overraskende
nok var temperaturen behagelig. At løbe i et
rocky område med meget løse sten og et kurvebillede der næsten kunne minde om klitter var
udfordrende for mange.. Min egen bane var næsten for nem – da man flere steder næsten kunne
se fra den ene post til den anden – så det var
mest underlag og højdemeter der skulle kæmpes
med. Andre baner noget sværere og med indlagt
snedriveløb.. Om eftermiddagen og aftenen blev
der igen slappet af, spillet kort, bordtennis og
nørdet..
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Niels brugte på denne fjerde etape 2.29.37 maxtid 2½ time.
Fredag – voldsom lyst til at vende sig om da
uret ringede 5.30. – vi kom op i terrænet igen
ved Nagens, 2200 m over havet. Det var åbent
kuperet område med masser af detaljer. Tågen
var generøs i området, men regnen lod sig vente
på til efter vi havde løbet – så tog den til gengæld også revanche. Der blev nørdet… spillet
kort.. kigget resultater og drukket vino hjemme i
hytten..

Heidi og Bodil sammenligner stræktider
Fridagen brugte nogle adrenalinhungrende unge
og yngre på river rafting langs en meget smuk
kløft. Vi andre tog Anne K’s opfordring op om
ikke at få stilstand i benene, så vi tog på en lille
vandretur med nogle hundrede højdemeter med i
købet langs samme gorge. Igen meget, meget
smukt – og hyggeligt at kunne have lidt andre
oplevelser sammen.
Torsdag var vi rykket lidt ned i terrænet – de
lange baner startede dog over trægrænsen men
sluttede af sammen med os andre i noget skov,
punkthøj, stup hyttelihyt, som vel nok blev noget af turens sværeste – at skifte fra grov til finorientering faldt de fleste svært. Her fik Mogens en flot, flot placering trods det at han gik
hele turen – for det var virkelig finorienteringen
– foran Jens Aaris og Gert! Der var seriøst basis
for nørderi om aftenen..

Lørdagens finale fandt selvfølgelig igen, igen
sted i pragtfuldt solskin – med stævnecenter i
Flims. Igen op til starten med 1-2 lifter – med
udsigten til et ufattelig flot landskab med lodrette klippevægge, hyggelige træhytter og igen
med bjældeklang i lydbilledet. Et ret varieret
terræn – igen masser af stup hyttelihyt, hvor
udenomsvejvalg ofte burde overvejes! Nogle
valgte at tage endnu et par dage i området, andre
pakkede kufferten og drog hjemad. For alle
havde det være en super fin uge – og Rejsebureauet Illum hentede lysten til endnu en gang at
facilitere at nye terræner i fremmede egne kan
blive målet for en 2012 klubtur
Der var ca. 3500 deltagere i Swiss O-week –
med 125 danske deltagere, hvor vi altså udgjorde ca. 40 %. Sådan!
Heidi
Stup er et svensk ord, og betyder lodret klippevæg, som oftest er impassabel.
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Swiss 6-dagars
på svensk, af Magnus Osc.
Detta år bestämde vi oss för en riktig OL
semester. Barnen har blivit så stora att de vill
och kan vara med. Ett gäng danskar skulle till
Schweiz och vi skulle mötas och bo tillsammans
i Flims.
Vi kom ett par dagar tidigare för att få mer ut av
semestern och att känna på träning. Nåja tänkte
jag, de skräms lite med sådan brant
träningskarta. Men oj vad jag tog fel. Pratade
med Martin Hubmann, som bodde på samma
lilla pensionat som oss första natten. Han
menade bestämt man skulle ta kontrollerna
uppifrån. Jag frågade hur man kom upp och han
bara skrattade. (Martin är lillebror Hubmann

men också i det Schweiziska landslaget och en
av världens bästa orienterare)

Ja, här var det bestämt 5m mellan höjdkurvorna,
vilket jag ibland kan betvivla i Sverige.
Punkthöjderna kunde vara 4 meter! Det var
viktigt att läsa angivelsen. Man såg inte
kontrollen på tre meters håll.

Den mest intressanta sträckan, denna dag, var
mellan 9 och 10. Här finns många vägval.
Sprang man, som jag, ett av de högra fick man
passa sig så man inte stämplade vid 11:an i
stället och fortsatte mot mål.
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Louisa och Gitte sprang familj klass.
Detta visade sig vara ganska tufft. Eller vad sägs
om 2,8 km med 170 meters stigning på bästa
vägvalet? Louisa, just fyllt 6, kämpade på bra
och genomförde alla 6 dagarna.
Etapp 1 var nere i dalen och för mig i H45
beskedliga 5.2 km med 330 m stigning. De
första 3 kontrollerna var med skala 1:5000. Och
man sprang rakt ut i en sagoterräng.

Komposten – 21. årgang nr. 4 – september 2011

Søllerød Orienteringsklub

Det fanns det några som gjorde. Jag ville
utnyttja nerförbacken och sprang lite diagonalt
nerför. Det var lite för brant och kanske inte det
bästa.
Alla dagar utom den första var transportmedlet
gondol eller kabin bana till TC och/eller till
start.
Dag två var veckans styrkprov visade det sig.
Andreas i H10 hade 2,5 km med 70 stigning om
han tog ultimata vägvalet. Andreas använde 41
minuter. Vad sägs om svårigheten?
Vi i H45 gick och gick för att komma till start.
215 höjdmeter nedåt gav respekt. Bra med
mjölksyra satte jag mig ner och beundrade
utsikten innan start. Jag såg också orienterare,
som små myror irrade de omkring på bergen.
Det var uppenbart att de missade. Intalade mig
själv missa inte, missa inte, koncentration! Man
såg flera kilometer, ja flera mil,
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men kontrollerna var gömda nere i sänkor,
skrevor och branter.
Banan mätte 7,3 och lyckades man träffa rätt
hade man 520 m stigning.
Vid sjuan hade jag max puls och ville med alla
medel undvika onödiga höjdkurvor. Jag sprang
som ett stort S och klättrade bara lite i slutet.
Med 1.32 var jag 20 minuter efter de bästa och
nästan nöjd. Trött blev jag i alla fall. Inte sedan
jag sprang maraton som 18 åring har jag varit så
trött.
Dag tre var igen över trädgränsen. Start och mål
var på 2500 m ö h.
Här var det sommar skidåkning för 10 år sedan.
Nu har vi människor hjälpt till att ändra naturen
och vi tog några av de första mänskliga stegen
på denna plats. Berget visade det vackraste,
slipade, formationerna. Idag lärde jag mig nya
kartfärger. Ljusblå= snö! Grå=F.d. glaciär.
Sedan var det gulgrå=berg med gräs på. Och
slutligen rödbrun som var bergfast utan lösa
stenar
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Mina fötter har svårt i sådan terräng. Bägge
fötterna var hårt tejpade men nu efter tre
dagar svullna och stela. Med sliten kropp
men lycklig själ var det nu en välkommen
vilodag.
Dagen utnyttjades med utflykt och vandring
i Rheinschlucht, vila och att bara titta på all
vacker natur.
Dag fyra till sex var i samma höga kvalitet
dock var segrar tiderna lite kortare. Mina
tider var dock de samma då kroppen inte
riktigt har vanan att springa så mycket på
en vecka.
I Köpenhamn, där vi bor, tränar jag back
träning på trottoarkanter så detta var lite
jobbigare.
Swiss 6-day avhålls vart tredje år och nästa
gång, 2014 går det vid Matterhorn.
Börja träna nu!
Till dess hoppas jag bara att Schweitzer
valutan försvagas något.
Fam. Oscarsson.
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O-kortet på højkant!
– Det var det dominerende indtryk i Schweiz
både på og uden for banen: Nogen havde tiltet
terrænet. Hvad mener den ærede læser for eksempel om en H 45- bane på 7.3 km med 520 m
stigning?
Nu havde en del af de tilmeldte cirka halvtreds
søllerødder heldigvis – inspireret af Tores glimrende intervaltræning – forberedt sig hjemmefra
med bakkeintervaller op til tre gange ugentlig,
meeen selv ikke Holtekollen kunne rigtig berede
én på det der ventede nede i landet hvor de rigtige bjerge bor.
Som sagt: Nogen havde tiltet terrænet – og ikke
alene det, efterfølgende havde denne Nogen
foldet det på kryds og tværs, så resultatet var et
utal af store slugter og udløbere i stor eller lille
skala. Andre steder havde Nogen moret sig med
at drysse detaljer ud, så arrangørerne havde følt
sig kaldet til at gengive disse dele af kortet i
målestoksforhold 1:5000… og det var aldeles
velbegrundet!
Nå, men det var en stærkt personlig gengivelse
af mine oplevelser ved Swiss O Week. Resten af
reportagen skal handle om de af vores dygtige
ungdomsløbere, der drog med sydpå. Nogle fik,
som det fremgår, rigtig flotte resultater med
hjem, men derudover vil jeg påstå, at alle
SUT’erne mindst præsterede det forventede, og
at alle under de seks dages konkurrence lærte en
masse, der vil løfte deres allerede høje niveau
endnu mere fremover.

Andreas og Luisa på ”sukkerkur” inden start.
Vi starter med den yngste deltager: Louisa Oscarsson, som bare er 6 år, deltog i ”Holiday”-
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klassen sammen med sin mor Gitte. Hér får man
ingen samlet placering, men det lød nu også på
Louisa, som om det havde været sjovt at deltage. Det er en god indstilling at have!
I H -10 havde Louisas storebror Andreas Oscarsson 46 modstandere. I denne klasse ville
man som dansker forvente en begynderbane,
dvs. en bane, hvor posterne er placeret på sti
eller vej, og hvor der altid er en post, hvis der
skal foretages retningsskift og ved stisammenløb / stikryds. Det var ikke schweizernes opfattelse; de fleste poster hørte til på en dansk ”let”
bane, dvs. så man skulle væk fra stien for at
finde dem, og om enkelte poster kunne man
hævde at de havde mellemsvær karakter (tæt på
store opfang, men sværere end en ”let” post, for
eksempel fordi terrængenstanden eller posten
ikke kunne ses fra stien). Samtidig var nogle af
stierne betydelig mindre synlige end andre! Derfor var det imponerende, at Andreas endte på en
samlet 26. plads med en 20. plads som bedste
placering.
I D -10, hvis banelægning svarede til drengenes
på H -10, havde Alberte Kaae-Nielsen givet sig
selv en ekstra udfordring med et trampolinuheld
få dage før afrejse. Men man er vel sej, så en
ankel der ligner en fodbold er ingen hindring!
Alberte er lidt mindre rutineret end Andreas,
men tog de svære baner med stort gåpåmod og
kæmpede sig til en 29. plads ud af 36 løbere og
med en 18. plads på den bedste dag.
I D -14 med i alt 61 kombattanter havde vi to
deltagere i Agnes Jonsson og Astrid. Der var
fire andre danske løbere, hvoraf Nikoline Tillingsøe i ganske suveræn stil vandt klassen. Når
det er sagt, så var det fantastisk opmuntrende at
se de præstationer, som de to søllerød-løvinder
lagde for dagen med en samlet 7. plads til Astrid
og en 10. plads til Agnes som resultat. Samtidig
er det en stor fordel, at de med deres forskellige
styrker kan udfordre og presse hinanden til at
blive endnu bedre næsten fra dag til dag. Nikoline er vist begyndt at se sig over skulderen!
I H -14 måtte vi desværre undvære Martin Illum, som havde været et godt bud på en absolut
topplacering, men i stedet måtte rejse hjem på
grund af et voldsomt MTB-uheld tre dage før
stævnestart. Det går fint igen – men Martin gik
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glip af et terræn og en udfordring, som han ellers ville have elsket. Bedste dansker i klassen
blev Johan Lindbjerg Skovbæk på en 9. plads
blandt 70 løbere og en fjerdeplads som bedste
resultat. Johan har indtil nu løbet for OK Øst og
løb således ikke for Søllerød i Schweiz, men har
sammen med resten af familien skiftet klub,
således at vi får glæde af hans store talent hér
fra efteråret. Mads Lassen har i løbet af sommeren løbetrænet hårdt for at få fysikken til at matche sin betydelige O-tekniske viden og kunnen.
Han fik en absolut godkendt 37. plads i det
stærke felt.
I H-16 havde vi hele fire deltagere. Magnus
Maag stillede op med stor selvtillid efter en fantastisk præstation, der gav guldmedalje til drengeholdet på stafetten ved ungdoms-EM. Det var
derfor ikke så underligt, at han blev bedste søllerod. Det imponerende var, at han i et meget
stærkt felt af 88 deltagere støt forbedrede sin
placering i løbet af konkurrencen og sluttede af
med en tredjeplads, der sikrede ham en samlet
fjerdeplads. Vores suverænt mest løbestærke
ungdomsløber, Simon Thrane Hansen, havde
det lidt sværere med det detaljerede schweiziske
skrænt-terræn og sluttede på en samlet 42.
plads. Aske Jepsen er på vej tilbage efter et
træthedsbrud, havde fået strenge ordrer om at
tage den med ro og brød derfor tidligt på to af
dagene. Han sluttede på en samlet 65. plads,
mens nyeste søllerod i denne klasse, Mikkel
Kaae-Nielsen blev nr. 69 – flot i betragtning af,
at Mikkel kun har løbet i 1½ år, er førsteårs H 16 løber og hidtil kun har løbet i Danmark og
Sverige. For disse fire H -16 løbere gælder, at
de følger deres egen udviklingskurve, hver for

Sjov tur til Schweiz
Af Alberte Kaae- Nielsen
Det er første dag i Schweiz. Jeg står ved start.
Jeg har sommerfugle i maven.
Den første post kan jeg ikke finde, den bruger
jeg 11 minutter på. Men resten af den dag gik
godt. Jeg fandt alle poster den dag og de andre
dage.
Min to yndlings steder var på gletsjeren og i de
åbne områder, fordi det var rigtig sjovt at løbe
oppe over trægrænsen.
Jeg syntes det var sjovt at spille bordtennis om
aftenen, især når vi spillede rundt om bordet.

Komposten – 21. årgang nr. 4 – september 2011

sig har individuelle kompetencer der ligger langt
over gennemsnittet og ligesom for vores to D 14 løbere kan stimulere, udfordre og udvikle
hinanden.
Nu handler det jo ikke kun om O-løbsstyrke.
Det der næsten glæder de gamle trænere mest,
er at se hvordan vores ungdomsløbere fungerer
socialt. De trives sammen og støtter hinanden
som én stor gruppe på tværs af alders- og kønsforskelle. Det hedder social intelligens, og det
har de alle sammen. At de så engang imellem
afreagerer
med
chokolademoussekampspisning, cykelstunts og YouTubeamokkigning, behøver vi vel ikke nævne hér ☺.

Summa summarum: Disse super-seje ungdomsløbere viste til fulde deres styrke, de lærte en
masse, ja de gjorde på alle måder klubben stor
ære. Husk deres navne, ærede læser, for du
kommer til at høre meget mere om dem (og også de SUT’er, der ikke deltog i Schweiz) i fremtiden!
Kirsten Møller
Jeg syntes også selve løbet var sjovt og alle var
positive hele tiden.
Det var rigtig fedt at løbe i Schweiz, og det var
gode værelser på hotellet. Og god mad.

Alberte som fotograf ved Rheinschlucht
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Schweiz - igen, igen
Aske Jepsen:
Som Mange ved har klubben jo været i Schweiz,
Mit løb gik godt, så stenene voldte mig ikke
det var super fedt, og rigtigt yndigt.
store problemer. Men derimod det at løbe nedad
Der er nok mange som skriver om turen, så jeg
var en disciplin i sig selv, og det viste schweivil skrive et par ord om tredjedagen på Vorab
zerne når man prøvede at løbe nedover klippergletcheren, som ligger i 2700 meters højde. Der
ne mod dem. Håber på at der snart kommer en
var ikke nogle som overvejede at gå derop, så
tur til eksotiske lande igen så man kan prøve det
liftene blev brugt, endda så meget at der var
igen.
lange køer for at komme op til stævnepladsen.
Man skulle tage tre lifter for at komme op til
stævnepladsen, og mindre og mindre antal træer
var at se fra kabinen. Med den sidste lift op til
Vorab begyndte man stille at kunne se mennesker som kæmpede med et terræn som så ret let
ud fra liften, da personerne som begav sig rundt
under liften bare lige skulle lidt til venstre for at
se posten. Det blev jeg også selv fanget i da
nogle drenge fra Tisvilde var på vej ned og så at
jeg stod 10 meter fra posten.
At løbe i sådan højde havde jeg aldrig prøvet
før, men det var utroligt fantastisk at prøve, at
løbe på en stor sten/klippe. Bare løbe og nyde
det fantastisk fascinerende bjerg idyl var fedt,
Der nørdes kort.
men det var også vigtigt at man ikke kiggede for
Bo gennemgår de unges vejvalg
meget, for så stod den på bom under liften…
___________________________________________________________________________________

SUT – siden sidst
Sommeren er slut og der er stadigvæk fuld fart
på. SUT’terne har, de som var hjemme, kunnet
træne hele sommeren, hvor der har været tilbud
– dog måtte vi lukke ned i 2 uger på grund af
turen til CH – herom andet sted i Komposten.
Trænerne brugte lidt af deres fritid i CH til at
lave træningsprogrammet for de næste 6 måneder. Programmet er sammensat efter årstiden
samt den feedback vi har fra vores evalueringsskemaer samt løbersamtaler. Det fulde program
ligger på hjemmesiden og s. 27, kun elektronisk.
Stor tak til alle der bidrager til afviklingen af
vores træninger. Det er dejligt at have hjælp til
at få poster både ud og ind samt kørselshjælp.
Middagen, som bliver serveret hver mandag
aften af forældre på skift, er med til at skabe det
gode sammenhold – det er helt unikt for en ungdomsafdeling.
Nye løbere – Rune Østergaard 13år, Rune har
løbet i flere år – hele familien løber – også storesøster Rikke. Udover Rune er Elise Broe
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Bendtsen 14, storesøster til Valdemar; startet i
SUT regi – stort velkommen til Jer begge.
TC Sjælland (Talent Center Sjælland).
Mikkel og Valdemar er begge blevet indstillet
til at deltage i TC træninger om onsdagen. Mikkel er startet og Valdemar støder forhåbentlig til
så snart hans knæ er OK. Indtil der kan løbes på
knæet, cykler Valdemar MTB-O. Vi forsøger at
have en bane klar til ham hver mandag.

SUT ture.
Det var meningen, at ungdomsgruppen skulle
have været til Halden i Norge i 4 dage i oktober.
Desværre er der for meget jagtaktivitet i området, så vi må lave turen en anden gang. I stedet
tager vi til Rømø 7-9. oktober, hvor vi har 4
træningspas efterfulgt af et divisionsløb om
søndagen i Åbenrå.
Udover Rømø er der tur til Blotslitet i Frederiksstad i Norge 14-15. oktober. Blotslitet er det
norske mesterskab i ultra lang og runder den
norske o-sæson af med mere end 2000 løbere.
Hilsen Trænerteamet ☺
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Søllerøddernes
Bomkanon
Aldrig har så mange søllerødder deltaget så aktivt i så mange løb – med så stor samlet risiko
for bom! Endnu engang indkaldes der derfor bidrag til

BOMkanonen!
Du har garanteret aldrig bommet – eller har du? Nu har du chancen for at komme ud af tæthed
3-busken og forsone dig med det.
Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, grinagtigt
eller lærerigt bom.
Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens længde,
og der er ingen forældelsesfrist (dvs. det må gerne være foregået i fx 1956, hvis det er det sidste bom du kan mindes at have lavet). Det må være foregået til lands, vands (impassabel mose?) eller i luften (?), i Schweiz, Rude Skov eller andre sand- eller usandsynlige steder, under
træning eller i konkurrence – og på cykel eller til fods – bare det har med orienteringssporten
at gøre.
Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør Vibe Bøgevig på
vibe.bogevig@gmail.com senest torsdag den 20/10.
Du må gerne være anonym over for resten af klubben – men dit navn skal fremgå af mailen.
Herefter vil et uvildigt, men kompetent dommerpanel bedømme bidragene, og vinderen vil (evt.
anonymt) modtage folkets hyldest og en flot præmie ved passende lejlighed. Bidragene vil evt.
senere blive trykt i BomKomposten.
Kirsten Møller
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Familien Andersen
i Halland
Vi tog af sted fredag ved 8-tiden, i regnvejr og
havde både sol ag regn på turen til Varberg.
Men det var tørvejr da vi skulle slå telt op. I år
havde vi et 6 personers telt til tre mennesker. Vi
slog også klubteltet op så vi kunne spise sammen med de andre Søllerødder. Men der var
mudder og vådt da det havde regnet nogle dage.
Fra Søllerød var vi Bo, Ann; Rune, Kim, Bettina, Thor, Morten Nissen, Anders, Gustav og
Agnes på camping pladsen. Christian Strandgård boede i campingvogn lidt derfra, og Lisbeth og Ronnie sov vist hjemme.

Da vi havde været i bad og spist frokost kørte vi
mod Varberg, men vendte om da der var så meget kø pga. Veteranbil træf. Vi skulle ellers have
været nede og lave foto-orientering. Men da
vejret var godt tog vi til Bua nord for Varberg
og badede i en stille bugt. Bagefter gik vi ud til
det lille fyrtårn.
Igen aftenhygge med kage og andet guf efter
maden.
Jeg var ude og plukke lidt svenske blåbær (det
er blevet til to små glas marmelade).

Vi skulle løbe et aften løb, med start fra ca
17:30- 18:30, og jeg var selvfølgelig sidste
mand ude og sidste mand hjemme. Jeg havde
besluttet mig for hjemmefra at jeg vil gå mine
baner og ikke løbe fordi jeg har ret svært ved det
svenske terræn. Det gik også ret godt, bortset fra
post 11 som jeg simpelthen ikke kunne finde,
jeg opgav og fandt post 12 og gik så hjem fordi
tiden næsten var udløbet og det faktisk var ved
at blive lidt mørkt.
Thor og Kim havde haft nogle gode løb, men vi
er enige om at det er svært i forhold til Rude
skov.
Thor husker at han bommede post 2.
Kim kom i mål og sagde: Hold kæft hvor er det
godt der er stendiger, for hvordan skal man ellers finde rundt i denne her skov.
Ja, jeg var faktisk tilbage til start tre gange før
det stendige jeg skulle følge til post 1 vendte
rigtigt på kortet.
Om aftenen var der almindelig lejrhygge i klubteltet, med hjemmelavet kanelkage.
På andendagen skulle vi løbe om formiddagen,
for mit vedkommende gik det lidt lettere, men
tempoet var mest gang, for virkelig at koncentrere mig om orienteringen.
Kim synes at det er vildt fedt at løbe i Sverige.
Det var også på andendagen at han gjorde det
bedst. Thor synes at det gik OK.
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Etape 3, søndag var med jagtstart og da vi danskere er i bunden kommer vi forholdsvis sent af
sted.
Den dag havde jeg et rigtig godt løb. På
3.posten ser jeg en Elg, som kommer brasende
ud af en tæthed, kikker sig omkring og vender
tilbage ind i tætheden igen. Det var ret spændende. Jeg er nu glad for at der var ca. 100 meter hen til den, for de er ret store.
Thor havde mødt Thomas, som går på samme
skole. De to drenge havde fulgtes det meste af
vejen.
Kim var ikke helt tilfreds og havde faktisk et
sted hvor han på et tidspunkt ikke vidste hvor
han var. Han måtte følge en vej et godt stykke
for at finde tilbage på kortet.
Vi havde slået klubteltet op på stævnepladsen,
da vi havde pakket vores andre telte sammen.
Det regnede en del da vi nærmede os slutningen
af løbet.

Søllerød Orienteringsklub
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Bo Rasmussen kom i mål og fortalte at skoven
var god i dag. Morten Nissen havde gennemført
sit løb, vistnok med en forstuvet fod. Men alle
er vist enige om at det var en stor oplevelse at
løbe i Halland.
Gustav havde ikke regntøj og da det regnede ret
meget tog vi klubteltet og gik med det opslået
ned til bilerne. Der var nogle stykker der benyttede sig at komme i tørvejr, bl.a. et par børn og
deres mor.
Alt i alt en god ferie og o-løbs-oplevelse.
Bettina Katy Andersen

Der er orienteringsløbsudfordringer til flere børn og unge i Søllerød orienteringsklub
Vi har i Søllerød Orienteringsklub et fantastisk
engageret og dygtigt trænerteam for ungdomsløberne (SUT). Og vi har ungdomsløbere, som
kvitterer med flotte resultater både nationalt og
internationalt.
Men der er plads til flere børn og unge om mandagen, når SUT’erne samles til en tur i skoven,
et herligt måltid mad og en omgang tørtræning
Derfor er der nedsat en lille tænketank bestående af bestyrelsesrepræsentant Iben Maag, Kirsten Møller fra trænerteamet samt Anne Skovbæk, Henrik Molsen og Anne Kaae-Nielsen,
som alle har børn, der går til ungdomstræning.
Formålet med tænketanken er at få ideer til, at
tiltrække flere børn og unge til Søllerød Orienteringsklub.
På tænketankens første møde den 24. august,
blev der udviklet et idékatalog med forslag til
aktiviteter.

Så har du børn eller børnebørn eller kender du
bare nogle børn mellem ca. 6 år og 12 år, så
hank op i dem mandag den 5. september og
mandag den 3. oktober og mød op ved klubhuset ved Holtehallerne kl. 17.30. Så byder vi på
sjov og leg i skoven i en lille times tid. Vi afslutter med at drikke et glas vand eller saft og
spise et stykke frugt.

En af ideerne fra idekataloget vil allerede blive
afprøvet i de kommende måneder. Vi vil forsøge
til SUT-træningen at samle de yngste børn til
leg i skoven.

Du er også meget velkommen til at komme med
dine gode ideer til tænketanken eller melde dig
til at hjælpe til ved en kommende aktivitet. Du
kan skrive til iben.maag@gmail.com
Vi ses til sjov og leg i skoven
På vegne af tænketanken
Anne Kaae-Nielsen
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EYOC 2011
Ungdoms Europamesterskab i Tjekkiet
Det hele startede med, at jeg blev ringet op et
par uger før. Jeg havde håbet på at komme med,
men derfor var det alligevel fedt at blive ringet
op af U-16 landsholdstræneren og spurgt, om
jeg ville med.
Så kom dagen i juni, hvor vi skulle af sted. Mødetiden var tidligt om morgenen (men ikke i
forhold til hjemturen) i Kastrup lufthavn. Vi
havde en flyvetur til Wien og en biltur derfra til
Jindri Hradec i Tjekkiet foran os. Vi landede i
Wien i 25 graders varme og startede bilturen
mod Jindri Hradrec i solskin. Mens dagen gik,
kom der flere og flere skyer ind over os, og da
vi havde tjekket ind på stævnekontoret og indlogeret os på hotellet, kom den første regnbyge.
Vi tog af sted til modelevent for lang og stafet i
regnvejr. Vi startede ud med at gå i grupper og
kigge på terrænet, og hvordan kortet var tegnet.
Så løb vi en lille bane i området med fokus på at
finde ud af, hvilken teknik man skulle bruge.
Der var lidt problemer med at finde posterne på
grund af kombinationen af regn og ikke vandfaste kort! Tilbage på hotellet igen slappede vi af
og fik en kort briefing om sprint'en fredag. Aftensmaden var rimeligt almindelig, men vi savnede nogle grønsager.
Fredag morgen gik vi en tur i Jindri Hradec med
Modelevent kortet for at se, om der var noget,
der var anderledes i forhold til der hjemme. Så
tog vi af sted mod den første konkurrence
(sprint), og jeg følte mig klar, men ikke overspændt. Man skulle tjekke ind i karantænezone
før første start, så jeg var der i god tid, før jeg
skulle starte. Jeg brugte tiden inden start til at
slappe af og tænke på mine fokuspunkter (se
nedenfor). Jeg gik i gang med opvarmning i god
tid og så kom tiden til en lille snak med landstræneren Gry og så start.
Mens jeg løb mod startpunktet tænkte jeg, at
post 1 heldigvis virkede ret enkel. Jeg læste lidt
videre for at vide cirka, hvordan de næste stræk
gik. Kiggede igen på stræk et ud til parken ad
den store vej til højre. Jeg kom til det sted, hvor
jeg ville finde post 1 mellem to buske, hvor der
skulle være tre buske i træk. Der var kun én
aflang busk, så jeg måtte være løbet ad en for-
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kert vej? Jeg kiggede intenst på kortet, men
kunne ikke finde ud af hvordan.
Så jeg løb til en sti på den anden side af busken,
og da jeg vendte mig, så jeg posten inde i den
aflange busk!. Jeg sjuskede post 2 og 3, fordi
jeg havde glemt planen under det første bom.
Det meste af resten gik godt indtil 15’eren, hvor
jeg så to officials og kom til at forskyde planen.
Jeg tror bom 1 skyldes, at jeg havde regnet med,
at den ville være til at se fra vejen. Resten af
vejen tror jeg, jeg var stresset, og publikumsposten gjorde det nok endnu værre; på post 15
glemte jeg at følge planen. Placeringen gider jeg
ikke skrive om - bedre held i morgen.
Bagefter var der åbningsceremoni og præmieoverrækkelse, hvor alle landene blev præsenteret og Helge holdt tale. Så kom de seks bedste
på podiet fra hver klasse.
Om aftenen var der briefing for den næste dag.
Næste disciplin var langdistance og igen var der
karantæneområde for, at man ikke skulle kunne
se de andres start. I karantæneområdet var der et
opvarmningsområde med kort til, så man kunne
se på terrænet. I god tid før start gik jeg i gang
med en langsom opvarmning, og lidt før start
snakkede jeg med Gry om mine fokuspunkter
og om, hvad jeg skulle huske på i skoven.
Løbet gik egentlig meget godt, men ikke optimalt. Jeg havde ikke nogen store tidstab, men
der var for mange bom á omkring et minut. Jeg
blev nummer 8.
Om aftenen fik vi briefing om stafetten. Bagefter gik vi til præmieoverrækkelse, der fandt sted
i den by, vi boede i. Senere var der fest for alle
EYOC løbere.
Så var det stafet og vejrudsigten sagde 22 grader
i løbet af dagen, men tågen lettede først efter
løbet, så det var lidt misvisende med hensyn til
tøjvalg. Vi var ude på stævnepladsen tidligt og
havde god lejlighed til at se på området inden
start. Førstetursløberne kom i skoven og alle var
spændte på at høre speakning af radioposter. Det
blev også en tand mere spændende, da alle løbere blev meldt på radioposterne med undtagelse
af den danske. Vores førstetur (Thomas Knudsen) var dog ikke bag ud, men han var bare ikke
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blevet speaket. Thomas kom ind 3 min. efter
den første, og jeg tænkte, at jeg bare skulle holde den tid, for at vi stadig havde en chance. Så
jeg tog det stille og roligt for at undgå store fejl.
Det lykkedes også meget godt, selv om jeg stadig lavede for mange små fejl. Løbet indeholdt
for mig tre perioder: Det første stykke, der var
rimeligt let løbet. Så nogle tætte poster, hvor
man hele tiden skulle orientere. Og strækket
efter publikumsposten, hvor jeg skulle holde
hovedet koldt og undgå at blive alt for ivrig efter at komme i mål. I mål syntes jeg egentlig,
det var gået meget godt og, at jeg havde nået mit
mål om ikke at lave nogen store bom. Da jeg
kom ud fra aflæsningen, fik jeg så at vide, at jeg
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var kommet ind som nummer ét knap 2 min. før
nummer 2, det tyske hold (og 5 min før det hold,
som endte med sølv). Det var fedt, men det
gjorde det bare endnu mere nervepirrende at
vente på Mikkel Aaen! Han holdt os foran, og vi
endte 5 min. foran nummer 2, det litauiske hold.
Det var fedt at kunne løbe i mål sammen med
Mikkel og Thomas som nummer 1 og bagefter
stå på scenen til præmieoverrækkelse!
Så hentede vi tingene på hotellet og tog af sted
mod Wien, hvor vi sov til kl. 4 om morgenen og
fløj hjem, hvor familierne hentede os i lufthavnen.

Magnus' forberedelser til EYOC
Fokuspunkter til sprint:
• Jeg skal tage det enkleste vejvalg
• Jeg skal se hele strækket, så jeg ikke løber i en blindgyde
Fokuspunkter til langdistancen:
• Jeg skal have styr på finorienteringen
• Holde farten høj på lange stræk og hvor orienteringen kan holde til det, men sænke farten ind til
posterne og på fin-o stræk (Temposkift)
• Ikke lægge for hårdt ud og være opmærksom på, at jeg kan være sidst på banen.
Fokuspunkter til stafet:
• Jeg skal have styr på mit eget løb
• Jeg skal tjekke kontrolnummer ved posten
• Hovedsagen er at finde posterne

Guldmedalje til: Thomas Knudsen, Mikkel Aaen og Magnus Maag
19

Komposten – 21. årgang nr. 4 – september 2011

Søllerød Orienteringsklub

Sommerafslutning
I Tisvilde hegn
Træning 298/ fredag, d. 17. juni 2011
Traditionen tro – ja, det er vist ved at være en sand Søllerødtradition – blev forsommertræningen afrundet med frisk træning i Tisvilde Hegn, hvor 60 søllerødder lod sig lokke ud på Jens Aaris Thisteds baner
i den herlige skov. Terrænet er jo af en helt anden karakter end de vante hjemlige skove og glæden ved
at komme ud i ”plantagen” er altid stor.
Yderligere var vejret så fortræffeligt, at der virkelig var mange, som benyttede sig af det friske badevands kølende effekt, der blev forstærket af den muntre vind, som kom ind fra Kattegat.
Der var - næsten - sommerstemning på stranden. Og blev det årets eneste ”store badedag” ?

Men ingen sommerafslutning uden det store klubsamvær på toppen af Sjælland. Igen i år var vi gæster
hos Ellen og Jens Aaris, som fortsatte traditionen ved i Vejby at åbne hus og have for de sommerkåde
søllerødder. Med frisk havluft og langt til horisonten kunne de mange grillers lune retter fortæres, vin og
andre drikkevarer nydes, kager og kaffe indtages og O-snakken holdes i gang helt frem til at solnedgangen skulle opleves.
Et helt ny – ikke så orienteringsagtigt – emne blev bragt frem: ”Det grønne glimt” !!!!! ?????
Var/er det virkelig rigtigt, at der i det sidste sekund, før den sidste bid af solskiven forsvinder i havet,
ville være mulighed for at se et klart lysende grønt glimt lige over horisonten lidt ved siden af solens
nedgangspunkt? Nogle søllerødder mente helt bestemt ”at se lyset” – og senere har jeg via Niels Raagaards oplysninger læst om ”det grønne glimt” og yderligere om ”det blå glimt” på saglige sider, som
blev fundet via søgning på Google.
Tak til Ellen og Jens Aaris, som så gæstfrit tager imod horden af søllerødder, så vi sammen kan nyde
stemningen og flerfarvede glimt på den yderste kant af Nordsjælland.

Træning 299 – nu med kost.
Vi kunne lige nå at få presset endnu en træning ind, før der blev taget hul på sommerferien. En lille rask
omgang pointløb i Kirkeskoven lokkede hele 41 rødder ud – selv om det var Skt. Hans Aften. Fællesstart – poster i flere klynger – op til 300 point – bonuspoint for koste-klip og yderligere 100 point for at
have kosten med hjem. På en lille times tid fik søllerødderne jagtet rundt med og uden kost og blev gjort
bålklare før den store hekseafsending.
Og så ventede de små kuperede udfordringer på sommerturen til Schweiz – Kirkeskovens vilde bakker
havde virkelig gjort søllerødderne i stand til at klare småknoldene i området omkring Flims i den østlige
del af bjerglandet !
Gert
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Turrapporten fra fjeldet 2011

Her på fjeldet går det
rigtig godt.
Vi tog færgen fredag kl. 17 til Oslo og ’behyggede’ os i en dejlig kahyt fik sovet og sovet,
åååå ..... sovet.
Lørdag morgen besøgte vi vores delvise ovenner (Nils på 85 har aldrig drevet med o) men
det har fruen Sidsel og drengene hvoraf Øjstein
var den fremste på landsholdet til han skadede
sig, nu har han til gengæld en dreng han kan
træne op.
Så kørte vi nordover og ankom til Idre fjeld på
aftenen -eller hvad det nu var, for lyst er det er
det jo hele tiden.
Om bag i bilen i vores dobbeltlynede sovepose
købt i det der franske varehus jeg aldrig kan
huske navnet på, da vi var til veteran VM sidste
år.
Op til fjeldløbet på toppen næste morgen efter
en okay indtørning i bilens bagrum, som er stort.
På fjeldet gik der derudover, jeg fik 1eren i et
hug, men skulle lige genkigge nummeret - det
var min, men mere sikker var jeg ikke, efter den
kunne jeg godt se det var rimelig enkelt op over
fjeldsiden og sandelig om ikke post 5 lokkede
med en sti - udenom til 6 eren . igen dybt ned – i
- dal og op på den anden side ved en sten (stenhus) 10x10x10x kvm2 kubik - hvad ved jeg, og
så op over på skrå til enden af en tydelig og stejl
brant , dernæst ned i dybet N for en fjeldsø (et
godt stykke nordom) men et godt stykke er
svært at vurdere i den glasklare luft, så jeg troede heller ikke her helt på projektet med den pkt.
høj idet jeg syns jeg nu stod på bredden, men
det gjorde jeg ikke alligevel, og stædigt tvang
jeg mig selv til ikke-vende-om manøvren, også
den havde mit nr. og så er resten selvfølgelig
historie.
I denne højde er der bare ingen luft til de afsluttende kurver på skrå opover mod mål og de sidste retningsskift ind i slusen.
Men på gåben kommer man også frem – sagde
manden, når det bliver for stejlt.
etteren noget mere galant foran, men han startede heller ikke ud først.

2 pladsen var sikret, jeg kunne ikke have vundet
den her, men følte mig overdådigt tilfreds med
min første luftløse dag på 1200 meter stregen
over mean – sea - level.
Lisbeth gik det noget langsommere for, men hun
klarede 2den pladsen på trods af det meste.
Så ankom vi til hytten i Lofsdalen der herefter
er vores base frem til de første dage i juli.
Her sidder vi så og venter på Patricks (o-søn)
nr. 2 mit barnebarn nr. 4 (Lisbeths nr.2)
Bedre findes ikke, der blev også tændt op for at
jage en sidste permafrost ud af den underkølede
hytte.
Ude er der 22C lige i dag.
-----Ny dag:
I dag var det bare sprint på fjeldvæggen, en herlig sport sådan lidt som at gå i teateret eller til
radiokoncert.
Alle disse farver og løbere der farer rundt deroppe på væggen giver et forrygende skue.
Der skulle jeg også op, SOM FØRSTE MAND
PÅ FJELDET !!!!!
Jeg var bare nødt til at tage det lungt, alligevel
døser jeg over mod en sten der med alt for god
vilje kunne have måske været den pkt.høj jeg
ledte efter, men RONNIE du vidste godt inderst
inde at det var en sten, og det tog da også blot et
splitsekund at komme tilbage på stregen, men
udeturen kostede hurtigt minutet. Rask nedover
efter denne luftudsugertur til etteren og for fuldt
skrue ud i de svære 3-4 småposter med meget
lille mellemrum, dem hvor man taber tid, DER
VAR JEG HURTIGST, viste det sig da jeg kiggede på det derhjemme. Resten var rundt på
skrå op og lidt (for megen) tøven ved næstsidste
fordi man kom tæt frem og tilbage på målsnitzlen så det skulle lige hjernefordøjes, og det var
jeg ikke fornøden hurtig til, så der røg også et
'usikkerhedsminut' - men jeg kunne ikke have
vundet, blev indenfor minuttet nummer 4 med
Jeg må sige førststartende på sprint er rimelig
svært i disse omgivelser, når man starter længe-
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re nede kan der plukkes andre løbere på vejen giver gode sekunder.
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–Medmindre det går så dårligt at vi må luske
rundt og holde lav profil.

I dag kunne Lisbeth så brillere med 2. plads
O - hilsen fra 1000 km Nordpå,
igen på trods af alt muligt og mere.
R og L (Ronnie og Lisbeth)
Helt tilfreds og høj mentalt ser vi nu begge
frem til 3 dagers her på Idre, hvor vi igen skal
ud og lufte Søllerøds Farver.
___________________________________________________________________________________

Top 3 resultater
DM – Lang (MTB-O)
1. pladser
Christian Strandgaard: H 603. Pladser
Caroline Konring: D -20
DM – Stafet (MTB-O)
2. pladser
Martin Illum og Peter Illum: H -16
3. Pladser
Caroline Konring og Mads Lassen: H -20
Cityorienteringsløb
2. pladser
Mads Lassen: D5
Agnes Jonsson: P5
3. pladser
Andreas Oscarsson: D5
SWISS O WEEK (SOW)
Da SOW er et løb med 3100 løbere er disse resultater for danskerne (124 løbere).
Sammenlagt:
1. pladser
Nikoline Tillingesøe: D -14 (FarumTisvilde)
2. pladser
Mikkel Aaen: H -16 (Farum OK)
Søren Thrane Ødum: H -10 (OK Øst)
Rasmus Thrane Hansen: C4
Individuelle etaper
1. pladser
Mikkel Sørensen: H -18 (OK Melfar)
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Søren Thrane Ødum: H -10 (OK Øst)
Amanda Falck Weber: D -16 (FarumTisvilde)
Nikoline Tillingesøe: D -14 (FarumTisvilde)
Rasmus Thrane Hansen: C4
3. pladser
Agnes Jonsson: D -14
Vibe Bøgevig: D 65Mellemdistance 20/8
1. pladser
Alberte Kaae-Nielsen: D -10
Agnes Jonsson: D -14
Anders Huus Pedersen: H -12
Simon Thrane Hansen: H -16
Ulrik Nielsen: Åben 1
Kim Find Andersen: Åben 2
2. pladser
Astrid Maag: D -14
Mads Lassen: H -14
3. pladser
Martin Illum: H -16
DM-mellem 27/8
1. pladser
Martin Illum: H-14
Simon Stoumann H: 35 2. pladser
Johan Skovbæk: H -14
Magnus Maag: H -16
3. pladser
Jørgen Münster Swendsen: H 60Vibeke Bøgevig: D 65Grethe Tetens: D 75 -
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Lagkageløb
4.juni 2011
Af Karoline Foverskov
I år havde Aske Jepsen lavet lagkageløbet som
et linjeløb på en cirkel. Start og mål var i centrum af cirklen og posterne lå fordelt på cirkelperiferien ved terrængenstande. Man måtte selv
bestemme, hvor man løb ud til cirklen, men
skulle derefter løbe med uret rundt langs linjen
og finde posterne i rigtig rækkefølge.
Ved min anden post indhentede jeg Morten
Schnack, der var startet to minutter før mig.
Desuden kom min mor, Signe, der var startet to
minutter senere, men som havde løbet en anden
vej ud til linjen. Vi fulgtes ad resten af vejen,
hvilket vist var en fordel for os alle tre. Flere
gange var to af os løbet forbi en post, mens den
tredje så posten og råbte på de andre. På den
måde fandt vi de fleste poster forholdsvis let.
Kun en enkelt gang havde den post, vi stod ved,
et forkert bogstav – så var det tilbage langs linjen og finde posten, vi havde sprunget over.
Jeg troede, at jeg var sikret ikke at få arrangørposten næste år, da det blev annonceret, at Mads
Lassen havde været hurtigst om at gennemføre
banen. Men der tog jeg fejl. Vinderen var ikke
den, der havde løbet banen hurtigst, men den,
hvis løbetid var tættest på en vis procentdel af
den hurtigste tid. Og sådan gik det til, at jeg

vandt lagkageløbet 2011, med Henrik Kleffel
som håndlanger.
Efter løbet blev de lækre kager (inklusiv et par
mudrede o-sko) nydt udenfor i det flotte solskinsvejr.

___________________________________________________________________________________

Slut med o-løb.
Det er meget trist at skrive dette, men efter at
jeg i 5 år har forsøgt at blive tilstrækkelig fit til
at løbe o-løb på et nogenlunde niveau, har jeg
valgt at opgive. Jeg startede o-løb i håb om, at
den meget varierede løbs- og træningsform ville
forhindre yderligere skader i forhold til de slidskader jeg havde med fra mange års bane- og
landevejsløb. Det blev imidlertid ikke sådan, så
for ikke at skulle trækkes med kroniske skader
fremover, har jeg fulgt lægernes råd helt at

stoppe med løb. Jeg ved godt at mountainbikeo-løb findes som et alternativ, men jeg tror ikke
på, at det vil være noget for mig. Jeg har været
glad for det, som jeg har fået gennem mit medlemskab i klubben, og nydt det fantastiske træningsmiljø, Gert har fået opbygget gennem årene, men samtidig været frustreret over hele tiden
at måtte holde pause på grund af nye skader.
O-hilsen
Leif Grønfeldt

Ikke helt slut.
Det er lykkedes mig at overtale Leif G., som har været med i træningsbanden, til ikke helt at slippe kontakten med Søllerød OK. Leif fortsætter som passivt medlem og vil gerne give en hånd med i nogle af
de mange store arrangementer, som Søllerød OK skal stå for de kommende 3 år. Heldigvis.
Gert
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JUBI-TRÆNING nr. 300
Nu med herligt søllerødvejr!
Eftersommerens træningsserie blev indledt med træning nr. 300 med mig som indpisker. Netop
hjemkommet fra de store udfordringer i de østschweiziske alpeterræner var det selvfølgelig oplagt,
at henlægge træning 300 i det nærmest uberørte og jomfruelige terræn i Frederikslund Skov + Vaserne. Her kunne søllerødderne få muligheder for at videreudvikle alpeteknikken!
Altså drog jeg af sted til skoven torsdag morgen
for at udsætte de 40 poster i terrænet - en tur på
2½ time i ganske kraftig regn og med store
mængder ”blød bund”. I mine tanker undervejs
forestillede jeg mig ikke, at der ville være
mange, som lod sig udfordre af ”fed dansk
sommerregn” efter de herlige solrige dage i op til
2500 meters højde.
Da Vibe og jeg i god tid ankom til stævnepladsen for enden af Rønnebær Allé, myldrede
det imidlertid med løbelystne søllerødder, som
enten var lokket af løftet om væske i mål eller
blot syntes, at dagens vejr selvfølgelig var så
meget ”søllerødvejr”, at man ikke kunne blive
hjemme. Alle kastede sig ud i den dyngvåde og meget mørke skov – og sandelig om ikke adskillige
af de 60 deltagere udtrykte stor begejstring efter slyngeturene i Vaserne og i Frederikslundskoven.
Væsken i mål blev nydt og ingen klagede over terrænets vand og mudder – Søllerødvejr og Søllerødterræn! Den mere beherskede eftermiddagsregn blev, da vi skulle pakke presenningen sammen,
afløst af gedigen tung sommerregn, så jubitræningen kunne afsluttes på kvalificeret vis i dette års
danske sommervejr. Billedet er lidt sløret – men det beviser mørket og regnen på stævnepladsen.

Mere træning !!! – hvorfor dog det ???
Fordi medaljer ikke vokser på træerne.
I skrivende stund er DM-medaljehøsten indledt – og for at dette års succes ikke skal
svinde bort med grøftevandet, vil søllerødderne stadig blive tilbudt en breddetræning, som
gerne skulle lokke den faste stab + en mængde nye løbere ud mellem træerne.
Det er ved torsdags-/lørdagstræningerne, vi
har de bedste muligheder for at få nye medlemmer sluset godt ind i klubben og videre ud
på O-banerne. Indtil nu har ”træningsbandens
system” virket ganske overbevisende i samarbejde med SUT-træningens udvikling, så vi
har åbenbart de tilbud, som virker lokkende/udviklende – og i et format, som vi selv
kan håndtere.
Brug efteråret til at få nye løbere med, så de
kan få smagt på vores tilbud, før den lidt barskere vintertræning starter.
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Her er en lille oversigt over træningerne:
Nr.
305
306
307
308
309
310
311
312

Dato/tid
Torsd. 15. sept.
Kl. 17.30-19.00
Torsd. 22. sept.
Kl. 17.30-19.00
Torsd. 29. sept.
Kl. 17.00-18.45
Torsd. 6. okt.
Kl. 17.00-18.45
Torsd. 13. okt.
Kl. 17.00-18.45
Torsd. 20. okt.
Kl. 17.45-19.15
Torsd. 27. okt.
TID KOMMER
Torsd. 3. nov.
Kl. 17.45-19.15

Skov

Mødested

Ravneholm

Vangeboskolen

Rude Skov
Løjesø

18,2 km på
Hørsholm Kongevej
Tennisbanerne
Vnagebovej
P-plads på
Trørødvej
18 km-stenen på
Birkerød Kongevej
Rudegård
NATLØB
Vangeboskolen
ÅBENT NATLØB
Rudegård
NATLØB
19-km sten på
Hørsholm Kongevej
Jættemil-træning
P-pladsen på toppen
af Geels Bakke

Geel Skov
Trørød Hegn
Enrum
Rude Skov
Vest-/midtdel
Rude Skov
Midt-/syddel
Geel Skov +
Ravneholm
Rude Skov
Midt-/østdel

313

Lørdag. 5. nov.
Kl. 10.00-12.00

Rude Skov
Agersø

314

Lørd. 12. nov.
Kl. 10.00-12.00

Geel Skov

GERT
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OK Øst og Søllerøds tirsdagsintervaltræning
Tirsdagens løbetræning er lavet sådan at alle
kan være med uanset hvilket tempo man løber i,
og at alle får maksimalt ud af træningen uanset
tempo. Træningen har basis i 3 forskellige typer
intervaller, Bakkeintervaller, Terrænintervaller
og Sti-intervaller. Vi har lavet det sådan at vi
løber intervallerne på små afgrænsede ”baner”
hvilket gør at ingen bliver sat af selvom man
løber med forskellige hastigheder.
Vi løber desuden forskellige længder og forskellige antal intervaller afhængig af hvor god form
man er i. Træningen varer omkring 60 min for
dem der vil løbe længst, og der er god mulighed
for at korte af hvis man vil løbe mindre. Hvis

man ikke har lyst til at løbe intervaller, men bare
gerne vil løbe en tur, vil vi gerne opfordre til at
man alligevel kommer tirsdag 17.30, så vi kan
få startet en fælles løbetur ved siden af intervaltræningen.
Mødestedet er Søllerøds klubhus ved Holte hallerne. Vi starter opvarmningen kl. 17.30 præcis.
Opvarmningen er altid en runde den rigtige vej
rundt på lysløjpen, kommer man lidt for sent
jogger man bare modsat rundt på lysløjpen og
møder os. Har man spørgsmål eller forslag til
træningen kan man kontakte Tore Linde
26174347 (Søllerød), Michael Sørensen (Øst)
eller Søren Larsen (Øst).

Her er programmet for træningen Fra sommerferien til efterårsferien.
0908 – Terrænintervaller 5*4 min
1608 – Bakkeintervaller 5*4 min
2308 – Stiintervaller 7*3 min
3008 – Tue’s legendariske bakkeTERRÆN-stjerneintervaller, ca. 5*4 min
0609 – Bakkeintervaller 5*4 min
1309 – Baneintervaller - mhs's 800m interval-stafet!
2009 – Terrænintervaller 5*4 min
2709 – Tue’s nu endnu mere legendariske BAKKEterræn-stjerneintervaller, ca. 5*4 min
0410 – Stiintervaller 7*3 min
1110 – Tore’s uforglemmelige terrænforhindringsintervaller 5*4 min
1510-2310 Efterårsferie
Vi fortsætter selvfølgelig med intervallerne efter efterårsferien, programmet kommer senest tirsdagen
før efterårsferien.
Vi ses i skoven,
Tore
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PENSIONIST - ORIENTERINGSLØB
”DE GRÅ SOKKER”, der er Helsingør Ski- og Orienteringsklubs gruppe
af op mod 50 aktive, ældre orienteringsløbere,
indbyder igen alle landsdelens jævnaldrende o-løbere
til at deltage i vores traditionelle fredagsløb.
(Vi beklager aflysningen i foråret, men nu forventer vi klubgården klar.)

Løbet foregår i Teglstrup Hegn - Syd
Fredag 30. september 2011
kl. 0945 ved Løvdalsskolen på Løvdalsvej – sidevej til Klostermosevej
Der er følgende baner:
‐ 2 x 2,8 km, i alt ca. 5,6 km, svær orientering med 2x7 poster
‐ 2 x 1,9 km, i alt ca. 3,8 km, svær orientering med 2x5 poster
‐ 3 km rundtur med let/mellemsvær orientering med 10‐12 poster
Banelægger er Jørgen Jensen.
Ved starten gives en instruktion i vores enkle løbsafvikling.
Efter løbet kører vi få km. til HSOKs klubgård på Gl. Hellebækvej ved Helsingørhallen,
hvor der er sauna og bad og herefter under hyggeligt samvær fortæring af medbragt mad og drikkelse til store og små glas. De grå Sokker sørger for kaffe og brød. Ingen startafgift.
MEDBRING 7 henholdsvis 5 smalle ensfarvede strimler til brug for postmarkering samt naturligvis
kompas. Kort med indprikkede poster og definitioner udleveres i plasticposer ved starten.
TILMELDING:
Vi skal have trykt kort og vil derfor godt høre fra interesserede om ønskede banelængder senest søndag
25. sept. 2011 til: Peter Larsen, 49217791, japela@webspeed.dk eller
Palle Breuning, 49225988, palle.breuning@mail.dk

Vel mødt i skoven sammen med ”De grå Sokker”
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