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Divisionsturnering søndag den 18. september i Asnæs Vesterskov

Op/ned-matchen.
Reserver dagen, sig nej til andre arrangementer. Det bliver en tæt dyst.
Udfordring: at forblive i 1. division i 2012
Modstandere: Roskilde OK, Farum Ok og OK Øst.
Asnæs ligger jo helt ude på Vestsjælland stikkende ud i
Storebælt, og du tænker måske: ” det er alt for langt væk.”
Ja, der er vel omkring 120 km, men du kan jo benytte
lejligheden til også at være turist.
Den alleryderste spids af Asnæs, er fredet,
og det tørre Storebæltsklima giver vækstvilkår
for planter, vi ikke ser i vores område.
Måske har du ikke set Vor Frue Kirke i Kalundborg,
Danmarks eneste femtårnede kirke.
Tag frokost og kaffe med,
måske kan vi fejre et godt resultat!!
Klubhygge er der jo altid.
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Formanden har ordet
Endnu en god dag at være en søllerod!
Over 100 tilmeldte søllerødder til årets anden
divisionsmatch i Grib Skov er intet mindre end
imponerende! Uden at grave i arkiverne tør jeg
godt påstå, at det er rekord. Men nu var der også
æren at kæmpe for. Ved sidste match i marts var
vi håbløst underrepræsenteret på grund af det
uheldige sammenfald med molbofinalen og tabte
derfor stort, men denne gang viste vi med matchsejre over både FIF Hillerød og Roskilde OK at
Søllerød er en værdig 1. divisionsklub. Ved resultattavlen overhørtes bemærkninger om, at
”Søllerød er sandelig blevet stærke” osv. Flot
klaret alle søllerødder og tak for den dejlige
stemning på stævnepladsen og, ikke at forglemme, klubkagerne. Næste gang gælder det
op/nedrykningsmatchen den 18. september, hvor
vi håber, at lige så mange af jer stiller op, for vi
vil jo gerne løbe i 1. division næste år også.

bliver spændende at, se om nogle af dem kan
blive fristede til at studere o-løb lidt nærmere i
næste semester. Netop sprint er vel for deltagerne ”let at gå til” for nye o-løbere, helt i tråd med
DOFs vision 2015, men dermed ikke sagt, at
sprint er let – tværtimod. O-sprint er et spændende alternativ til de traditionelle distancer, som
udfordrer nye kompetencer hos løberne.
2011 er et ”arrangørår” for Søllerød og allerede
den 29. maj går det løs igen. Vi er som bekendt
arrangør af divisionsmatcherne for 3. – 6. divisionerne og med næsten 550 forhåndstilmeldte
kandiderer det til at blive det største endagsstævne, vi har arrangeret. Alle sejl er sat til: Troels
har igen fintunet kortet over Rude Skov, Gert og
banekontrollant Karen Jensen fra ØK Øst, har
kælet for banerne, Jens Aaris styrer med køligt
overblik det hele, og vi krydser fingre for, at
skovningsmaskinerne forbliver i garagen. Så nu
er det bare op til os andre at møde op og hjælpe
til med at bringe succesen i hus.
Også den 21. august er vi arrangør af et stævne i
Rude Skov. Som de fleste husker, arrangerede vi
sidste år i anledning af vores nye kort et mellemdistancestævne, som fik megen anerkendelse, og
vi forsøger derfor at gentage succesen i år.

Søllerødder før start i divisionsturneringen i
Grib Skov. Simon Thrane-Hansen i forgrunden
fik fødselsdagssang. TILLYKKE med de 16 år!
Som noget nyt var Søllerød i år for første gang
arrangørklub af en afdeling af SprintCup. Troels
og Ulrik N havde både tegnet kort og lagt baner i
det for o-løbere jomfruelige terræn på Danmarks
Tekniske Universitet (DTU), og en sen eftermiddag i begyndelsen af maj benyttede omkring 200
løbere sig af vores tilbud og fik en o-oplevelse af
høj kvalitet. Det er vist ingen overdrivelse at
sige, at banerne var udfordrende, og kort, baner
og stævne har fortjent fået megen ros. En del
studerende på DTU kom også ud at løbe, og det
4

Til alle de arrangementer, vi skal lave fremover;
her skal blot nævnes DM Hold 2012, DM Lang
og Stafet i 2013 sammen med O-63 og DM Mellem og Midgårdsorm 2014 sammen med OK
Øst, bliver der behov for nye kræfter på mange
opgaver. Dels for at undgå ”udbrænding”, men
også for at få friske øjne på tingene. Ovenstående er blot de højprofilerede stævner, vi har på
planen, men der er stadigvæk molboløb, SkovCup, SprintCup, NatCup osv. Nu ved jeg, at
klubbens medlemmer har imponerende mange
kompetencer inden for mange forskellige områder – praktiske, kreative, organisatoriske
m.m.m., og tag dette som en opfordring til at
udfordre nogle af dem i o-sammenhæng. Det
skulle ikke gerne være en kedelig oplevelse at
arrangere et stævne. Det skal gerne være en sjov,
spændende og tilfredsstillende oplevelse, hvor
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man efterfølgende sidder med en følelse af, at
”det gjorde vi egentligt meget godt.” Det plejer
at lykkes, og jeg er sikker på, at det også lykkes
fremover. Sig meget gerne selv frem, hvis du
tænker, at det kunne være spændende at prøve
noget andet, end det, du plejer at blive spurgt
om. Du bliver ikke ladt i stikken. Vi praktiserer i
høj grad sidemandsoplæring, og vi er heldigvis
mange nok til, at der altid er en anden, man kan
spørge om hjælp eller til råds.

Søllerød Orienteringsklub
Inden vi får set os om, bliver det sommerferie,
og mange skal på ungdomssommerlejre, sommerstævner og ferier med familien, men inden da
har vi både lagkageløb og sommerafslutning på
programmet. Der ses vi også!
Rigtig god sommer.
Niels

Forbedringer i klubhuset
Vi har fået lov af Rudersdal Ejendomme, der ejer
Rønnebærhuset, at fjerne skorstenspiben på huset
og den store murede udveksling i tagrummet, da
ingen af de to skorsten i huset er i brug. Kommunens (bygningsafd.) accept heraf mangler
endnu, men de vil næppe stille sig i vejen for det.
Det vil give os mulighed for at udnytte det uisolerede tagrum til opbevaring af ikke temperaturfølsomme ting. Og på længere sigt kan vi måske
få lov at bruge loftsrummet til noget mere spændende.
I den forbindelse bliver der brug for medlemmernes hjælp til en weekends arbejde, f.eks i
juli, med at fjerne mursten og smide dem i en
container nedenfor. Tidspunkt er ikke fastlagt
endnu, men arbejdet kan deles på mange hænder

i forskellige timeslots, så det ikke skulle blive for
anstrengende eller tidskrævende.
Vi vil også gerne fjerne skorstenen nede i klublokalet og det lille stykke væg mellem skorstenen og døråbningen for at få mere gulvplads. Det
kræver rigtig byggetilladelse, da der skal redegøres for, at det ikke er en del af bygningens
bærende konstruktion. (Hvis nogen har
forudsætninger for at bidrage til denne
argumentation så ring til Iben!).
Hvis det går hurtigt med tilladelse, kan vi måske
foretage begge nedrivninger samtidig, men det
kan også være, at tilladelsen til "anden del"
kommer til at trække ud,
På bestyrelsens vegne
Iben Maag

Den kystnære forårsafslutning.
Årets hyggelige forårs-næsten-afslutning afholdes i år fredag d. 17.6.
Vi starter som sædvanlig med løb i Tisvilde Hegn (start 17:00 – 17:30)
fra P-plads på stranden.
Efter et velfortjent bad styres der mod Drosselvej 2 hvor grill’erne
tændes op.
Man medbringer selv ’det der skal på grill’en og måske lidt salat. Huset
skaffer brød og kaffe.
Man kan købe øl, vin, vand dersom sponsorer ikke findes.
Tilmelding sker til jens.aaris.thisted@hotmail.com
Men bedes opgive:
• antal deltagere (lang, mellem, kort/let)
• om man medbringer transporterbar grill
• campingbord med stole ( vi kan klare 14 pladser med eget havemøblement)
• evt. deltagere der ikke skal løbe – kan arrivere kl. ca. 19:00
Evt. tlf.nr. 40136396
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Kredsungdomsmatch
14. og 15. maj 2011
KUM(Kreds Ungdoms Mesterskab) er en gang
om året hvor de 6 bedste i hver klasse (H/D 1220) fra hver af de 3 kredse samles og kæmper
mod hinanden både individuelt og for kredsen.
Det er også her ungdomsløbere hygger sig og
fester sammen lørdag aften, og dagen efter laver
H 17-20 rav i den, når de som førsteture på stafetholdene klæder sig ud og laver sjov i skoven.
Hvert år finder de på noget nyt og det ender
normalt med, at de kommer sammen i mål. Derefter er det seriøst, og det første hold i mål vinder.
Først skulle vi lige til Jylland en lang, men hyggelig bustur. Kl. 12 var vi ved skoven Frederikshåb Plantage Øst, der vist også blev løbet i
til påskeløbene sidste år.

Terrænet var med indlandsklitter og nåleskov og
vejret var tilpas. Selve løbet var rimeligt almindeligt, et seriøst mesterskab for at se hvilken
kreds, der har den bedste ungdomstrup.
Øst var bedst og der var flere søllerød’er på podiet om aftenen. Før og efter løbet fik man
snakket med nogle af de andre der var med, og
om eftermiddagen blev vi kørt til en skole, hvor
vi skulle overnatte, og hvor festen skulle være
om aftenen.
Alle var klædt på til fest og rimeligt sultne da
klokken blev syv og der skulle spises. Efter
middagen var der præmieoverrækning og underholdning bestående af Catching Featuresstafet. Så var tiden kommet til festen.
Søndag morgen skulle der pakkes ned og så
skulle vi af sted til stafetten. Der var godt nok et
problem med den ene af busserne, så der blev
lidt ekstra ventetid for nogen. Stafetten blev
afholdt i vestdelen af Frederikshåb Plantage
med stævneplads på en skydebane. Starten gik
kl. 10:00 med alle de udklædte førstetursløbere
og det virkede rimeligt seriøst indtil de kom til
sidsteposten og gik i gang med at slå telt op!?
De ville også have grillet pølser, men de havde
glemt tændstikker. Det tog noget tid inden det
var rejst og de løb til skifte. Fra skiftet var det
seriøst og Øst var foran til andensidste tur med 4
hold, men syd og nord havde stærkere sidsteture
(D 17-20) og Øst røg ud af top fem.
Magnus Maag

12 søllerødder udtaget til KUM.

Magnus ”fanget” i spurten mod mål ved Påskeløbet
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Anders Huus Pedersen H-12
Mads Lassen H-14
Valdemar Bendtsen H-14
Martin Illum H-14
Magnus Maag H -16
Simon Thrane Hansen H -18
Aske Jepsen H -18
Gustav Jonsson H -20
Agnes D-14
Astrid D -14
Nikoline Find Andersen D -16
Caroline Wilken D-18

Flot!
Tillykke
til jer alle!
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Træning forud for påskeløbene
For ”Sutterne”
Af Agnes Jonsson & Martin Illum
Dag 1
Køre tur og træning ved Gorms klubhus
Vi startede ud med at køre 3 timer i bil, til
Gorms klubhus i Jellinge skov. Der fik vi en
introduktion af KK ( Karl Kristian Terkelsen ),
om hvordan de havde fået deres klubhus og
pengene til udvidelser – Iben tog noter ☺( UI ).
Efter det fik vi udleveret kortene, Bo havde
lavet baner og KK havde sat poster med
kontroller ud i skoven. Terrænet var meget
kuperet og vejret var super.
Dag 2
Træning i Ulvedal og Stendal.
Vi startede ud med morgenmad klokken 7.30,
og vi kørte fra vandrerhjemmet klokken 9.15. Vi
parkerede på Ulvedal rasteplads, hvor vi fik
instruktion af Bo, omkring banerne. Vi havde to
træninger den dag. Vi startede ud med faste
poster i første træningspas – åbne områder
primært. Efter det var der pause med
hjemmelavede madpakker og volley. Andet
træningspas var strimmelløb i Stendal. Vi fik
dog en overraskelse, da der var kommet en del
indhegninger i skovene, blandt andet på vores
strimmel bane, hvor vi blev tvunget ud fra
kortet.

Dag 3
Husby klitplantage
Vi stod op klokken 7.30, og spiste morgenmad
på vandrehjemmet. Vi pakkede bilerne og kørte
af sted, da vi ankom, var der en helikopter som
var i gang med en træningsøvelse. Det foregik
ved, at de hjalp en mand op fra en bunker som lå
halvt ude i Vesterhavet.

Vores første træningspas var linjeløb gennem
klitterne med en kort bane bagefter. Det var
superfedt (og svært) i klitterne, og vi glædede os
til den næste træning. I pausen imellem fik vi
spist og hygget, og solet os. Andet træningspas
foregik i den rigtig svære del af Husby. Bo
havde rigtig haft det sjovt med at lægge baner
tror vi, for de var i hvert fald rigtig teknisk
krævende. Vores fokus handlede om at kunne
orientere sig gennem tætheder og i klitterne.
Terrænet var super fedt, ubehageligt tæt og
svært. Alt i alt 5 superfede træninger med
ungdommen af Søllerød OK.

Agnes, Astrid og Nikoline
Martin blev en suveræn vinder af Påskeløbene
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Påskeløbene 2011
ved Viborg
Her fortæller tre af klubbens ungdomsløbere om
deres oplevelser ved årets påskeløb.
Nikoline Andersen (D-16):
Dette løb, delt i 3 etaper, var bare en del af den
uforglemmelige oplevelse med Søllerød Ungdomsteam. Stævnepladsen, terrænet og banerne
var meget forskellige fra dag til dag, så det er
svært at sige noget generelt om dem. Vejret var
dog udmærket alle 3 dage. Varmt solskinsvejr
og næsten vindstille bortset fra lørdag
1. etape torsdag d. 21/4: Hald Ege
En let kuperet skov med talrige stier og mange
store tætheder. Her var stiløb meget udbredt på
de noget kedsommelige og lette baner. Allerede
fra første dag, var der problemer med resultatlisterne, men på trods af det, blev de retmæssige
vindere kåret til sidst.

2. etape fredag d. 22/4: Dollerup Bakker
Stigningerne i dette terræn kunne føles uendelige og det var meget hårdt at løbe på de store
åbne bakker i stegende solskin og høj lyng. Banerne var bestemt bedre denne dag. På stævnepladsen kunne man finde et flot detaljeret 3D
kort over terrænet dagens etape blev løbet i.
3. etape lørdag d. 23/4: Ulbjerg
Jagtstartens stressende og nervepirrende stemning bredte sig, men folk tog det generelt pænt
og i sidste ende, var det nok ikke det der ødelagde toppræstationerne. Heden var også at finde undervejs på disse baner.
Samlet set fik SUT:
• 1 stor portion erfaring med forskellige
terræner.
• 2 guldmedaljer (Anders Huus H-12A
og Martin Illum H-14A)
• 3 dages oplevelser med andre unge
mennesker.
• 4 sølvmedaljer (Agnes Jonsson D-14A,
Johan Lindbjerg H-14A, Magnus Maag
H-16A og Nikoline Andersen D-16AK).
• De andre unge løbere havde bestemt også tilfredsstillende resultater, og store
fremskridt kunne mærkes på de fleste,
takket være trænernes flotte arbejde de
forrige dage.
SUT’s ture til ind- og udland kan helt sikkert
anbefales!

Nikoline gør klar til næste dag!
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Aske Jepsen (H-16):
Påskeløbene var en super fed måde at bruge
påsken. Alle dage var med høj solskin og mere
eller mindre vindstille, Meget varmt at løbe i.
Den første dag lå stævnepladsen omgivet af en
masse egetræer, så da man var på pladsen forstod man godt at skoven hed Hald Ege (grantræerne lå nord i skoven og egetræerne lå i den sydlige del). Mit løb gik godt i Hald Ege og jeg
blev nr. 6.
Den anden dag skulle vi løbe i Dollerup Bakker.
Bakkerne i Dollerup Bakker kunne jeg godt
forstå skulle skrives, da der var mange af dem.

Søllerød Orienteringsklub

Mit løb i bakkerne gik meget fint teknisk, men
bakkerne var desværre lidt for hårde ved mig
fysisk, så jeg kunne ikke holde mit andet resultat fra første etape. Jeg blev nr. 11.

Aske i fin stil mod mål
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hvordan det skulle gå, jeg indrømmer at jeg
overhovedet ikke havde regnet med i at komme
inden for top 10.
I Hald Ege gik det ret godt, jeg havde et spændende løb, banerne var gode og sjove at løbe, de
fleste havde haft et godt løb, og der var da også
nogle flotte placeringer ind i mellem, Magnus
og Martin fik to flotte 1. pladser og Agnes fik en
2. plads, også nogle af de ældre havde nogle
flotte placeringer.
Dollerup bakker var nok mit bedste løb, de store
åbne lyngbakker gav store udfordringer til orienteringsevnerne. På trods af et ret stort bom og
nogle små andre, var jeg meget tilfreds med mit
løb. Også denne dag var resultaterne flotte, og vi
havde en fantastisk dag med strålende solskin.
Sidstedagen bød på jagtstart, hvilket var ret
stressende, jeg startede som nr. 4, jeg havde dog
et stort bom og endte med at blive indhentet af
mange, og endte på en 6. plads kort efter nr. 4
og 5.

Før jagtstarten på sidste etape lå der konkurrenter både foran og bagved mig sammenlagt. Én
40 sekunder foran, og 3 inden for 40 sekunder
bagved. Jeg var spændt på om hvordan det skulle gå, når man havde en stor gruppe at løbe
sammen med. Heldigvis gik det fint hele vejen
rundt indtil nogle af de sidste poster, hvor jeg
desværre kom bagved et par af dem. Jeg kunne
desværre ikke hente dem igen. Jeg blev nr. 6 på
etapen og 9 sammenlagt, alt i alt er jeg rigtigt
godt tilfreds med påskeløbene.
Ulrik og Astrid diskuterer vejvalg
Astrid Maag (D -14):
At være til Påskeløbene var rigtig sjovt. Vi boeDe svære baner var rigtig gode og svære og godt
de i Holstebro, og løbene var i Viborg.
inde i klitterne, men de mellemsvære var ikke så
Første dag bestod af småkuperet egeskov i Hald
gode fordi de var for lette – synes jeg –. Men det
Ege, anden dag åbne lyngbakker og stejle
var en rigtig god oplevelse hele turen, og det
skrænter i Dollerup bakker, mens tredjedagen
tror jeg alle ’SUTerne’ der var med, kan bekræfbød på indlandsklitter, mange åbne områder og
te mig i det!
jagtstart i Ulbjerg. Jeg var meget nervøs for
___________________________________________________________________________________

9

Komposten – 21. årgang nr. 3 – juni 2011

Søllerød Orienteringsklub

Påskeløb 2011
HSOK ´s påskeløb i Nordsjælland
Igen i år drog en stor del af vores klub til Jylland for at løbe de store Påskeløb. Heldigvis er
der en mangeårig tradition for, at HSOK arrangerer Påskeløb i skovene omkring Helsingør, så
vi, der må blive ”hjemme” også har mulighed
for at løbe Påskeløb.
Jeg har selv deltaget i HSOK’s påskeløb de sidste 4-5 år, og jeg kan varmt anbefale alle, der
har mulighed for at løbe 1, 2, 3 eller 4 dage i
påsken at deltage i HSOK’s Påskeløb. Det er
rigtig gode, veltilrettelagte baner, lagt af meget
erfarne o-løbere. Løbet er ”put-and-run” princippet. Stævnepladsen er af de beskedne, og
vejret bestemmer, hvor lang og hyggelig eftersnakken bliver. I år var det vældig svært at få
lettet rumpen fra de dejlige stævnepladser, hvor
solen strålede på smukkeste vis. Kioskvarerne

tager man selv med hjemmefra. Trods den mere
beskedne ramme for løbene, så er der bestemt
ikke gået på kompromis med banelægning eller
løbsafviklingen.
HSOK’s Påskeløb er en gennemgående konkurrence over 4 løb, hvor de 3 bedste tæller i det
samlede resultat. Der er 5 baner: svær 7 km,
Svær 4 km Herrer, Svær 4 km Damer, Mellemsvær 4,5 km og Let 2,5 km.
I år løb vi i Krogenberg Hegn, Risby
Vang/Horserød Hegn, Klosterris Hegn og Teglstrup Hegn.
Efter sidste løb samles vi til madpakkespisning
og præmieoverrækkelse i HSOK’s klubhus.
Og jeg glæder mig da allerede til næste års påskeudfordringer…
Ellen Frier

Top 3 resultater
DM – Nat
1. Pladser
Martin Illum: H -14
Magnus Maag: H -16
Simon Stoumann: H 35Arne Grøndal: H 652. Pladser
3. Pladser
Agnes Jonsson: D -14
Anders Huus Pedersen: H -12

Påskeløb
1. Pladser
Martin Illum: H -14
Anders Huus Pedersen: H -12
2. Pladser
Magnus Maag: H -16
Agnes Jonsson: D -14
3. Pladser

Kredsløb 1/5
1. Pladser
Agnes Jonsson: D -14
Nikoline Andersen: D -16
Else Juul Hansen: D 65Martin Illum: H -14
Steen Piil: H 21-
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2. Pladser
Aske Jepsen: H -16
Jørgen Münster Svendsen: H
60Gert Bøgevig: Åben 4
3. Pladser
Kim Find Andersen: H 45AK
Christian Strandgaard: H 60Vibeke Bøgevig: Åben 4

KUM udtagelse 7/5
1. Pladser
Anders Huus Pedersen: H -12
Martin Illum: H -14
Magnus Maag: H -16
Gustav Jonsson: H -20
2. Pladser
Agnes Jonsson: D -14
3. Pladser
Simon Thrane Hansen: H -16

SM Stafet
1. Pladser
Vibeke Bøgevig, Else Juul
Hansen og Lisbeth Damsgaard: D 55Aske Jepsen, Martin Illum og
Magnus Maag: H13-16
Ulrik Nielsen, Troels Christiansen og Rune Nygaard
Monrad: H 21Ronnie MacGrail, Christian
Strandgaard og Jørgen Münster Svendsen: H 602. Pladser
Astrid Maag, Nikoline Andersen og Agnes Jonsson:
D13-16
Steen Olsen, Kim Find Andersen og Magnus Oscarsson:
H 45Jens Aaris Thisted, Mogens
Jørgensen og Gert Bøgevig:
H 653. Pladser
Ellen Thisted, Jette Stepputat
og Kirsten Olsen: D 55-

Søllerød Orienteringsklub

KUM Lang
1. Pladser
Martin Illum: H -14
2. Pladser
Agnes Jonsson: D -14
Anders Huus Pedersen: H -12
Magnus Maag: H -16
3. Pladser

Komposten – 21. årgang nr. 3 – juni 2011

Kompostens Resultatmedarbejder.

Divisionsmatch 22/5
1. Pladser(bane + klasse)
Agnes Jonsson: D -14
Heidi Kristensen: D 35-B
Anders Huus Pedersen: H -14
Julius Molsen: H -14B
Mikkel Kaae Nielsen: H -16B
Magnus Maag: H -20
Peter Illum: H -20C
Rasmus Thrane Hansen: Bane1 + H 21Arne Grøndal: Bane4A + H 652. Pladser(bane + klasse)
Silas Schytte Olsen: Begynder
Astrid Maag: D -16
Caroline Konring: D -20
Vibeke Bøgevig: D 50Mikkel Kliim: H 35-B
Ronnie MacGrail: H 603. Pladser(bane + klasse)
Astrid Maag: Bane3B
Anders Huus Pedersen: Bane 5
Peter Illum: Bane7A
Andreas Oscarsson: Begynder
Annette Thomsen: D 35-B
Kirsten Møller: D 45Else Juul Hansen: D 50Valdemar Bendtsen: H -14
Martin Illum: H -16
Simon Stoumann: H 35Thomas Lindegaard: H 35-B
Anders Jonsson: H 55Samlet resultat for Søllerøds Matcher:
Søllerød OK vs. Tisvilde Hegn OK:
95-110, denne match er tabt
Søllerød OK vs. FIF Hillerød:
102-100, denne match er vundet
Søllerød OK vs. OK Roskilde:
133-64, denne match er vundet

Mads Lassen vil fremover sørge for at læserne
her i bladet kan se nogle af de bedste placeringer i løb, som Mads vælger.
Mads har løbet orienteringsløb siden 2007 og
løber i år i klassen H-14.
Mads blev interesseret i O-løb efter at have prøvet det i et arrangement for hans årgang, som
Anders Jonsson og Ulrik Illum stod for. Kort tid
efter var der tilbud om at prøve o-løb i en uge i
sommerferien, og det var her Mads for alvor
blev bidt af sporten.
Mads kan bedst lide sprintløb i byområder; det
er også her, han har klaret sig bedst.
Mads blev i år udtaget til KUM og jeg har kigget i resultatlisten og fundet Mads cirka midt i
feltet – og det er jo ikke så tosset.
Jeg glæder mig over at Mads sagde ja til tjansen! Det skal du have tak for.
Vibe
Ellen Frier,
der har
skrevet om
HSOK ´s
påskeløb,
ses her ved
divisionsmatchen i
Grib Skov.
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Elitesiden
marts-april-maj 2011
Af: Peter Horstmann og Troels Christiansen
Vi forsætter SET’ernes fremmarch, hvor vi sidst
slap dem, nemlig ved DM-Nat i Gurresøskovene. Med stævneplads og grill-os i en ridehal var
rammerne sat for årets stævne i forholdsvis velkendte skove. Det blev meget ensartede resultater, som de håbefulde SET’ere drog hjem med.
Ulrik løb dog klart stærkest på en 7. plads, herefter fulgte Rune, Troels, Peter og Tore, som 8,
9, 10 og 15. Ingen var sådan helt tilfredse med
at få store stryg af Søren Bobach, som vandt en
imponerende sejr. Det var Peters comeback efter
et overordentlig kraftigt vrik til Jættemilen. Foden er dog stadig ikke rigtig god. Forhåbentlig
kan en snarlig scanning vise om det er drillenisser eller noget mere konkret. Naturligvis vandt
Simon H35, og Magnus viste høj klasse ved at
vinde H16!

Vejr, samt kort og baner var dog rigtig fine. De
4 SET’ere havde været i Stockholm et par dage
frem mod konkurrencen, og kloge sig lidt på
terrænet, hvilket vurderedes som godt givet ud.
Flere SET’ere havde andel i et særdeles vellykket Sprint Cup-arrangement på DTU en onsdag i
starten af maj. Ulrik og Troels havde tegnet et
nyt kort, lavet baner og klaret stævneledertjansen, Tore, Rasmus og Erling styrede starten.
Desuden benyttede Rasmus muligheden for at
vinde suverænt og også tage den samlede førsteplads i Sprint Cuppen, med Ulrik som nr. 3.
Der var omkring 200 deltagere, heraf 20-25 fra
DTU, og 40-50 hjælpende/løbende Søllerødder.
Rigtig (rigtig) mange havde haft en god oplevelse og udtrykte sig i positive vendinger om kort
og baner.

Påskeløbene havde også i år en stor Søllerødbastion. I H21 blev Rune samlet nr. 5, med placeringerne 6-7-3. Tore har fået fart på igen og
sluttede som 9’er (14-8-5). Troels fik sig et hugormebid (skulle det senere vise sig at være), og
måtte slæbe sig igennem alle tre dage..
Magnus sluttede som 2’er i H16 (1-6-2), Simon
4’er (8-5-9) og Aske 9’er (6-11-6). Sejt af de tre
drenge!
Rasmus repræsenterede PAN Kristianstads førstehold til 10mila, og løb en fornuftig førstetur
som nr. 56. Naturligvis var Rasmus med fremme i teten det meste af vejen, mens et klassisk
bom på en gaflet post sendte ham lidt tilbage i
rækken i mål. Ulrik havde fornøjelsen af ’Långa
Natten’ på andetholdet, og modsat tidligere år
måtte Ulrik selv føre an meget af vejen, da der
ikke var nogen gode tog omkring ham. Lidt ærgerligt for Ulrik og holdet, men stærkt at vise
format og så bare selv tage hånd om teknikken!
Troels og Tore løb fornuftigt på de lidt kortere
ture mens solen stod op. Førsteholdet blev omkring nr. 30 og andetholdet nr. 52. 10mila var
som altid en oplevelse, og foregik i år ved Tullinge mellem Stockholm og Södertalje. Stævnepladsen var et hjørne af en nedlagt flyveplads,
men var måske nok ikke den fedeste i historien.
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Troels, godt tilfreds med sin 2.tur.
SM-stafet blev en stor dag for SET på flere måder. For det første havde vi 4 hold ud af 11 startende. Det må være en ny rekord. Og for det
andet vandt førsteholdet stafetten med hele 5
minutter ned til nr. 2. Det var fine rammer ved
Furesøbadet og vejret var fantastisk. Allerede
fra første tur var SET i front med hjælp fra Ulrik. Troels og Rune fulgte efter og trak stille og
roligt fra de andre hold. Andetholdet med Simon, Tore og Peter var lidt efter fra start og
nåede desværre ikke at hente OK ØST, som tog
3. pladsen - det havde ellers været fint med 2
hold på podiet. Det blev en tæt kamp mellem 3.

Søllerød Orienteringsklub
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holdet med Anders, Casper og Steen, som sluttede få sekunder foran ungdomsholdet med Simon, Ole og Gustav, i et spurtopgør om 7. og 8.pladsen. Næste år satser vi på 5 hold !
Til KUM i Frederikshåb blev Magnus nr. 2 i
H16. Simon og Aske var rykket op i H18 og
kæmpede sig godt rundt som nr. 9 og 11.
Rasmus vandt bane 1 til divisionsmatchen i Grib
skov. Rune 5, Tore 6 og Manus flot nr. 8, Simon
S nr. 10.

sin ankel i 2½ år, og først efter en veloverstået
operation er Erling tilbage i sporet!
Derimod må Aske ærgerligt nok holde 1 måneds
pause pga. træthedsbrud..
Næste: Magnus og Simon skal forsøge at løbe
sig til EYOC (ungdoms EM) til testløbene i sidste weekend i maj. De to unge herrer skal også
på U16 samling i Göteborg i Kristi Himmelfartsferien. Rasmus skal løbe NORT (Nordic
Orienteering Tour) i juni med landsholdet og
overbevise landstræneren om sin kandidatur til
VM i Frankrig.

Til de positive historier hører også, at Erling
igen er løbende! Erling har haft problemer med
___________________________________________________________________________________

Tirsdagstræning med SYTerne
(Søllerød Ynglinge Team)
Her kommer en lille opfordring til ungdommen i
Søllerød OK, der er mellem 15-22 år. Vi har
nemlig oprettet et løbehold om tirsdagen lige
netop for dig! Hver tirsdag svinger Casper Wilken pisken over ca. 8-10 løbelystne unge mennesker, som glædeligt løber en tur sammen i den
skønne Rude skov. Bagefter står madmutter
Caroline Konring for organiseringen af fællesspisningen i klubhuset – Det koncept kan da kun
blive en succes!
I vinters var der efterhånden nogle af ungdomsløberne i Søllerød, der følte sig splittet imellem
SUT og SET. På den ene side følte de sig for
gamle til SUT, men på den anden side syntes de
SET-træningen om tirsdagen var for seriøs. Det
mundede ud i, at der blev dannet et nyt løbehold
om tirsdagen – SYTerne!
Vores koncept er, at skabe en træning hvor alle
kan være med. En træning der både indeholder
det sociale aspekt fra SUT og det mere løbsorienterede element fra SET træningen. På den
baggrund har vi efterhånden afholdt træning i et
par måneder. Vi mødes hver tirsdag kl. 17:20
ved klubhuset og løber så vidt muligt samlet en
tur. Typisk løber vi hen til et udgangspunkt
hvorfra der løbes intervaller. Det gør det muligt,

at alle kan være med, uanset hvilket niveau man
er på. Bagefter bader vi, hvorefter vi sammen
laver mad oppe i klubhuset. Vi skiftes til at købe
ind, og fornyeligt har vi vedtaget det koncept, at
alle der spiser med betaler 20 kr. til den person
der står for indkøbene. Det er smart, da der tit
kommer venner udefra og er med til træningen.
Normalt er vi omkring 8-10 stykker til træningen, men jo flere jo bedre, så kom endelig og
vær med!
For at høre mere kan man kontakte mig – Rikke
Rahbek Østergaard – på facebook eller på mobil
61791357. Man kan også finde os på facebook,
hvor vi har oprettet en gruppe der hedder: ”Fællestræning – løb og ballade”. Det er også herinde, vi snakker sammen om træningerne, hvem
der køber ind, og hvem der spiser med. Herinde
melder man sig også til spisning, senest søndag
før den pågældende tirsdag, af hensyn til den
der skal købe ind. Det er desuden selvfølgelig
helt uforpligtende at blive medlem af gruppen☺
Vi håber snart at se nogle nye ansigter i skoven!
☺
Skrevet af Rikke Østergaard og SYT-gruppen
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BOTANIKKEN: AV! ÅH! IH! UHM! og AMEN!

Læsevejledning: Billederne læses fra venstre mod højre. Øverste linje først ‐ og passer så til teksten nedenfor.

AV! Stor nælde (Urtica dioica). Mon de véd,
hvad de gør de nælder? Formodentlig. For dioica
betyder to huse. Hannerne på én plante og hunnerne på en anden. De skal ikke brændes. Det
bliver vi derimod, og bliver sure. Helt ved siden
af. Brændenælden burde være medicinalindustriens fjende nummer ét. Den helbreder stort set
alt, siger folketroen. Vi kan blive gamle som
Metusalem og usårlige som Achilleus, blot ved
at indtage denne o-løber fjende. Og skulle der
være lidt sene-vrøvl som hos Achilleus, så prøv
et par blade mere. Og tror du en dag efter et oløb i massive brændenældeskove, at du har udviklet urticaria (nældefeber), så bliver du skuffet.
Det er ikke den ægte vare, selvom det måske
føles sådan. Du har bare brændt dig – igen.
ÅH! Skovmærke eller bukkar (Galium odoratum) Gala = mælk: brugtes tidligere i osteproduktionen også for - man ser det ikke - den gule
farves skyld, og odoratum = duftende. Tidligere
– før man kendte til det daglige bad og piftet
mod svedkirtlerne med Armani el. lign. – da
kunne det være befriende med en duftkrans af
skovmærke, bare for lige at fjerne de værste gener af tidens lidt lemfældige hygiejne. Skovmærkes duft er stadig en rigtig ÅH!-oplevelse,
og der er så mange af dem, at ingen mærker, at
du snupper en og sætter forsommerskoven op til
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næsen. Og navnet bukkar? = bog + arve = (bøgens frugter plus planten arve).
IH! Hvidtjørn Crataegus. Navnet kommer fra
grækerne og dækker over en helt anden plante,
men glem det: Hvidtjørnen er dansk sommer, når
det rigtigt ’summer af sol over engen’. Blomsterpragt, biernes summen og duften! Man skulle
være fugl og bygge rede i hvidtjørnen, mens den
blomstrer. Må være som o-løb hver dag! Den er
et herligt træ. Og så er der en lille kalendermæssig kuriositet med samme hvide tjørn. Englænderne var så begejstrede for the hawthorn, for
den indvarslede 1. maj (længe før international
kampdag m.m.) og sommerstart og begyndende
hvidtjørneblomstring, at de kaldte den may. Så
sker der bare det i 1752, at de (som vi i 1700)
skiftede fra juliansk til gregoriansk kalender, og
så var det pludselig midten af maj (11 dage røg
helt ud af kalenderen (i dag er det 14 dage, se
bare på den russisk-ortodokse kalender)) før
tjørnen blomstrede. Man kan stadig se hvidtjørnen omtalt som may (maj med lille, da det jo
ikke er May-måneden) men aldrig mid-may:
Konservative er de - de briter.
IH! Mere IH! bliver det, når du ser billederne af
blomsterne i Komposten på hjemmesiden. Enkelte botanisk interesserede klubmedlemmer troede,
at jeg havde skrevet forkert i sidste nummer, da

Søllerød Orienteringsklub
jeg havde skrevet blå anemone. Den var da grå i
bladet. Hvad siger man til det? Se alt i farver på
Nettet! Endog vores klubdragt ser mere farverig
ud dér.
UHM! Jeg håber ikke, at fodfolket fra NOMA
læser dette, for så rydder de formodentlig vore
skove for lækkerier. Skovsyre (oxalis acetosella),
ja, den sprogskarpe har allerede set, at den lidt
frit oversat hedder: sur sur. Al den surhed skal
dog ikke afholde dig fra at smage på denne lille
delikate vækst, som vokser meget righoldigt på
den rigtige jordbund - morbund. Og vil man nu
tro det: Den lever i kleistogami (kleistos=lukket
og gami=giftermål). Det betyder såmænd bare, at
der er tale om selvbestøvning i lukket blomst,
men stort udtryk til lille blomst. For en måneds
tid siden var o-løb ved Ravneholm som at komme på besøg i en løgmark. Ramsløg (allium Ursinum), allerede romerne kaldte løg for allium,
og lykkelige o-løbere, der ikke kendte andetnavnet ursinum = den, der opsøges af bjørne. Jeg
tror dog, at det er længe siden Det danske
Schweiz har set den sidste bjørn, selvom det jo er
et bjergrigt område med mange dunkle slugter.
Antallet af retter, som ramsløg kan indgå i er
uden ende helt ligesom med brændenælden.

Komposten – 21. årgang – nr. 3 juni 2011
AMEN! Lilje konval (convallaria majalis) voksende i lukket dal og blomstrende i maj betyder
navnet. Allerede i Salomons (ca. 900 f.v.t.) Højsang kapitel 2 vers 1 dukker den op som ’Dalens
lilje’, helt retfærdigt sat på den tilbedtes piedestal. I Danmark har vi ikke bevæget os væk fra
urnavnet: Konval. Englænderne kalder den lily
of the valley -let oversat-, mens tyskerne tager
skridtet fuldt ud og kalder den Maiglöchen – lille
majklokke -. Kan det siges mere præcist? Ramsløg og liljekonval er begge i liljefamilien, men
lad dig ikke forlede. Ramsløg lugter og liljekonval dufter. Ramsløg kan spises og liljekonval er
dødeligt giftig. Bladene, som er det, man spiser,
ligner hinanden, men vækstperioden er ca. en
måned forskudt, heldigvis. Skulle du komme for
skade at servere en ret med liljekonval, kan den
blive uhyre velduftende, men her tæt på påsketiden vil jeg minde om, at det måske ikke bliver
Den sidste Nadver, men Din sidste Nadver. Denne advarsel er hermed afsendt og gælder fra nu
af og i al O-vighed. Amen.
Kaj Rostvad

_____________________________________________________________________________________________

Lidt billeder fra vores seneste arrangement, divisionsmatchen i divisionerne 3 – 6, den 29. maj 2011

P-folkene er klar til dagens opgave - Start 2 er klar til at modtage løberne - Iben, startchef, hviler ud.
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SM-stafet 2011
i Nørreskoven
Aldrig i klubbens historie har Søllerød Ok haft
så mange hold tilmeldt til en SM-stafet – så der
var store forventninger inden løbet til at vi ville
få ”noget” med hjem”. Og efter parkering på
vejen midt gennem skoven, hvor den nyudsprungne bøg lukker sig mod himmelhvælvet
gik turen ned mod Furesøens bred. Her troede
den raske løber først, at hun var kommet til et
Beach ball-stævne, da hun så unge atleter springe omkring på en sandbund! Men nej, det var et
o-løb i herlige omgivelser med udsigt til søen og
lidt senere flyvende windsurfere, der vovede
pelsen ude på bølgerne.
Starten gik for de første løbere – og det varede
ikke længe, før vi i højttalerne kunne høre om
de hurtige Søllerødløbere (hvem af de 4 på 1. tur
i H 21 ville komme første hjem?) Tænk jer, hele
4 hold i H21 fra Søllerød (det var næsten som et
eventyr af de rare for en gammel løber, der husker år uden et eneste hold i denne fornemme
klasse), den megen træning havde båret frugt og
Ulrik strøg først i mål, hvorefter Troels og Rune
fuldendte værket og afgjorde, at det var deres
hold, der i dag ”sad” på titlen ”Sjællands bedste
herrer”!

Troels løb en super 2. tur og kunne sende Rune
ud på sidsteturen med et pænt forspring.
Men tidligere havde vi hørt om Askes præstation, han blev afløst af seje Martin Illum, og
Magnus løb sidste tur i H 13-16! Godt og sikkert i hus med guldmedaljer! Bravo!!!
I H/D 43 løb Mikkel, Silas og Anders H. fint
igennem til en 4. plads og vores tredje hold blev
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nr. 6 foran en masse hold, der havde fejlklip
(men den slags lavede Mads, Julius og Thor
ikke, de fandt de rigtige poster!).
Også de ældre herrer i H60 viste, hvad de dur til
og tog guld, mens de endnu ældre måtte nøjes
med sølv, hvor cheftræneren gennem mange år
måtte se sig slået i spurten af O-63’s gamle Peter Bjørn!

Vibe, Else og Lisbeth
Damerne i de ældre årgange, kaldet D 55, fik
også endnu en gang hevet guld hjem i deres nye
opstilling med Vibe på 1.-tur sikkert i hus, hvorefter rapportøsen havde lidt problemer i bøgekrattets tætheder ved første post (men så fik hun
lært, hvordan de havde gemt posterne!), men
Lisbeth kom af sted som nr. 2 efter Søllerøds 2.
hold (sic!) – men Lisbeth viste, hvad hun dur til
og løb på bedste tid af alle, og glad var rapportøsen, for at hun havde gode holdkammerater
den dag! Klassen D 55 burde i øvrigt døbes om
til D 60, for alle deltagere var over 60 (ja, faktisk var over halvdelen over 65!!!).
De lidt yngre damer måtte nøjes med sølv i D
13-16 efter de evige rivaler fra Tisvilde – men
gode løb af alle tre, Astrid, Nikoline og Agnes,
der smilede om kap på podiet i det fine solskin
ved præmieuddelingen.
I H 45 var holdet ”lige ved” – og blev nr. 2,
mens de øvrige Søllerød-hold må vente til næste
år for at komme op på skamlen (som i øvrigt
den dag blev flittigt benyttet af en kommende

Søllerød Orienteringsklub
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(?) o-løber, Sofus (en ”Bøgevig”), som nød at
sidde og stå på skamlen og som helt var klar
over, hvad den skulle bruges til, så lur mig om
vi ikke om kort tid ser ham oppe på den for alvor!)
Dagen sluttede med Østkredsens formands tak
til Farum OK for et godt løb på et godt (!)
(grønt) kort!
”Rapportøsen for en dag” (Else)

SM-medaljen
Den nye SM-medalje er tegnet af Kurt Valery
fra Tisvilde Hegn OK. En dejlig fornyelse, synes jeg.
”Den ligner ikke guld,” sagde Sofus, ”jo, der på
kanten!”
Så den er god nok.
PS. Mogens har haft en finger med i spillet, da
denne nye medalje skulle anskaffes. Derfor har
jeg adgang til billedet her.
Vibe

_____________________________________________________________________
Horisontal stabilitetstræning for bugmuskulaturen

Husker du din styrketræning!?
Billedet er taget fra Frèdèric Delavier ´s Träning for henne. (svensk!)

17

Komposten – 21. årgang nr. 3 – juni 2011

Søllerød Orienteringsklub

Åbent brev til os alle
”Kære søllerødder
O-løb er en vidunderlig sport. Ja, sport er måske
næsten for mildt et udtryk - en livsstil.
Vi mødes om sommeren på torsdage og om vinteren på lørdage til søllerød-træning. Ind imellem fletter sig så lidt VM, DM, SM og andre
småløb, som holder os i sving fysisk og mentalt.
Så langt så godt.
Posterne hopper jo ud i skoven af sig selv, og
banerne er selvtrykte ---- i 2050 måske!, men
her i 2011 er det stadig det seje benarbejde gennem hele året, der får vores LIVSSTIL til at
hænge sammen. De store arrangementer skal de
rutinerede stå for godt hjulpet af alle i klubben,
men træningsløbene og 14-dagesbanerne? Der
kan vi alle være med.
Jamen, jeg er nok ikke god nok, vil du sige, helt
uden tanke på egen magelighed. God nok! Er vi
medlemmer, er vi gode nok, men vi har måske
brug for en hjælpende hånd. Hvor får man den?
Tag fat i Gert - han er der altid, undtaget når han
kantløber Karthagos ruiner eller flås til blods i
Siciliens maki sammen med Kompostens redaktør Vibe, som du også kan spørge - og sig, at du
sukker efter at blive Søllerødtræningsløbsassistent. Du bliver det, før du tror det, hos en af
de garvede træningsarrangører, som alle er meget venlige, meget tålmodige, meget kompetente og meget hjælpsomme.

fra Kaj Rostvad
at kende, du lærer skoven at kende til bunds på
rekognosceringsturene før løbet, dine klubmedlemmer roser dig for gode baner (men holder sig
heller ikke tilbage for at nævne, at en post lå 7
mm for langt mod nord, hvilket naturligvis ikke
er tilfældet. Glem det --- sådan er søllerødder),
du kommer ud i skoven, du er i sving.

Glæde over mange søllerødder og ”Østere” ved
Kajs træning den 26. maj i Rude Skov
Jeg stopper denne - endog stærkt undervurderede - lovprisning, før Gert har banelæggere nok
til det næste 10-år.
Tager alle i klubben en tørn, så må vi pludselig
nøjes med et arrangement hvert andet år. Skulle
vi prøve?

Med venlig hilsen
En glad træningsløbsarrangør”
Og hvorfor skulle du så gøre det?
Årsagerne er mange: Du gør din klub en tjeneste, du lærer en masse af klubbens medlemmer
___________________________________________________________________________________

”Mr. Orientering”
På denne plads må det være passende at hylde
en af klubbens ”arbejdsheste”.
Det kan vist ikke undre ret mange, at Mogens
Jørgensen er en af de ”værste”. Han burde hedde ”Mr. Orientering”. En sådan har de i Stockholm, men han kan umuligt være mere aktiv for
vores sport end vores Mogens.
Og hvad er det Mogens laver!?
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Jeg ved garanteret ikke det hele og jeg glemmer
måske også noget, som jeg egentlig godt ved,
men hør (læs) her:
Mogens sørger for at holde klubbens edb-udstyr
i orden, sætter baner op til trykning ved vores
store arrangementer og ved mange af vores træningsløb (Niels Raagaard har aflastet her de
seneste år). Ikke nok med det, han hjælper også
andre klubber med korttrykning, således står

Søllerød Orienteringsklub

Mogens for trykningen af alle Skov-Cup-kort,
som mange børn har glæde af.
Sportident er også Mogens. Han er Sportidentadministrator i Danmark (Sportident er svensk)
og som vi vist alle har erfaret, kan der opstå
problemer med tidtagning og resultatformidling
– det klarer Mogens, og han er med i forberedelserne til rigtig mange af Sjællandskredsens løb,
hvor han sørger for at arrangørklubben kan finde ud af, hvordan Sportident fungerer. Ved større arrangementer, hvor man gerne vil have mellemtider fra skoven og f.eks. melding om løberne ved en af de sidste poster, sørger Mogens for
at det fungerer, så speakningen ved, at en løber
er på vej.
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Mogens køber de fleste af vores nye ting, lige
fra termokander til skærme, Sportident, computere og nu en ny uundværlig kopimaskine, der
fremover også skal bruges til kopiering af klubbladene, som Mogens de seneste gange også har
brugt tid på. De gange, der er gået ”koks” i den,
eller det har taget for lang tid (for mig), har jeg
kunnet overlade resten til Mogens. ALTID kan
man få hjælp af ham!!
Klublokalerne. Hvis du vil møde Mogens, kan
du sandsynligvis finde ham i Rønnebærhuset,
hvor han er i gang med et eller andet i orienteringens tjeneste. Selv haven prøver han at holde
styr på. De svært udryddelige Japansk Pileurt
har Mogens knoklet for at fjerne og snart må
han (eller andre) i gang igen. Den regnes for
nærmest umulig at slippe af med. Pas på! Den er
værre end bjørneklo, altså sværere at få bugt
med.
Desuden er Mogens medlem af bestyrelsen og
han deltager i arbejdet i Østkredsen. Mogens har
taget ansvar for kredsens nye transportable elgenerator. Den bruges hver gang et arrangement
foregår i skoven, hvor der ikke lige er adgang til
elektricitet.

Mogens (th.) vil altid gerne diskutere vejvalg.
Her sammen med Christian Strandgaard.
Mogens har modtaget rigtig mange flasker rødvin fra de mange klubber, han hjælper, men
hvad gør Mogens? Giver rødvin ved sommerafslutningen, selvfølgelig!! (TAK!).
Da jeg forleden skulle have fat i ham var han
ikke at træffe på sin telefon, men ½ time senere
ringede han. Nå, han havde bare lige været i
Tisvilde og se på stævneplads til Skov-Cupfinalen og været forbi Hillerød for at sætte en af,
og nu var han altså på vej til Holte.
Mogens tager sig af forespørgsler og indmeldelser. Han sender fluks et password til O-service
og informerer kasserer og træner.

29. maj: Mogens lægger enhederne på plads.

Hvad har jeg glemt? Sikkert en hel masse, men
nu ved alle, også du, der ikke er særlig aktiv,
hvor uundværlig Mogens er!
Vibe

Adresselisten.
I O-Service findes klubbens adresseliste. Og det er efter denne, Mogens udsender vigtige beskeder til
medlemmerne. Det er derfor vigtigt, at vores adresser er rigtige.
Efter hver udsending, kommer flere retur, fordi adresserne ikke mere bruges eller er behæftet med fejl.
Tjek venligst dine adresser i O-service!
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Divisionsmatch
i Grib Skov Syd
Superflot – og vi kan gøre det endnu bedre!
Det er konklusionen på forårets anden divisionsmatch, som viste at Søllerød OK er ved at
blive en klub, som man tager alvorligt også i
klubmesterskabssammenhæng. At matchen,
hvor vi løb mod Tisvilde, Hillerød og Roskilde,
også udstillede enkelte søllerødske skødesvagheder (jeg synes det er lidt meget at kalde
det skødesynd) er en anden sag, men mere herom nedenfor.

Vejret var upåklageligt, og FSK havde valgt en
lille intim stævneplads på Kildeportvej som indgangsport til de Gribske fristelser. Det kunne nu
ikke være på grund af pladsproblemer, at man
havde valgt at nøjes med to toiletvogne til de
mange hundrede løbere; og DOF har en angivelig økonomisk fornuftig aftale med Godik, toiletvognsfirmaet. Så hvorfor dog begrænse denne
service i en grad, så flere løbere i tidnød fravalgte køen til fordel for skoven? Nå, men det var én
af få anstødssten på et i øvrigt udmærket arrangement – og det var svært at være i dårligt humør på en dag med så mange blågulgrønklædte i
og især uden for klubteltet. Vi var 102 (ethundredeto) tilmeldte – vistnok det største antal tilmeldte løbere til en divisionsmatch i klubbens
historie, og ganske vist måtte enkelte melde fra i
sidste øjeblik med sygdom og eksamensnerver,
men resten fyldte nu stadig godt i landskabet (på
den gode måde)! Hvad sidstnævnte angik, så var
det klassisk Grib Skov-terræn: blandet nåle- og
løvskov, fra små finurlige kurver til ganske kuperet – og med brændenælder og brombær i
storform. Banerne var vist til gengæld af lidt
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blandet kvalitet – nogle, måske især løberne på
de lange svære baner, havde følt sig godt udfordret og var blevet udsat for en god portion kurver, mens løberne på de kortere og lettere baner
generelt følte, at banerne var blevet for lette.
Vi fyldte også godt på resultattavlen. Hvad resultaterne angår, så har jeg besluttet mig for at
starte som man også gør det i O-løb: med begyndelsen, så havde alle klubber inkl. Søllerød
sørget for at stille fuldt hold på begynderbanen
(bane 8); Silas, Alberte og Andreas hentede de
maksimale 3 points hjem og sørgede dermed for
at vi løb lige op med de andre klubber. Alle tre
er klart ”boblere”, som vi håber og tror kan få
glæde af at løbe i Søllerød OK i fremtiden! (Og
måske lidt omvendt ☺)
På bane 7B (let pige-/damebane) var vi mildt
sagt underrepræsenteret, men Anni Lindberg
hentede det ene mulige voksenpoint hjem i to af
vores tre matcher. Denne bane tabte vi klart i
matcherne mod ”de to store”, Hillerød og Tisvilde. På bane 7A (let drenge-/herrebane) kæmpede Peter Illum og brødreparret Julius og Anton Molsen sig til flotte points, men også hér
tabte vi desværre banen. Så kommer vi til den
mellemsvære pige-/damebane 6. Hér viste Agnes Jonsson stor klasse ved at vinde med hele to
minutter til næstbedste løber – som oven i købet
var en tidligere landsholdsløber. Heidi Kristensen og Anette Thomsen tog de øvrige Søllerødpoints på banen, og dermed vandt vi denne bane
i alle matcher. Vi vandt også den tilsvarende
bane for herrer / drenge, bane 5, i kraft af fornemme præstationer af den til dagen oprykkede
Anders Huus og næsten-begynderen Valdemar
Bendtsen. Også Mikkel Kaae-Nielsen og Mads
Lassen gjorde det rigtig flot, og Mikkel Kliim
og Thomas Lindegaard hjalp til med de sidste
points.
Nu begynder det at spidse til: på banen for de
ældste damer, 4B, skilte 19 sekunder Vibe Bøgevig fra Eva Konring Olesen på førstepladsen,
og med Else Juul Hansen på tredjepladsen sikrede Søllerød sig sejren i alle matcher. Også
bane 4A (herrebanen) vandt vi i med Arne
Grøndahl som nr. 1 og Gert Bøgevig (også
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kendt som cheftræneren) som nr. 4. Bane 3B
er banen der samler generationerne, idet både
D -16 og de lidt mere modne dameløbere (D
40- og D 45-) deltager hér, og det således
teoretisk er hér mor møder datter. Hér viste
ungdomsløberne vejen med oprykkede Astrid
Maag som nr. 3 og Nikoline Andersen som
nr. 5, og dermed løb vi lige op med Tisvilde
og slog Hillerød og Roskilde. På bane 3A tør
fædrene ikke møde sønnerne (eller
sønnesønnerne), så den er kun for H 55- og H
60-, og hér var vi ramt af afbud fra Jørgen
Münster, men fornemme løb af Ronnie
McGrail, Anders Jonsson og Christian
Strandgaard sikrede sejren i samtlige matcher.
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helt matche Tisvilde og Hillerød. Endelig
ydede SET’erne en fin indsats på bane 1, hvor
Søllerød vandt samtlige matcher. Rasmus
Thrane
vandt
banen
ved
at
slå
landsholdskollegaen og Hillerød-løberen
Søren Schwartz Sørensen med blot 12
sekunder, og Magnus Maag, som i dagens
anledning var oprykket til H-20 klassen, blev
bedste ungdomsløber og tog dermed de
eftertragtede to ungdomspoints i alle
matcherne. Rune Monrad, Tore Linde og
Gustav Jonsson tog de sidste Søllerød-points.

H21 ´erne sammenligner mellemtider og vejvalg.
Tore, Anders og Rune.

Astrid var vist ret tilfreds med at have slået
Kirsten

Til gengæld var der klassisk familieopgør på
bane 2A med oprykkede Martin Illum, som
indtil videre har vundet de DM han har
deltaget i i år, og far Ulrik. Af hensyn til
privatlivets fred siger vi ikke mere hér – en
klog mand har sagt, at man som far der løber
mod sin søn bør glæde sig uanset resultatet,
enten fordi ”man stadig kan”, eller fordi
sønnen gør det så fornemt. Han havde enten
ingen sønner eller kendte ikke til begrebet
”håneret”. Nå, men Martin og Simon Thrane
tog gode ungdomspoints på banen; Steen
Olsen blev bedste søllerod på en 6. plads.
Endelig pådrog Magnus Oscarsson sig en
skade i skoven, men var alligevel i stand til at
hente de sidste points hjem. Forhåbentlig er
der ikke sket noget alvorligt.
På bane 2B løb Caroline Konring, Iben Maag
og Anne Kaae-Nielsen (debutant på de svære
baner i divisionsmatch-sammenhæng) med
Søllerød-pointsene, men hér kunne vi ikke

Så var der fødselsdags-klubkage fra Simon,
klubkage fra Bo Rasmussen og almindelig
stemningsfuld klubhygge, kortnørderi i bedste
Søllerød-stil – og efterhånden som 2.
divisionsmatchen mellem OK Øst, Farum,
Midtvest og Ballerup tog over, tegnede den
samlede resultatberegning et billede af en
yderst tæt 1. divisionsmatch, hvor Søllerød
tabte med 15 points til Tisvilde, men vandt
med knebne to points over FIF Hillerød (der
til gengæld slog Tisvilde med tre) og med
overbevisende 69 points over Roskilde.
Nu endte det hele med, at vi skal i
nedrykningsmatch, og det kunne det såmænd være
endt med, også selv om vi ikke havde været så
katastrofalt underrepræsenteret i den første
divisionsmatch i marts måned. Men:
Aldrig har vi været tættere på en placering der gav
os
adgang
til
DM-finalen
frem
for
nedrykningsstævnet. Hvis vi ser bort fra dårlig
timing, hvad mangler vi så i rent faktisk at kunne
erobre den plads fra enten Tisvilde eller Hillerød –
der vel at mærke er hhv. forsvarende
klubdanmarksmestre og mestre fra 2009?
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Er lektierne taget med i skoven?
Rune, Caroline og Gustav.
Tja. Som det er nu, så skal vi absolut stille
med alle vores bedste løbere. Og så er vi altså
farefuldt tyndt besatte på spindesiden. Især
bane 7B (D -12), hvor ingen Søllerødungdomsløbere deltog, kostede dyrt i points –
men også bane 2B (D -20, 21- og 35-) kunne
med fordel have flere søllerødder på
deltagerlisten. Også bane 2A tabte vi solidt til
Hillerød og Tisvilde.
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Betyder det egentlig overhovedet noget,
hvordan man er placeret i divisionsturneringen? Jeg tror, at det betyder noget for
rekrutteringen – men nok indirekte snarere
end direkte. Hvis man som fx jysk eliteløber
har tænkt sig at flytte til København for at
løbe, så vælger man nok fortrinsvis en klub
med et godt elitemiljø, dvs. med
fællestræning og andre sociale aktiviteter med
jævnaldrende. Det er de samme aktiviteter,
der betyder at man vælger en sådan klub som
ungdomsløber. Og det er de samme
aktiviteter, der i sidste ende medfører at man
som
klub
bliver
godt
placeret
i
divisionsturneringen. På den måde kan
placeringen hér fungere som en markør for et
godt og engageret klubliv – og det tror jeg, at
I alle vil være enige med mig i, at vi kan byde
på.
Uanset disse overvejelser, så skal mit sidste
opråb i dette indlæg handle om allerede nu at
reservere søndag den 18. september til op/nedrykningsmatch i Asnæs Skov. Vi
fortjener at vinde denne match og dermed
forblive i 1. division!
Kirsten Møller
Og så lige nogle spurt-billeder fra årets påskeløb,
”fanget” af Kirsten

Også Nikoline løb et flot løb.

Kan vi gøre det bedre næste gang? Ja, det tror
jeg – også med de løbere vi har i dag, hvis
alle stiller op. Men på længere sigt ville det
være dejligt med lidt flere pige og
dameløbere. Det fører mig til min næste
pointe: at der er plads til mange flere
søllerødder i skoven til divisionsmatch, også
selv om ikke alle får points. Det betyder
nemlig, at der er en langt større gensidig
opbakning både moralsk og pointmæssigt; så
selv om denne beskrivelse handler mest om
points og ungdomsløbere, så tæller alles
indsats i skoven.
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Anders Søndergaard

Rune Rasmussen

Anders Huus Pedersen

Kaj Pedersen Maag
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Der manglede en post!
3. – 6. div. – arrangementet 29. maj
Søllerød OK har netop afsluttet et vellykket
arrangement for divisionerne 3-6 i danmarksturneringen. Vi havde, incl. de åbne baner, over
600 løbere i skoven og dermed formentlig det
største arrangement -deltagermæssigt – som
SOK har stået for.
Gert Bøgevig så mulighederne for et stævne
med høj kvalitet da et superkort kort over Rude
Skov var i hus og tilbød sig derfor tidligt som
banelægger. Undertegnede, der skylder Gert så
meget i orienteringssporten, kunne ikke afslå
tilbuddet om at gå i krig med stævnelederopgaven.
Selvom skoven er velkendt for de fleste SOK’er
var der valgt start i et område vi sjældent kommer i og Østerlide, som man passerer på vej til
start, er en sand perle jeg ikke havde set før.
Gert’s ambitionsniveau var højt fra starten og da
Gert gerne ville lave nogle excellente vejvalg til
de sidste poster var jeg på et tidspunkt i forhandling med 3 ’spejderhytter’ og én grundejerforening om passage på deres arealer. Der måtte
klippes en hæl og skæres en tå inden vi fandt en
brugbar løsning. Gert havde overtalt Karen Jensen (OK Øst) som banekontrollant og det er mit
indtryk, at hun har været en meget kvalificeret
sparringspartner.
Skovlyskolen måtte være det rigtige udgangspunkt, hvorfor dette efter henvendelse til kommunen og skolen faldt på plads. Herunder skulle
der planlægges for parkering af ca. 300 biler i et
decideret villakvarter.
I dagene op til løbet var der megen aktivitet med
at trykke de mange kort, justere tilmeldinger
hvor tilmelderne havde begået fejl, samle materialer og bemande de mange opgaver i et stævne.
Mogens og Kim har lavet et stort arbejde med
korttrykning og EDB-beregning, og vi havde
her tidstro matchberegning, så løberne kunne
følge ’stillingen’ i de forskellige matcher.
Jeg har talt 47 hjælpere, inkl. folk der har taget
en tjans som funktionsleder, hvorfor begrebet
’hjælper’ er lidt misvisende. Det vidner om en
helt fantastisk parathed, som jeg gerne vil sige
tak for. Og så er vi yderst taknemmelige over, at
Rune Rasmussen og Mads Lassen under hele

stævnet kørte som postkontroller omkring Løje
sø, hvor vi var bange for, at poster ville blive
fjernet.
Men manglede der en post? (jeg tænker ikke her
på den post der tilsyneladende er blevet flyttet
og som piner Gert en del) – næh, post 9 på børnebanen var faldet ud og da stævnelederen havde påtaget sig arbejdet med denne, kan jeg ikke
fravriste mig ansvaret. De helt unge måtte nøjes
med at finde 8 poster i et ikke-schnitzlet koncept, hvor Louisa og Andreas Oscarsson kan
registreres som yngste aktive medhjælpere.
Bortset fra det, var det et superstævne hvor nogle løbere, der ikke sørgede for brikaflæsning,
gav os nogle udfordringer.
Jens Aaris Thisted (glad, men træt stævneleder)

Efter den sidste oprydning, takkede stævnelederen os alle sammen for indsatsen.
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TRÆNING
Foråret har lokket søllerødderne ud.
Træningsflid jan-m aj 2011
80
69

Antal deltagere

70
60

54

40

54

54

51

51

46

50
41 39

40

41

39

39

35

32

30

41
30

27

20
10
0
1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gang nr.

Statistikken over træningerne fra nytår og frem til
mit opgørelsestidspunkt (19. maj 2011) taler sit
klare sprog om en lang og kold vinter, som fik
søllerødderne til at drosle lidt ned på den søllerødske træningsiver.
Statistikken fortæller også, at med den lunende
forsommersol blev løbelysten utæmmelig og vild.
Se blot på de seneste 3 træninger, som med 54, 69
og 51 deltagere giver et snittal på 58 aktive på
postjagt. Også den flotte deltagelse og de seje
resultater i SM-stafet viser fremgangen.

Her et ”skud glæde” fra stævnepladsen ved Furesøbadet.

Fliden blev yderligere bekræftet ved den seneste
divisionsmatch i Grib Skov, hvor 102 løbere var
tilmeldt. Tænk, at Søllerød OK kunne have mere
end 100 løbere på startlisten.

Se resten af forårets fristende tilbud:
Træning
nr.
297
298
299
Sommer

Dato/tid

Skov/Mødested

9. juni 2011
Kl. 17.30
17. juni 2011
Tidsplan følger
23. juni 2011
kl. 17.30
Sommer

Ravneholm
Vangeboskolen/Teknikerbyen ?
Nordsjælland
SOMMERAFSLUTNING
Kirkeskoven/Vandtårnet
Pointløb før bålet
Sommer

Som det kan ses af skemaet, venter der ved træ-

ning 298 den snart traditionelle sommerafslutning
med løb i Tisvilde Hegn og efterfølgende grillaften hos Ellen og Jens Aaris Thisted på kanten af
Nordsjælland/Vejby.
Men dermed er det ikke slut på forsommerens
træninger. Som en optakt til den store tur mod
Alperne, bliver der en bjergetape i Kirkeskoven,
hvor der skal jagtes point i det herlige, udfordrende, kuperede og meget lysåbne terræn. Denne
aften vil der igen – i anledningen af St. Hans –
være et særligt ”kosteindslag.”

Og så kommer eftersommerens program:
Træning
nr.

Dato

Sol
ned

Skov/sted
Ændringer kan ske

300

11-08-11
Kl. 17.30

301

18-08-11
Kl. 17.30

20:40

SCION-DTU/sprint
Sted kommer

302

25-08-11
Kl. 17.30

20:23

Geel Skov
Toppen, Kongevejen

303

01-09-11
Kl. 17.30

20:05

Rude Skov
Femsølyng

304

08-09-11
Kl. 17.30

19:47

Egebæksvang
Sted kommer

305

15-09-11
Kl. 17.30

19:29

Ravneholm
Vangeboskolen

306

22-09-11
Kl. 17.30

19:10

Rude Skov
Løjesø

307

29-09-11
Kl. 17.00

18:52

Geel Skov
Teknikerbyen

308

06-10-11
Kl. 17.00

18:33

Trørød Hegn
Trørødvej

309

13-10-11
kl. 17.45

18:15

Rude Skov
Agersø

310

20-10-11

17:58

Rude Skov /natløb
Rudegård

311

27-10-11
Tid ??

17:42

Geel Skov/natløb
Sted kommer

312

03-11-11
Kl. 17.45

16:26

Rude Skov/natløb
Birkerød Kongevej

Skov nær Rudegård

Vi starter med et nr. 300-jubi-løb, hvor der bydes
på små raske JUBI-SLØJFER i et næsten ukendt
terræn.
Derefter er der nyheden: SPRINTTRÆNING, så
farten kan komme op inden efterårets mesterskaber m.m. Og 2 uger senere gæster vi en af Helsingørs skove, idet vi har fået mulighed for at løbe i
Egebæksvang – en herlig perle på skråningen ned
mod Øresund.
Gæstebanelæggere er særdeles velkomne – du
giver bare signal på vibegert@get2net.dk, så kan
der hurtigt findes en dato, hvor DU kan komme til
at være kreativ og udfordrende – dine klubkammerater vil strømme til.
Skærme giver blink i øjet!
GERT

24

