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Fra formandens bord
maj 2009

Danmarksmesterskab til Søllerød OK. Hvad
tænker han dog på? Den 25. april afvikledes
DM-Sprint i Vordingborg og her havde Søllerød OK med Troels Christiansen og Henrik
Plenge sat deres tydelige fingeraftryk som
stævneledere sammen med Niels-Henrik
Holscher fra O-63.
Jeg ved godt, at i orienteringssporten hjælper
vi hinanden ved stævner, men her har de 2,
som en del af stævneledelsen, ydet en indsats
helt udover det sædvanlige. Troels har oven i
købet også tegnet kort og lagt baner – så stor
en indsats fra ’ikke-arrangør-klub’ tror jeg
ikke vi har set før.
Selv var jeg optaget af arbejde den pågældende dag, men referater fortæller om et godt
arrangement som af DOF-formanden fik betegnelsen ’sætter nye standarder for DMSprint’. Flottere kan det ikke være – derfor
mener jeg godt, vi kan tale om et danmarksmesterskab til Søllerød OK. Min egen søn
Erling, fik med sin journalistiske baggrund
også mulighed for at bidrage. Selvom I fortjener opmærksomheden, er jeg stolt på klubbens vegne!
Søllerød OK stod for eget arrangement d. 10.
maj i Klosterris Hegn, hvor Lars og Elsebeth
havde fat i tømmerne. Jørgen Münster havde
med yderst kvalificeret hjælp af Gunnar Grue
Sørensen (Tisvilde) lavet nogle gode baner og
med en excellent stævneplads, mange hjælpere havde vi et godt stævne. Deltagelsen var
desværre påvirket af et KUM-arrangement i
denne week-end, men rigtig mange deltog på
åbne baner i det gode vejr. Endnu et godt Søllerød OK stævne – hvor vi klarede os uden
Birger’s lastbil for første gang.
I CUP’en afholdtes 2. afd. d. 25. maj i Gribskov Vest. Vi var næsten lige så mange, som
da vi vandt i Buresø Skovene. Farum OK
havde oprustet for at sikre sig førstepladsen,
men da regnskabet blev gjort op stod vi lige
med Farum OK (98-98)
Det betyder at vi nu skal løbe om oprykning
til 1. div.
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De forsøgte sig i den disciplin, hvor de er
uofficielle danmarksmestre (Distance: protester) - men stævneledelse/overdommer afviste
protesten.
Det var en fornøjelse at se de mange fine placeringer på alle baner, men især, at vi nu kan
blande os i striden på bane 2B, hvor de kvindelige ungseniorer kæmper. Det har indtil nu
været vores svageste bane. En taktisk opstilling på bane 8 kunne have givet os 1 point
mere – men vi foretrækker den sportsligt korrekte opstilling.
Foråret har også budt på flere DM’er og
SM´er, og vi har høstet rigtig mange medaljer
– for mange til at jeg vil nævne dem her; den
koncentrerede indsats ved de mange træninger
giver pote. Eksempelvis er Rasmus Thrane
Hansen udtaget til JuniorVM i O og Andreas
Konring er udtaget til JuniorVM i MTB-O.
Tillykke med det.
Vi skal også nævne at Rudersdal Kommune
har bevilget tilskud til arbejdet med de laserbaserede kort. Noget må vi selv betale, men vi
har nu en særlig motivation for at komme i
gang med denne teknik. Et par interesserede
deltager i korttegningskursus i denne uge.
Glem nu ikke sommerafslutningen d. 19.6. i
Tisvilde-Vejby (se andet steds)
Jeg glemte Lagkageløbet:
Da en klub kun lever med fornyelser og rimelig respekt for traditioner, afholdt vi Grundlovsdagsløbet d. 17. maj !! – med den traditionsbundne lagkagekonkurrence.
Det havde samlet næsten 30 deltagere og de
blev udsat for et ’flaskepostløb’ kreeret af
Jens Anders Hansen, der vandt arrangør-æren
sidste år.
I år opleverede vi en veritabel fremgang i antallet af lagkager – den ene mere dristig end
den anden. Dommerkomiteen, hvor Anders
Ølgaard i mange år har været præsident
,bestod af Poul Munk Eriksen, Bente Lassen
og Jonatan Krebs.

Komposten – 19. årgang nr. 3 – juni 2009

Ellen Thisteds flotte kreation løb med førstepræmien, hvorefter løberne mæskede sig med
de mange lækkerier.
Jens Anders redegjorde for et ligeså uretfærdigt konkurrencesystem, som vi er vant til.
Dette gjorde Vibe til vinder, og dermed retten
til at arrangere til næste år.
Siden midten har 70rne har årets vinder skullet skrive en løbsberetning, gerne bilagt kort
og bane og vinder får sit navn indgraveret i
det fine sølvfad.
Tak til Jens Anders og familie for et løb i traditionens tegn.

Anders Lebeck Ølgaard
5. september 1926 - 25. april 2009
Et af klubbens markante medlemmer er ikke
længere blandt os.
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DOF nød godt af Anders’ kendskab til fonde
og andre økonomiske kilder, selvom vi aldrig
fik Lurmærket smør som hovedsponsor.
Efter klubsammenlægningen til Søllerød OK
kom vi meget tæt på hinanden. Som regel var
det ved åbne baner til klubbens mange arrangementer, hvor Anders var den enerådende og
magtfulde kassemester, som ud over det med
pengene var en gudbenådet underholder. Der
var aldrig et øje tørt, når vi ”kammeratligt”
lod det gå ud over vores gode bekendte, og
helt i top var hans egen afstemning om EU, da
stævnepladsen var på Femsølyng. En enkelt
fåmælt løber måtte finde sig i et godmodigt
større møgfald som uvidende om sin egen
stemme, mens resten af stævnepladsen var
ved at omkomme af grin.
Det er jo sådan, vi husker Anders. Vi husker
også, at når kassen var gjort op, så skulle han
have en åben bane sammen med den jævnaldrende Alfred Toft, fordi de trænede til Jættemilen.
Senere kom så en række stemningsfulde klubfester til. Højest var vist stemningen, hvis vi
to sad ved samme bord, så det måtte vi undgå,
hvis de andre skulle have ørenlyd. ”Nu er det
stille”, ”Kvalen Jonas” og ”I den mellemste
køje” kunne han sammen med en halv sangbog udenad, så han stod som sikker vinder af
den uudskrevne konkurrence om underholdning. Han optrådte helst i VM-74 overtræksjakken, som må være tyndslidt.

Jeg kender ikke de præcise datoer for Anders’
orienteringsmeriter eller hvilket år, han blev
medlem af daværende Holte IF’ s orienteringsafdeling. Via mit kendskab til AS (Akademisk Skytteforening) har jeg dog erfaret, at
han stort set har været med siden orienteringssportens start.
Selv bliver jeg opmærksom på Anders’ evner
indenfor DOF, da han indgår i økonomiudvalget til VM-74 i øvrigt sammen med min
broder Niels. Selv var jeg formand for ceremoniudvalget, hvori også deltog Lotte, og fra
første idegrundlag var Anders med på ideen
om, at festlighederne skulle køre i vikingernes
og mytologiens fodspor med vikingeskibe,
skjoldmøer, lurblæsere og et formidabelt vikingetaffel i Tinghallen i Viborg.

Men vi må ikke glemme hans indsats for
klubben ved i 2006 at indstifte SØLLERØD
OK’s ungdomspris PILEKOGGERET, som
sammen med et kontant beløb fra klubben har
glædet vores ungdomsløbere. Anders var sikker deltager for Søllerød OK i divisionsturneringen, og var også tilmeldt det sidste løb i
Slagslunde Skov, som han altså ikke nåede.
Jeg vil slutte med et citat fra hans erindringsbog. Anders Ølgaard skriver:
»Jeg synger ikke kønt, men jeg synger højt,
og jeg synger gerne«.
Anders har klippet sin sidste post – æret være
hans minde.
Erik Brühl.
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Kredsløb
I skyggen af konfirmationer og KUM!
Ikke at det gjorde det store – solen skinnede
nemlig ganske godt igennem det røgslør, som
de to nævnte forårsfænomener havde forsøgt
at kaste over vores arrangement i Klosterris
den 10. maj. Og hjælpen fra solen betød ganske givet noget for det store fremmøde på de
åbne baner, som endte med at overgå antallet
af forudtilmeldte løbere.
Efter at Niels Bentzon havde trukket sig fra
stævneleder-tjansen for at varetage denne post
til efterårets divisionsfinale, havde Lars Fock
påtaget sig jobbet. Han fik hjælp af erfarne
kræfter – ingen nævnt, ingen glemt, men Jørgen Münster-Swendsen var en kompetent
banelægger, Erik Brühl ansvarlig for stævnepladsens udformning, Jørn Wigh påtog sig
den væsentlige funktion som sanitary manager (eller som nogen på godt dansk havde
oversat det til: LORTELEDER!), og oven
over alle vågede Max Prang og Gunnar Grue
som hhv. stævne- og banekontrol! Efter en
kort og intens opvarmningsfase kom så selv
den weekend hvor det hele skulle løbe af stabelen.

Jørgen Münster var den roste banelægger ved
SOK ´s kredsløb. Her ses Jørgen med stafetmedaljerne (guld) fra SM.
Jeg havde den ærefulde titel af funktionsleder
for starten. Sammen med bror Jens drog jeg
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derfor af sted i højt humør lørdag eftermiddag
for at hjælpe med at etablere stævnepladsen –
og som kompensation forhåbentlig få hjælp til
også at etablere starten. Humøret dalede noget, da GPS’en viste at vi ville være fremme
på stævnepladsen ca. to timer efter planlagt
mødetid – hvilket dog viste sig at skyldes at
den var indstillet til bornholmske cykler og
ikke til sjællandske motoriserede køretøjer. Vi
ankom derfor kun 20 minutter forsinket, og
efter godt to timers koncentreret arbejde kunne vi konstatere at vi søllerødder bare kan det
dér med at etablere hvad som helst! Ikke engang de sædvanlige diskussioner om den bedste måde at koble teltstænger sammen kunne
forhindre os i at nyde øl, kaffe og kage (fra
både Elsebeth og søndagsfødselsdagsbarnet
Iben – tak og tillykke!) oven på veludførte
dåde (eller hedder det dødder?) på stævneplads, i skoven, ved start, børnebane og mål
og igen – de uundværlige dasser. Så hjalp det
også, at Astrid fra Jylland rapporterede om
individuelle KUM-sejre til både Martin og
Magnus!

Mogens Jørgensen klar med alle SIenhederne
Søndag morgen drog vi af sted igen i rigtig
god tid af respekt for myldretidstrafikken ved
indfaldsvejene til Tikøb og ankom i rigtig god
tid selv efter at have købt forplejning til start-
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personalet hos Søren Bager. Fik udleveret det
sidste materiale fra altid opdaterede Mogens
og marcherede glade ud til starten… Lidt hektisk skal det vel altid være, men faktisk var
hjælperne så kompetente, at jeg var nødt til at
opfinde hektikken selv – ved ikke at kunne
finde kortene til de lette baner 5 minutter i
første starttid. Dermed fik Jens en løbetur
tilbage til stævnepladsen, inden vi lettede
fandt kortene gemt bag de særlige let-banestartlister! Herefter gik det hele imidlertid
strygende akkompagneret af bippene fra startog fremkaldeure, som var så snedigt synkroniseret, at de netop kompenserede for lydens
hastighed de 20 meter fra startstedet til den
første startbås! Kl. 11.30 kunne vi konstatere,
at Jens, der havde påtaget sig at koordinere
startproceduren på de åbne baner i forventning om en loppetjans, havde haft absolut
mest travlt, hvilket stemte overens med rapporter fra stævnepladsen om at sælgerne af de
åbne baner var begyndt selv at tegne banerne
ind på alle forefaldende kort – men at det eneste uheldige øjeblik i øvrigt var indtruffet kl.
11.15 da en passerende hest åbenbart syntes,
at der var for langt til toiletterne... Lisbeth,
Vibe og Anders så deres snit til at snuppe
hver et kort fra de få ikke-startende løbere og
dermed få en løbetur i den fantastisk smukke
katedral af en forårsskov. Så nedlagde vi starten og vandrede tilfredse tilbage til stævnepladsen, hvor der herskede en vis, men kontrolleret travlhed (især på den elektroniske
front, hvor Niels og Jørgen Wisbech blev
kyndigt vejledt af den allestedsnærværende
specialist Mogens), indtil alle løberne var
kommet i mål. Postinddragelsen gav endnu en
mulighed for at nyde skoven i den pragtfulde
forårsdragt (og gav også de nyudklækkede
myg de første chancer for at nyde smagen af
mennesker), og gav mig også erkendelsen af,
at selv stikkende nåleskovstykninger kan have
deres charme – ved at levere kogler der er
ideelle til at rense postenhedsstativer af med.
Midt på eftermiddagen kunne vi således forlade stævnepladsen og kæmpe os igennem
indfaldsvejene omkring Tikøb for at nå hjem
og se, at Østkredsen som sædvanlig havde
vundet KUM med god hjælp fra Søllerødungdomsløberne, og at Andreas havde vist fin
form i weekendens MTB-O-iagttagelsesløb,
som også foregik i Jylland.

Søllerød Orienteringsklub

Tak til alle involverede for en glad oplevelse
af, hvor let det er når man hjælpes ad! Selvfølgelig en stor tak til alle der hjalp med at
opbygge, afvikle og nedtage starten. Og endelig – hvor er det fantastisk at vi har så mange
dygtige og erfarne folk der bare afvikler sådan
et kredsløb i en håndevending!

Væskechef, Ib Glud Konradsen

Startpersonalet på vej: Kirsten Møller, Bent
Christensen og Jens Rose Møller
Kirsten

TILLYKKE - TILLYKKE –TILLYKKE
Til Andreas Konring, der er blevet udtaget
til Junior-VM i Mountainbikeorientering, der
foregår her i Nordsjælland fra 22. -28. juni.
Til Rasmus Thrane Hansen, der er udtaget
til Junior-VM, der foregår i Dolomitterne ved
Trento i Italien fra 5. – 11. juli
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10-Mila i Skåne 2009
”Vi ELSKER svenske stendiger!”
Flere søllerødder end sædvanligt deltog i
årets Tiomila. De deltog på både Søllerød- og
SpringCup-hold. Her fortæller to ungdomsløbere, en uerfaren dame- og en garvet herreløber om deres oplevelser af den store stafet.

Astrid skriver:
Da vi ankom kl. 12 var der en smule uro - jeg
skulle finde dem fra OK Øst, jeg skulle løbe
stafet med, mens vi også skulle finde de andre
søllerødder. Der var intet klubtelt, så vi fandt
en plads ved de andre klubber fra Spring Cup
OK.

sten udelukkende efter dem. Banen var bare
ikke let, men mellemsvær, men det gjorde
ikke noget. Da jeg kom tilbage gik skiftet ret
godt, men jeg fandt ud af, at jeg ikke havde
løbet særlig hurtigt (lige omkring ti min. per
km).
Efter turen kunne jeg hygge mig med vores
kæmpepose ”løs godis” og snakke vejvalg
med Agnes, der var kommet lidt hurtigere ind.
Iben skriver:
Søllerød OK ungdomsholdet bestod af Martin
(4,5 km ml. svær), Agnes (3km let), Caroline
W (4,5 km ml. svær) og Magnus (6 km svær).
Astrid løb som sagt med 3 fra OK Øst og
havde samme bane som Agnes. Ulrik tog dem
med rundt inden løbet og introducerede dem
til det lidt komplicerede stafet-skifteområde
og den lange vej til startposten. Alle klarede
deres løb rigtig fint og søllerødholdet blev,
som Magnus sagde, nr. 1 – 1 – 1!

En halv time efter ungdomsstarten gik jeg ind
for at vente på ham, jeg skulle skifte med. Der
gik over en halv time før han kom hjem fra
sine 4,5 km, men så gik det også fint.

Astrid venter på sin makker.
Jeg lavede en kort skimning over banen på vej
ud til start. Løbet gik fint, som sagt elsker jeg
stendigerne, fordi man kan orientere sig næ-
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Martin Illum efter et godt løb.
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Dameholdet bestod af Karoline K (7,5 km),
Iben (7,5 km), Rikke (5 km), Ellen T (7,5 km)
og Kirsten M (9,5 km). Det var en flot og
varm eftermiddag, og ungdomsløberne advarede mod for meget tøj. Karoline kom godt af
sted med det 335 personer store felt og var
lige knap 1½ time om turen. Så var det min
tur. Jeg havde været noget nervøs for dette
mit første løb i Sverige, og jeg burde have
haft 5 km turen i stedet for 7,5 km. Men det
viste sig at gå fint om end langsomt i det periodevis stenede terræn. Og som sagt: Jeg
ELSKER svenske stendiger! Takket være
dem var jeg ikke ”tabt” nogen steder undervejs.
Jeg havde 20 poster og var stolt da jeg kom i
land efter lige godt 1½ time. MEN men men –
jeg blev dømt for fejlklip, fordi jeg havde
glemt at klippe målposten! En ”puttepost” (se
foto) der stod i målportalen, hvor jeg også
skulle aflevere kort. Jeg fokuserede på at aflevere kortet i hånden på ham der stod i portalen i stedet for bare at smide det, og han var
ikke lige så venlig at gøre mig opmærksom på
posten. Øv!!! Jeg ved jo godt at det eneste
man ikke må gøre ved stafet er at fejlklippe –
og nu var det gået så godt hele vejen rundt.
Modtagelseskomiteen fra klubben tog det
pænt og fokuserede på at løbet var gået godt.
Men hvor jeg ærgrede mig! Kirsten fik vist et
billede af det! – Nok om det!

Iben har netop skiftet til Rikke.
Rikke havde også en god tur på godt en time,
hvorefter Ellen trængte til at komme af sted
og få varmen. Det var begyndt at blive køligt.
Ellen mente, hun ville være 2 timer om det,
men det troede vi ikke på. Hun var da også
inde efter lidt over 1½ time, så det var fint!
Der var lidt vrøvl med, om hendes første 3
poster var registreret rigtigt, men jeg tror det
endte med, at man var overbevist om at det
ikke var Ellens fejl.
I mellemtiden var Kirsten og en del andre
blevet sendt af sted på samlet efterstart kl.
18.45 (det gør man hvis nr. 4 er så sent inde at
nr. 5 ikke kan nå sin tur inden løbet slutter/det
bliver mørkt). Kirsten med de p.t. dårlige ankler var ikke spor utilfreds med at efterstarten
var på 7,5 km i stedet for 9,5 km. Hun blev
klappet i mål ved 20.30 tiden - hun havde haft
en god tur og havde været forsigtig for ikke at
vrikke om igen.
Nu var det for alvor ved at være koldt og det
gjaldt om at pakke sig godt ind. Nogle var
allerede ved at forberede at gå til køjs og havde flyttet bagagen fra den tidligere så solbeskinnede eng til militærteltlejren. Så vi var
kun Kirsten og familien Maag (som skulle
køre hjem sammen om aftenen) samt Bo og
Andreas, der sammen gik i mørket til starten
på herrestafetten. Derefter skulle vi hjem, og
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Bo og Andreas skulle skynde sig i soveposen.
Både for at sove og for at holde varmen, tror
jeg. Jeg er sikker på, at de fleste andre søllerødder også var til stede ved stafetstarten,
men der var så mørkt og tæt af folk, at vi ikke
så hinanden.
Starten på herrestafetten var en god oplevelse!
Vi stod langt henne på startmarken og så lygterne blive tændt efterhånden – alle bøje sig
ned efter kortet samtidig – og SÅ en tordnen
imod os med alle de skarpe lygter blændende.
Vi kunne ligefrem mærke jorden ryste, da de
passerede få meter ved siden af, og det mindede om westernfilmenes bissende bøfler!
Så tog vi hjem efter en lang og dejlig dag. De
bedste oplevelser for os var dels, at terrænet
ikke var så svært som forventet og dels den
hyggelige stemning blandt søllerødderne, for
vi var så relativt få, at det var en selvfølge at
gå op og sende folk af sted, vente ved mål på
de andre osv. Dejligt!
Agnes skriver:
Førstehåndsindtryk af Tiomila er helt klart: et
kæmpeløb med en masse glade o-løbere. Det
var vildt at se så mange samlet ude i skoven.

Agnes og Martin i snak under Tiomila
Selvom det ikke er lige så stort som fx Oringen, er det alligevel overvældende, at man
næsten har bygget en by af telte og lignende.
Det var også ret sejt, at vi var så mange ude i
skoven samtidigt. Alle dem som løb 2. tur,
ligesom jeg, løb nærmest i en stor klump
(selvom jeg røg lidt bagud☺). Alle havde
sagt til en: ”Lad være med bare at løbe efter
de andre!”, men man var idiot, hvis man læste
selv. Det gjaldt bare om at følge med ☺!
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Nå, men efter et ret godt løb og godt vejr blev
det jo koldere og koldere og mørkere og mørkere, og det nærmede sig det største ved Tiomila, nemlig herrestafetten. Jeg så kun starten
inden jeg lagde mig til at sove (så godt man
kunne, da speakeren jo talte uafbrudt).
En ting jeg synes vi skal være taknemmelige
over er, at - så vidt jeg ved – lavede de 'hamburgare' hele lørdag og søndag, tilmed også
om NATTEN!
Det var stærkt at lave 'hamburgare' et helt
døgn.
Anders skriver:
Ja, det er altid en stor oplevelse at være med
til Tiomila. Jeg løb det første gang i 1970 i
Järna, syd for Stockholm, og det var spændende for en 17-års ”yngre junior”, at ligge
som nummer 4 ved radioposten på 8. tur. Der
var 335 hold med og vi løb på 1:20 000-kort.
Det glemmer man ikke i første omgang.
Året efter var jeg sat på 9. tur og havde glædet
mig mindst et halvt år i forvejen til det. Desværre blev vi (min gamle klub Turebergs IF)
diskvalificerede, da vores førstetursmand
havde stemplet forkert, så jeg kom aldrig ud
at løbe. En stor skuffelse.
1971 var også sidste gang Tiomila gik uden
gaflinger. Der var enorme klynger helt til
sidstetur, 50 hold i løbet af et minut, og man
var klar over, at sådan kunne det ikke blive
ved.
Godt, at der var gaflinger på sidsteturen i år,
og at den blev afkortet for hold med omstart,
så de kun løb 10,5 km i stedet for 17 km.
Jeg kom først op til stævnet lørdag em., grundet arbejde, lige når de første damehold gik i
mål. Siden hyggede jeg i solen, købte nye
OL-bukser og nød stemningen og solnedgangen.
Her var verdens bedste O-løbere, sammen
med alle os andre entusiaster, samlet til en
OL-fest. Det slog mig pludselig, at alle jo er
vigtige for at skabe denne herlige stemning.
Kl. 21.30 gik så starten i herrestafetten og
dermed var der en spænding i luften, som
varer hele natten indtil de første hold er gået i
mål. En lækker storskærm viste billeder ude
fra TV-poster. På nogen stræk var der desuden trac-trac, så man kunne følge de bedste
holds vejvalg i skoven.
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Det er meget fascinerende at se topløberne
komme fremstormende i mål for veksling.
Fantastisk hvor hurtigt de kan finde vej uden
at bomme.
Selv løb jeg 3. tur (7 km nat) i Spring-Cups 2.
hold og det var jo ikke præcis med bedste tid.
Men forudsætningen var jo, at vi var med for
at få oplevelsen. Andreas Konring gik fint på
6. tur (10km) og med i holdet var desuden Bo
Konring, Jens Aaris og Ronnie McGrail.
Peter Horstmann på 1.- holdet gik som sædvanlig fint på 1. tur (13 km nat) og kom ind
som nr. 18, kun 52 sek. efter teten. Stærkt!
Tore Linde gjorde et kanonløb på 3. tur og
tabte kun ca. 2 min. på de hurtige løbere foran
og Ulrik Nielsen tabte kun 4 min. på Rasmus
Djuurhus, som kom ind som første mand på
den lange nat – 18 km i den svenske natskov!
Daniel Hubmann, Kristiansands OK var for
stærk for Mats Haldin, IFK Göteborg, som
aldrig før har tabt en sidstetur, som speakeren
sagde. Men så blev det i år. Emil Wingstedt,
Haldens OK, havde bedste stræktid, men startede alt for langt efter Daniel og Mats for at
have en chance.
Man kan se alle resultater på 10-mila.se, hvis
man vil.
Jeg kan anbefale alle at komme med og opleve Tiomila, hvis man får en chance. Det tror
jeg ikke man vil fortryde.
Redaktøren skriver:
I Søllerød Ok ´s barndom(1992) deltog vi med
både et herre- og et damehold til Tiomila et
sted syd for Stockholm.
Begge hold gennemførte, og husker jeg ret,
blev vi (damerne) nr. 168.
Billeder fra den gang findes i fotomappe i
Rønnebærhuset.
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”Fremtidens Tiomila ?”
Mens frosten var ved at slippe sit tag i underskoven og militærteltet - søndag morgen kl.
ca. 9:30 – lå jeg endnu i den varme sovepose,
mens en gruppe SET-medlemmer Søllerød/Spring Cup - udenfor teltet - var ved at
pakke soveposer m.m. for at drage hjem.
Snakken gik lystigt om diverse langstræk,
bom, moser, ”tog” som man havde hentet og
m.m.
Alt i alt fik man indtryk af, at nattens strabadser havde været en barsk oplevelse. Og så
blev der sat trumf på med udtalelsen:
”Når jeg bliver H 50 skal jeg med til Tiomila
som publikum. Så skal jeg sidde i en god
lænestol, iført termotøj og drikke rødvin.”
Lige netop på dette tidspunkt var Formanden i
skoven på sin 8. tur med frost i skægget og
kolde tæer, og jeg kan hilse og sige, at der
hverken var dømt lænestol, termotøj eller
rødvin. Han er lige rykket op i H 65, så måske
er det lidt for tidligt at drømme om fremtidens
magelige Tiomila ☺
10Mila-hilsen
Ellen T.

Sommerafslutning.
Sædvanen tro afslutter vi forårets træningsløb
i Tisvilde Hegn fredag d. 19.06.
Mødested: P-plads, Tisvildeleje
Start: 17:00 – 17:30
Bad: 50 m
Efter badet: Drosselvej 2, 3210 Vejby
Ønskes: Grill, kød, salat- gerne kage, campingstol/bord mv.
Haves: Kaffe, grill-kul, table-top, solnedgang, drikkevarer til salg
Tilmeld på: ellen.thisted@skolekom.dk (løber/ ’kun det festlige’)
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KUM 2009
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Ungdomssiderne

Caroline Wilken skriver:
Igen blev det tid til KUM, Kreds Ungdoms
Match, der er årets helt store begivenhed for
os unge løbere. Denne gang gik turen til Jylland, hvor Silkeborg OK var arrangører.
Søllerød Ungdoms Team har i år vist sig fra
sin bedste side ved at have hele 6 løbere kvalificerede: Martin, Rikke, Caroline K., Magnus, Astrid og selvfølgelig Rasmus – selv må
jeg erkende, at man ikke kan være heldig nok
til at komme med på et afbud for fjerde år i
træk, jeg måtte denne gang bare nøjes med at
være reserve i både D-16, D-18 og D-20. Øv!
Jeg har fået Astrid Maag, der var debutant ved
KUM, til at skrive lidt om, hvordan weekenden forløb:
”Vi blev hentet af bussen kl. 8 på Lyngby st.
og skulle derfra ud til en masse andre steder,
hvor vi skulle samle nogen op. Busturen tog
ca. 4 timer og 30 minutter, men det var ikke
så slemt, når man bare læste, spillede kort,
snakkede med de andre eller andre ting.
Da vi ankom, var der ca. 1 time til første start.
Løbene gik fint, specielt for mig, selvom jeg
ikke vandt noget (nr. 5 af 18)! Magnus og
Martin fik første plads i hver deres klasse☺!
Jeg ved ikke præcist, hvordan det gik for Caroline K, Rikke og Rasmus, men det var vist
ikke gået helt dårligt.

Efter løbet skulle vi over til Gl. Rye skole,
hvor vi skulle spise, holde fest og sove (sammen med dem fra nord og syd). Så stod den
på hygge og udpakning, til vi skulle spise.
Maden var god, og det var festen i den grad
også, men der var selvfølgelig et minus, og
det var at Øst hverken vandt ølstafetten eller
den anden konkurrence til festen ! Efter festen var det på hovedet i seng ved 1 tiden der var jo også en dag søndag.
Næste morgen var alle lidt trætte, men det gik
da over, for søndag var der stafet. Alle glædede sig til at se, hvad ”De store drenge” havde
fundet på af ballade. Men de var temmelig
kedelige. De var klædt ud, men de startede
helt normalt. På vej til publikumsposten ventede de, så alle var med, og så stormede de til
posten. Så blev det min tur, men det var ikke
lige frem en succes: Jeg bommede 2 poster og
kom derfor lidt sent, øøv !
Da alle var kommet i mål, var der præmieoverrækkelse, og vores ene hold fik første
pladsen☺! Øst kredsen vandt det meste i år,
ligesom vi plejer!
Så gik turen hjem, og det gik lige så fint som
på udturen. Da vi kom hjem, var de fleste helt
”flade”.
Det var en super oplevelse☺!!”
Astrid Maag

Også Caroline Konring har sagt ja til at fortælle om KUM.
Kl. 8 lørdag morgen troppede en flok glade
Søllerødder op (Rasmus, Magnus, Martin,
Astrid, Rikke og Caroline K) for at køre en
lang bustur hele vejen over til Silkeborg, hvor
KUM blev afholdt. Alle var spændte på,
hvordan dette års KUM skulle være, både
dem der havde været med før, og dem
som ikke havde.
Efter mange timers
bustur, kom vi til
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Palsgaard skov, hvor vi straks satte vores tasker og skulle til at få det tøj, vi skulle løbe i.
Dette bestod af en t-shirt, hvor der stod ”Øst
er bedst” på forsiden, hvilket jo passer ret
godt, da vi har vundet de sidste mange år. Vi
fik også et par bukser, hvor der på bagsiden
stod ”2 fast 4 you”.
Da det hele var delt ud, og de andre kredse
var kommet, startede løbet.
Martin og Magnus kom ind på en meget flot
første plads i H12 og H14, Astrid blev nr. 5,
Rikke nr. 10 og Rasmus nr. 4.
Magnus og Martin
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Da alle var kommet i mål, gik turen til Gammel Rye hvor vi skulle være på Gammel Rye
skole. Om aftenen var vi alle samlet i gymnastiksalen, til præmieoverrækkelse og middag.
Efter middagen kom noget underholdning,
hvor nogle udvalgte fra hver kreds skulle,
traditionen tro, finde nogle forskellige ting
såsom; et par røde trusser, et oppusteligt liggeunderlag m.m. det var desværre ikke øst der
vandt den del, men til gengæld vandt vi løbet
som jo var det vigtigste.
Efter underholdning og mad, var der fest med
ølstafet, som øst desværre heller ikke vandt.
Næste morgen mødte en masse trætte unge
mennesker op til morgenmad kl. 8. Senere gik
turen hen til Ryekol, hvor stafetten skulle slås
løs. Stævnepladsen lå på en græsplæne, nede i

kanten af Ryekol med en super udsigt over de
store åbne bakker.
Traditionen tro havde alle H 17-20 løberne,
som skulle løbe første tur, klædt sig ud i alle
mulige afskygninger, og der var alt fra Darf
Wader til Karl Mar Møller. Det var ikke alle
der var tilfredse med den underholdning som
H 17-20 løberne lavede, i forhold til de andre
år, men de havde lavet lidt sjov ud af det.
De havde aftalt at mødes ved posten før publikumsposten, hvor der var to, der samlede
alle kortene, og så løb de samlet hen til publikumsposten, som lå på en bakketop. Derefter
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blev alle kortene lagt på bakken ved siden af,
hvor de så skulle finde det rigtige kort, det
lykkedes vidst ikke helt for dem alle, for der
var vidst nogle, som kom til at løbe med det
forkerte kort.
Da de havde fået kortene, gik løbet rigtigt i
gang. Selv om Marius Thrane Ødum (Øst) var
den sidste der klippede publikumsposten, var
han den første i mål efterfulgt af Rasmus
Thrane. Martin som løb 4. tur ud af de 5 ture,
fik sit hold til at gå et par pladser op, og sendte Signe Klinting ud som den første på sidste
tur. Signe kom da også ind som den første
foran Ida Bobach, så det igen var Øst der løb
af med sejren.
Da turen så gik hjemad, brugte de fleste den
lange bustur på at sove, efter en sjov og begivenhedsrig weekend.
Caroline Konring.

SUT-portræt
Navn: Philip Kæseler
Alder: 17 år

Philip Kæseler
Løbet siden: 2006
Skostørrelse: 43-44
O-sko: Twister
Kompas: Silva nor spectra
Favorit disciplin: Lang (tidligere Klassisk)
Favorit terræn: Bakket
Største o-idol: Caroline Wilken ☺ (ha ha!)
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Bedste resultat: nr. 4 på en af dagene til Oringen i 2007
Største skuffelse: Spring Cup 2006 – jeg
kunne slet ikke orientere den dag!
Hvordan kom du ind i ”o-sporten”?
Casper og Caroline Wilken fik lokket mig
med til mandagstræning, og sådan begyndte
jeg.
Hvad er det sjoveste ved o-løb?
At det altid er en ny bane man løber.
Bedste/største o-oplevelse?
O-ringen i Sverige 2007, det var en rigtig fed
uge. Det var 5 dages løb, og når man var færdig med at løbe, hyggede vi ved teltet ☺
Andre interesser?
Arbejder som kassemand, og skolen.
7 hurtige:
Ensom i skoven eller flere på ”krogen”?
Ensom i skoven
Bedste citat? ”I naturen er man altid ved
Guds hjerte” af H.C. Andersen
Tiomila eller Jukola? Tiomila
Tights eller nylon? Tights
Dansk eller svensk terræn? Svensk terræn
Hvilken årstid foretrækker du? Sommer
Lige på eller udenom? Lige på

Elitesiden April - Maj 2009
Peter Horstmann og Troels Christiansen
Siden sidst har SET deltaget i DM Nat ved
Aabenraa, 10Mila i Skåne, DM Sprint i Vordingborg og DM Ultralang i Grib skov samt
SM-stafet i St. Dyrehave.
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lægger. Det blev et lækkert stævne hele vejen
igennem, og rammerne var helt perfekte med
en stævneplads ved Gåsetårnet.
Banerne var teknisk udfordrende på et godt
kort, desværre for SET var der ikke rigtig
nogen som lykkedes den dag.
Ulrik, Peter og Tore blev hhv. 11, 18 og 19,
dels pga. sygdom og dels pga., at der blev
løbet forkert rundt på banen.
Dagen efter var der DM-Ultralang Grib Skov
Nord. Det var ikke verdens mest udfordrende
bane, og den var også lidt for kort, hvis man
kan tillade sig at sige det. I H21 blev de små
26 km løbet på 2.08 af vindende Rasmus
Djurhuus, hvilket er 22 min under forventet
vindertid.
Ulrik og Peter løb tættere på den forventede
vindertid og blev hhv. nr. 10 og 8, og var
begge trætte bagefter.
SM-stafet i begyndelsen af maj blev domineret af SET, som havde ikke mindre end 3 hold
til start i H21 - ud af 7 hold. Holdene bestod
af Ulrik - Troels - Peter, Tore - Anders - Rune
og Steen - Andreas - Henrik. Det blev til en
enkelt medalje af bronze samt en 4. og 6.
plads. En stor dag for SET.
Dagen efter til SM-lang var Ulrik eneste gennemførende fra SET, og det blev til en 5.
plads til ham.
Ellers kan det nævnes, at Rasmus trods skader
er udtaget til NOC og JWOC. Stort tillykke til
ham fra SET.
På gensyn.

Til DM-nat havde vi kun sendt to løbere nemlig Troels og Ulrik. Ulrik kom ind på en flot
4.plads og Troels en 9.-plads.
Tiomila blev løbet i Skåne, så det var dejligt
tæt på for os Sjællændere. På SCOK's 1. hold
løb Ulrik, Tore, Troels og Peter sammen med
nogle løbere fra ØST, FIF og Roskilde.
Holdet var på papiret ikke så stærkt som ved
tidligere tio-milaer, men til trods for dette
kom holdet flot igennem som nr. 52.
Dette års DM-sprint blev arrangeret af O-63,
hvor Troels var hyret som korttegner og bane-
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Sprintcup
fem forårs-torsdage i 2009
Den 7/5 2009, var jeg til mit første Sprintcup i
min ”karriere”.
Jeg lavede et bom på ca. 3 min. på post 12, på
resten af banen klarede jeg det godt.
Jeg klarede mig godt på motionsbanen, jeg
kom på 3. pladsen.
Pointfordeling:
Placering

Point

Placering

Point

1

100

6

70

2

90

7

69

3

82

8

68

4

76

9

67

5
72
osv.
osv.
Den 14/5 stillede jeg også op til sprintcup
igen.
Der gik det lidt bedre, efter en hård bane kom
jeg ind på 2. pladsen.
Det var med nogle små bom hist og her, men
ellers var det et godt løb.
Dette resultat var også på motionsbanen.
Den 21/5 på Farum Park (det er der FC
Nordsjæland holder til), gik det endnu bedre.
Jeg kom nemlig på en 1. plads, efter et næsten
fejlfrit løb.
Jeg har 272 point, mens ham der ligger på
førstepladsen sammenlagt, har 280 point.
Den 28/5 var der finale i sprintcup.
Hvis jeg vandt denne gang, vandt jeg også
sammenlagt.
Men efter et bom på post 6 på 30 sek. løb jeg
okay til post 7, men så bommede jeg 1 min. til
post 8, og blev sammenlagt nummer 2 med
272 point.
Andre gode resultater af Søllerød OK:
Sammenlagt 1. plads: Ulrik Nielsen, H-Elite.
4 etapesejre i alt til Ulrik Nielsen, H-Elite,
Troels Christiansen, H-Elite, Mads Lassen,
Motion og Agnes Jonsson, Motion.
Bedste Søllerød i D-Elite: Else Juul Hansen.
Bedste Søllerød i Børn: Silas Schytte Olsen.
Jeg ville ud at løbe sprintcup pga. jeg bommede 10 min. til DM Sprint i Vordingborg, så

det var faktisk kun for at få sprinttræning,
men det har nu været rigtig sjovt.

Mads Lassen

SkovCup i Rude Skov 20. maj
2009
Så fik vi atter afviklet en SkovCup i Søllerød regi.
Vejret var perfekt o-løbsvejr, og det lokkede da
også 230-240 børn i skoven. Vi havde brugt i alt
239 kort, men nogle af kortene var til forældre,
der gerne ville skygge deres barn, så derfor det
upræcise deltagerantal.
Som nogle af jer ved, så har den store skovningsmaskine været i gang flere steder i Rude Skov, og
i dagene inden løbet den 20. var turen kommet til
det tætte område ved lysløjpen uden for stadion.
Det betød, at vi var nødt til at ændre lidt på bane 1
og bane 2. Heldigvis havde de fleste deltagere
læst på opslagstavlen om ændringerne, så det gav
ikke nævneværdige problemer, selvom banerne på
kortet ikke var blevet ændret.
Til SkovCuppen havde vi gode hjælpere og mange tak til dem. Uden disse kompetente folk kunne
vi ikke afvikle dette løb.
Denne SkovCup var den sidste, som Maria og jeg
var ansvarlige for. Nye folk må melde sig til næste
år eller gerne før. Til efteråret er der SkovCup
igen. På www.skovcup.dk kan du se hvornår og
hvor. Første gang er sandsynligvis den 19. august.
Kirsten O
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Lagkageløbet
”Grundlovsdagsløbet” 2009
Der er to konkurrencer på denne dag.
Hvem kan fremstille den mest særprægede
lagkage?
Og hvem kommer til at løbe flest point hjem?

Iben(håndlanger)Vibe(vinder) Jens(arrangør)
Det er sjældent, at første ”mand” i mål bliver
vinderen, men det var altså tilfældet i dag.
Den mærkværdige pointberegning med
(u)heldige sekundtal, 20 bonuspoint til mellembaneløbere og en division med placering i
mål (nr.1) faldt ud til min (bag)fordel.
TILLYKKE til mig! Jeg får nu lov til at arrangere næste års lagkageløb sammen med
Iben, der blev håndlanger, idet hun fik færrest
point.
Vi skal nok finde på noget retfærdigt en dag
til næste forår, hvor der ikke er andre arrangementer. Nærmere om ca. 11 måneder.
Dagens løb, arrangeret af Jens Anders Hansen
med hjælp fra Susanne og Simon, startede
med 6 helt almindelige poster i den delvist
hærgede Rude Skov. På post 6 sad Simon og
gav os en vandflaske – ikke en flaske vand –
indeholdende et kort med resten af posterne
på. Kortet sad tæt på flaskens inderside, så det
var letlæseligt trods plastikbølger på ydersiden.
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Det var for mærkeligt at have et kompas i
hånden samtidig, så det kom i lommen resten
af vejen.
Jeg har ikke fortalt, at der ikke var klippetænger eller elektronik på posterne, men for at
gennemføre skulle man hjembringe noget
guld, som ville befinde sig på en af posterne.
”det er nok på næstsidste”, gættede jeg. Det
var det. En pose vingummi i gul(d)pose.
Jeg kom først i mål, men allerede tre minutter
efter kom Magnus Maag, han havde løbet den
lange bane!
Der var rigtig mange lagkager/kager i år, så
mange, at der ikke blev spist op – nogle af
resterne blev sat i køleskabet til morgendagens SUTter.

Et lille udvalg
ner, den ældste,
og en midt
gjorde dommer-

på tre persoden yngste
imellem udkomiteen.

Valget faldt på
lens: "O-løberen
mellem hav,
klit og skov".

Jens og Eli sit ES
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O-kort/Island-Danmark, Hindbær i sneen, Luftfoto, O-skærm, Halvmåner, Bakket landskab.

Iben Maag
Jens Aaris Thisted
Grethe Tetens
Anita Krebs
Mads Lassen
Anders Basker
Jens Krebs
Morten W
Ann Rasmussen
Karoline Foverskov
Poul Munk Eriksen
Gert Bøgevig
Kirsten Olsen
Alice Munck
Magnus Maag
Signe Foverskov
Pia Krebs
Jonas Krebs
Kaj Maag
Astrid Maag
Bjørgvin Hjartason
Ellen Thisted
Jørgen Munster
Else Juul Hansen
Bo Rasmussen
Rune Rasmussen
Vibe Bøgevig

min
60
61
90
43
23
60
43
69
75
70
72
60
66
66
51
57
36
36
66
53
23
57
51
55
58
23
48

sec
20
11
30
14
40
5
15
4
6
39
45
18
42
44
22
41
53
52
28
53
39
56
48
19
18
38
26

point
3,8
4,2
5,4
13,0
13,0
13,2
13,7
14,7
15,7
18,5
19,4
19,8
24,7
25,6
26,4
28,8
31,2
32,8
33,0
51,2
52,0
52,8
52,8
60,0
64,4
71,5
115,2

Jens´s pointberegning var meget indviklet.
Udfra den tid, man havde løbet fik man tildelt
point udfra minuttallet og sekundtallet.
Cifrene i minuttallet blev lagt sammen – det
sammen gjorde cifrene i sekundtallet – og de
to fundne tal blev efterfølgende multipliceret
med hinanden.
F.eks. Tid: 61 minutter og 11 sekunder: (6+1)
* (1+1) = 14 point.
Løbere på kort bane fik forhøjet deres pointtal
med 30%, løbere på mellembane med 20% og
løbere på lang bane med 10%.
Dernæst blev pointtallet divideret med et tal,
som på sindrig vis svarende til placeringen på
den enkelte bane.
Hvis man blev nr. 1 var tallet 1, hvis man blev
nr. 2 var tallet 1.5, hvis man blev nr. 3 var
tallet 2 osv.
Da alt var talt sammen blev resultatet, at Vibe
Bøgevig fik flest point, mens Iben Maag fik
færrest – og dermed fik Vibe en god hjælper
til lagkageløbet næste år.
Vibe.
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eXtrem Marathon
for seje mænd og kvinder
Mål. Endelig mål. Klokken er seks minutter i
fire om eftermiddagen, og med ømme lår,
knæ og fødder ”kaster” vi os ind over målstregen. Seks minutter før målgang lukker.
Det har været 22 hårde, oplevelsesrige, mudrede, sjove og udfordrende timer. Vi deltog i
eXtrem Marathon racet, som foregår i Silkeborgs svære og bakkede terræn, hvor vi med
fuld oppakning skulle løbe 35 km orienteringsløb over to dage.

Fredag den 29. maj.
Til eXtreme Marathon er der opsat regler for
oppakningen. F.eks. skal man have et telt med
bund i, førstehjælpsudstyr er obligatorisk og
hver sovepose skal veje mere end 450 g. Det
stiler krav til ens udstyr, og derfor valgte vi at
investere i Osprey’s teknik-tasker, der egner
sig perfekt til en lang løbetur. Vi havde derfor
på forhånd vejet alt udstyr og sørget for, at det
var så let som muligt.
Vi ankom til Ry st. klokken 21:00. Eftersom
busserne ikke går så sent i en lille by som Ry,
gik vi op til den lokale pizzamand og lavede
en deal med ham. For tre pizzaer ville han
køre os op til vores gamle efterskole, der ligger meget tæt på Knøsgården, som var stævneplads den følgende dag.
Efter et glædeligt gensyn med efterskolen, gik
vi ned til nogle gamle elev-sheltere, hvor vi
sov til den næste dag.

Lørdag den 30. maj (1. etape)
Da vi vidste, at dagens etape stod på cirka 17
km orientering i sol, vind, vand og blæst, måtte der noget energi til motoren. Derfor startede vi dagen med at blaffe til Ry, hvor vi købte
ind i den lokale Kvickly. Med poserne fulde
af nødder, tørrede frugter, bananer, chokolade, gulerødder og frokost, gik vi ud i solen for
at starte spisningen.
Klokken 17:00 tjekkede vi ind på stævnpladsen, og her fik vi udleveret SI-brik samt
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brystnumre. Vi troppede op med matchende
tøj – samme tights, Søllerød OK-bluserne og
de samme tasker. Vi så rigtig professionelle
ud.
Overskriften for årets løb var ”eXtrem Marathon for velgørenhed – en mening med galskaben”, og hele overskuddet gik til Læger
Uden Grænser.
Stævnepladsen vrimlede med andre spændte,
sportsentusiastiske adventureløbere, hovedsageligt mænd, der gjorde sig klar til at løbe
henholdsvis 35 km, 35 km svær orientering,
50 km og ”kongebanen” på 70 km. Det overraskende er dog, at det ikke kun er sportsfolk i
”deres bedste alder”, men også militærmænd
med minimum 20 kg. oppakning, brødre på
50+ og forældre med deres børn, der gerne vil
være med. Dette er med til at gøre eXtrem
Marathon til noget helt specielt. Det er ikke
kun et hårdt konkurrencepræget løb, men derimod også meget socialt. Alle står klar til at
give en hjælpende hånd.
Klokken 18:00 lød startskuddet for vores
klasse, og med taskerne på ryggen løb vi i
samlet flok af sted. Dagens etape havde 16
poster og to vandpassager, men da kortene var
i målestoksforholdet 1:25.000 og ikke normale o-kort, tog det et par poster før vi havde
vænnet os til det. Post 2 bommede vi derfor,
men herefter kom vi ind i en god rytme. Efter
at have løbet i en times tid, kom vi til den
første såkaldte vandpassage. Her skal man
svømme med redningsvest og hele ens oppakning, og der er flere forskellige versioner
til at komme over på den anden side. Vi valgte den mest ”traditionelle”: tage taskerne ned i
vandtætte ”kajak-poser” og svømme over med
tøj og sko på. Nogle hold valgte derimod at
smide alt tøjet, mens andre svømmede over
med taskerne på ryggen. Vandpassagerne var
altid en god afveksling for de trætte ben, og
det var en rar måde at blive afkølet på. Udover vandpassagerne var det nogle gange
nødvendigt at hoppe i vandet for f.eks. at
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komme ud til en lille ø og klippe en post. Det
er et af de steder, hvor det adskiller sig fra
traditionelle o-løb.
Vi løb gennem alt fra moser til høje lyngbakker og så meget forskelligt terræn, og klokken
23:30 kom vi til den sidste post. Herfra fulgte
vi en snitzling til ”Night-campen”. ”Nightcampen” er et sted, man ikke kender på forhånd, og det er her man overnatter og starter
løbet på dag 2. Sidste frist for at komme i mål
på dag 1 er klokken 06:00 om morgenen, og
vi hørte også om et hold på 70 km-ruten, der
var kommet ind klokken lidt i seks og skulle
starte andendagens løb klokken 07:00. De fik
derfor kun en lille times søvn. Vi var lidt mere heldige, og kom ind mens der stadig var en
del hold ude. Vores ben var meget trætte og
tøjet vådt, så vi skyndte os at få lagt det hen
ved et af de mange små bål, så det kunne tørre. Efter at have slået teltet op, fandt vi vores
Trangia-gryde frem og begyndte at koge vand
til vores pose-mad. Kogegrejet er et punkt,
hvor man virkelig kan spare mange gram. Vi
havde derfor udtænkt en måde, hvor vi satte
tre telt-pløkker ned i jorden, satte sølvpapir
rundt om dem og satte ild til et par spritbriketter, som vi lagde ned i midten. Herefter kunne
gryden stå ovenpå, og det var meget nemt,
hurtigt og vægtbesparende. Mens vi lavede
mad, bemærkede vi igen de forskellige ambitionsniveauer, der er plads til i dette løb. Et
hold havde kransekage med, mens andre trak
en dåseøl op af tasken, som de kiggede på
med begejstring. Så var der de hold, der holdt
sig til deres pose-mad, hvorefter de gik i seng
med det samme for at få så meget søvn som
muligt.

Søllerød Orienteringsklub

geså godt et flow i orienteringen som om lørdagen. Vi overså derfor nogle meget elementære ting, f.eks. at der var snitzlet fra post 2 til
3. Vi brugte derfor en time på at lede efter
posten, der til sidst viste sig at ligge 50 meter
ude på en hængemose. Det resulterede bl.a. i,
at Rikke sad i mudder til livet og måtte graves
op med hænderne.
Post 16-19 var en lille sprint kaldet ”Truckerspurten”. Det hurtigste hold på spurten ville
blive præmieret til præmieoverrækkelsen. De
første tre poster var placeret i en rindende å,
mens den sidste bogstavelig talt lå på toppen
af et mudderbjerg. Ved post 19 var der kun en
time tilbage til sidste målgang, og herfra var
der stadig to meget lange stræk tilbage. Vi
valgte derfor at løbe direkte til post 22 og
herefter i mål, hvor vi blev speaket og taget
imod med klapsalver. Der var mange hold,
der blev nødsaget til at springe en eller flere
poster over, selvom det gav en time ekstra i
tidsstraf. Det er dog bedre end at blive diskvalificeret. Klokken 16:00 var der præmieoverrækkelse, og efter den var der lodtrækningspræmier. Vi var så ”heldige” at vinde et endages adventureløb i Thy hvor begynderdistancen er 100 km.
På trods af en fuldstændig smadret krop regner vi dog med at vende stærkt tilbage næste
år!
Mange adventurehilsener
Rimelig Rå Rikke og Stærke Silke.

Søndag den 31. maj (2. etape)
Vi vågnede ved at klasse 50 km blev sendt af
sted klokken 08:00, og begyndte herefter at
slå telt ned og lave en god portion havregrød.
Nogle løbere, lagde vi mærke til, lå og sov
med hovedet ud af teltet, fordi de var så små.
Vi havde et langt mere komfortabelt tomandstelt med, der dog vejede betydeligt mere.
Da startskuddet lød klokken 09:30, var det
ikke til at skjule i benene, at vi havde løbet
omkring 20 km den foregående dag. Men med
22 poster og to vandpassager skulle det nok
blive endnu en god men udfordrende etape.
Vi var meget trætte, og havde derfor ikke li-

Silke ved Påskeløbene

Rikke ved Tiomila

Desværre ingen billeder fra eventyret – pga.
et ødelagt memory-stick.
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Det store træningsspring
Det store træningsspring
De tørre tal:
År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

Gange Deltagere Gennemsnit
3
76
25,3
30
685
22,8
36
1017
28,3
41
1400
34,1
43
1706
39,7
42
1777
42,3
17
884
52,0
212
7545
35,6

Eller på en anden måde:
Vinter 2009 har lørdagene haft følgende
antal aktive til den søllerødske træning:
43 – 52 – 48 – 49 – 58 - 31 – 44 – 47 – 43 –
50 – 57 >>> et gennemsnit på 47,5 aktører.
Foråret 2009 har torsdagene haft følgende
antal aktive til aftentræningerne i vores
skove:
49 – 58 – 64 – 73 – 54 – 63 >>> et gennemsnit på 60,2 aktører.
Det er forståeligt, at der kommer søllerødder
ud til træning, når der er et tilbud; men det er
ikke så let at forklare baggrunden for den helt
utroligt overraskende udvikling, der er sket
det seneste halve år. Hele vinteren igennem
havde vi et større antal personer i skoven end
på noget tidspunkt tidligere, hvilket det flotte
gennemsnit på over 47 pr. gang jo klart viser.
Men, at det helt store træningsflidsspring
skulle ske, da vi rykkede over til torsdagstræning, havde ingen kunnet forudse.
Mere end 60 løbere i skoven pr. aften kom
som en total overrumpling. Kortene med dagens baner er blevet revet væk og bandemedlemmerne, som forsøger at få alle på træningslisten, har næsten ikke kunnet følge
med. Nye venner, familiemedlemmer og ”til-
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fældige tilløbere” er dukket frem og parkeringsmulighederne har været topbelastede.
Muligvis har det virket mere tillokkende, at
det nu er træningsbanden, som står for de
ugentlige træningstilbud – måske er det avisernes artikler om sundhed gennem motion –
eller Molbo-løbenes utrolige succes – eller de
nu indarbejdede træningsvaner hos søllerødderne – de lokkende omtaler til venner og
bekendte – det gode eller ikkegode vejr ?????
Ja, forklaringerne kan være mange; men det
herlige resultat har været et sandt mylder af
friske O-løbere, som har udvist fantastisk flid
og stort gåpåmod ved disse træninger.
Endnu har vi nogle forsommertræninger tilbage – afsluttende med den nærmest traditionelle sommerdyst i Tisvilde Hegn med den
efterfølgende fantastiske klubaften i formandens beskedne hule oppe på skrænten ved
Vejby – husk, at det er fredag, d. 19. juni
2009 vi alle mødes til fantastisk klubgrillhyggekomsammen – lige dér, hvor solen næsten
ikke er til at drive i havet.
Heldigvis er der yderligere klubtræninger at
se frem til, når vi alle igen mødes efter sommer-O-løb i det store udland eller måske lidt
mere beskedne løb i de danske terræner.
Planen for det næste halve år er ved at være
på plads, og der er lagt op til, at TRÆNINGSBANDEN fortsætter sit arbejde med at tilbyde friske og måske ligefrem belærende Obaner i de søllerødske terræner. Listen frem til
nytår indeholder torsdagstræninger, torsdagsnatløb, lørdagstræninger og endog et julemavefræs.
Første del af listen kan ses andetsteds i bladet.
Ja, så er der kun at sige velkommen til den
herlige klubtræning – og husk, at det er dér
humøret og musklerne vokser.
Gert
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Fra en ”Træningsbandit”.
Som autodidakt o-løber gennem de sidste 3-4
år, med temmelig blandede oplevelser til følge, valgte jeg at melde mig ind i træningsbanden da Gert kaldte.
Selvom det har krævet tid, har det været det
værd. Jeg prøvede sidste år at lave både en
14-dagesbane og en torsdagsaftentræning,
hvilket vist egentlig gik meget godt, især takket være Mogens J.`s tålmodighed i forbindelse med korttrykningen den gang.
I år mødtes jeg så med træningsbandemedlemmerne før løbene blev tilrettelagt, og det
var en meget nyttig og lærerig omgang, idet
jeg der fik rigtig mange gode råd om løbstilrettelæggelse, og blev opmærksom på en masse små detaljer i dette arbejde, som jeg ikke
tænkte over sidste år. Jeg fik også nogle helt
andre oplevelser i år, da jeg gik rundt og lagde posterne ud. Jeg havde fået skærpet min
opmærksomhed på mange flere detaljer i terrænet, og følte mig bedre i stand til at læse
kurverne derude.

at bliver ekspert i at udføre, og det mener jeg
selv, er fordi jeg netop er blevet meget bedre
til at læse både kort og terræn via træningsbandearbejdet.
Erfaringerne med 14-dagesbanen er ret specielle, idet naturen var ”helt nøgen” da posterne
blev lagt ud, og klædt i lysegrønt, da de skulle
hentes ind. Det var, som om det var to forskellige løb, det drejede sig om, så det tog
mig faktisk længere tid at samle ind end at
lægge ud. Ydermere var en af posterne blevet
flyttet, åbenbart af nogle som syntes, at den
hang lidt for tydeligt (under en bro i en lille
grusgrav hvor der tilsyneladende ofte finder
andre aktiviteter sted). Det var lidt ærgerligt,
men det kan man jo ikke gardere sig imod.
Selve det, at gå rundt i skoven og finde lige
præcis det sted posten skal hænge, er også en
dejlig oplevelse. Man har
faktisk skoven helt for
sig selv, hvis det er tidligt på dagen, altså lige
bortset fra musvågen,
som gør alt, hvad den
kan for at skræmme én
væk, men det må man så
tage med.
På gensyn i skoven
Leif Grønfeldt

Posterne er ind imellem svære at se.
Jeg fik et rigtig godt samarbejde med Niels R.
omkring korttrykningen, og på selve løbsdagen en masse god feed-back på de baner jeg
havde lagt. Imidlertid er det allerbedste jeg
har fået ud af arbejdet med at lægge løb, at jeg
selv er blevet en bedre o-løber. Jeg har deltaget i et par kredsløb og en divisionsmatch,
hvor jeg hver gang har undgået de helt store
bommerter, som jeg ellers følte, at jeg var ved

Også natløb har Leif Grønfeldt prøvet.
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Divisionsmatchen
den 24. maj 2009 i Grib Skov Vest
Rapport om en forudsigelig klubsucces
Af Kirsten Møller.
Hvordan kan det være fedt at stille op i en
divisionsmatch og ikke få points? Det var
nemlig det der skete for mig i dag.
I årevis har Søllerød OK været klubben
med stærke løbere på bane 1 og de øvrige
herrebaner, hvorimod damebanerne har været
antalsmæssigt tyndt besat (om end knap så
tyndt besat kvalitetsmæssigt. Vibe, Else, Lisbeth og co.: I ved selv hvem I er!). Faktisk har
det nogle gange været sådan, at man bare
skulle gennemføre for at få points – det har
jeg levet højt på (eller følt mig forpligtet af) i
årevis, til en vis misundelse fra min bror, som
er udsat for en helt anderledes konkurrence
blandt landsholdsaspiranterne på bane 2A.
Men nu! Nu er D21- blevet noget for ægte
D21-løbere: Vanessa McGrail er kommet til
fra OK Pan, og Renate Widmer har tegnet
kontrakt for denne sæson og forhandler om
forlængelse (hun var dog ukampdygtig med
en hjernerystelse). Derudover begynder de
unge dameløbere: De tre C/Karoliner, Silke
og Rikke nu at vise både tænder og klasse.
Rent bortset fra at det er væsentligt og dejligt
at se sammenholdet i den gruppe, er det fantastisk at I også henter points hjem – både gode
placeringspoints og ungdomspoints.
Denne gang foregik det endelige opgør i
Grib Skov Vest, og vi var fantastiske 79 tilmeldte søllerødder – ikke helt så mange som
sidst, men stadig fornemt: vi har ramt konfirmationssæsonen, og bl.a. et afbud fra hele
familien Maag tæller jo en del nedad. Personlig har jeg det sådan med Grib Skov Vest, at
jeg kan udpege flere områder hvor jeg har
bommet, end områder hvor jeg har følt mig
hjemme – men ikke på vilkår ville jeg gå glip
af denne chance for at revanchere min forstuvede fod fra årets første match.
Det ville de heller ikke i Farum, som
sammen med HSOK og Allerød var vores

22

modstandere. Som bekendt vandt vi den første
match over samtlige øvrige klubber i divisionen, men med blot et lillebitte point ned til
Farum. Det var derfor forventeligt, at de ville
kalde alle mand og kvinder af huse for at slå
os. Fintællingen viste, at vi i Søllerød antalsmæssigt var ca. ti løbere flere end Farum på
startlisten – men der kan jo ske en del inden
det sidste start-bip, såsom hjernerystelser
(Renate) og knæskader (Ulrik). Der var derfor
lagt op til et brag af en kamp!
Som sagt har jeg en del erfaringer fra dette område, og jeg besluttede mig derfor til at
starte stille og roligt med sikre vejvalg, så jeg
lige kom ind på kortet. Den plan holdt også
omtrent til post 1, hvor jeg tog højrevalget
lige lidt for sikkert og havnede på stien bag
posten, så jeg måtte baglæns ind i hullet. Nå –
det næste stræk skulle være til at læse, igennem det grønne og tværs over det store højdedrag til slugten. U-u-ups, hvor er posten nu
lige? Genkender nu området som ét, hvor jeg
engang har bommet skønsmæssigt et kvarter
fordi jeg ikke kunne læse kurverne… Æv, helt
så meget bliver det ikke til i dag, men jeg er
kommet for langt sydpå og bliver ledt på rette
vej af Jens, da han klipper en post ved den
lille mose. Næste stræk er lidt bøvlet for folk
med skrøbelige ankler, selv tapet op og gemt
inde i sko med ankelstøtte – men jeg kommer
da korrekt ned og op og op og op… ret direkte ind i grøfteenden (som ligger så kort fra
toppen af bakken, at man kan argumentere for
at det var svært at bomme den). Post 4 går
fint, godt hjulpet af Line Søderlund som suser
forbi mig på strækket – stejlt ned ad bakken,
højre om rundt over grøften (så aldrig venstrevejvalget) og ind i den lille krappe slugt.
Løber højre om af stien til post 5 – jeg har
tidligere været heldig med at finde stien direkte mellem mosepartierne, men man ved aldrig, og der er ikke meget at vinde ved at løbe
lige på, synes jeg. Ville løbe lige på til post 6,
men bliver trukket vestpå af nogle store moser
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med rigtig meget vand og står pludselig ude
på stien vest for posten efter at have brugt alt
for meget tid – hmmm. Så stiløb til post 6 og
det samme et godt stykke af vejen til post 7.
Så østpå over bakken og nord om mosen til
post 8. Er begyndt at blive træt og vælger det
lette vejvalg til post 9: ud på den store vej og
ind igen langs grøften. Post 10 ligger 150 meters stiløb derfra, og herefter kommer et langstræk med 2/3 på sti og dertil en del langs en
grøft. Mellem post 11 og 12 ligger det notorisk skumleste område på kortet: et grønt område gennemvævet af små hugninger, oversået
med lysninger og et kompliceret kurvebillede.
Uden om det ad sti og ind ad udløber til lysningen hvor post 12 skal ligge i et hul – bortset fra at lysningen har formeret sig uden at
meddele det til korttegneren, og det er den
forkerte lysning jeg lige bruger et par minutter
på. Så tværs sydpå til endnu en post ved en
lysning, hvor jeg får slået et svaj fordi jeg
ikke ser ordentligt på kurverne – mod sydøst
til sidsteposten og i mål, ganske træt trods det
langsomme tempo. Konklusion: ikke noget
rigtig svært løb med mange muligheder for
stivejvalg; personligt var jeg uskarp og langsom især i terrænet – hvilket vel er det O-løb
handler om. 5.7 km må gerne løbes hurtigere
end mine 1.16, og det er så hér det alligevel
bliver fedt: det har Vanessa, Caroline og Rikke nemlig gjort. Ingen points til hverken Silke, Karoline eller mig i dag, men rigtig gode
points til de tre. Så må vi andre leve med at
have været backup.
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Slutresultatet er i skrivende stund at vi slår
HSOK og Allerød stort og løber lige op med
Farum – og dermed vinder 2. division. Dette
med forbehold for evt. protester, men altså vi
er under alle omstændigheder klar til oprykningsmatch i efteråret. Ser man ned over banerne med fokus på matchen mod Farum, så
tabte vi bane 1 og 2A knebent, vandt 2B knebent, vandt stort på bane 3A og tabte stort på
3B, vandt 4A og 4B, tabte bane 5 og vandt
bane 6 med hver ét point, tabte 7A og 8 begge
med ét point og løb lige op på 7B. Dagens
pointe er måske mest af alt som i den første
match, at vi havde nogle gode ungdomsløbere
og nogle gode ”seniore” løbere, som klarede
ærterne, mens det er lidt ærgerligt at vi manglede en løber på både bane 7B og 8, som kunne have fået point blot ved at stille op. Hvilket
igen understreger at Danmarksturneringen er
for hele klubben – endnu engang et dementi
af min tidligere påstand om at bane 1, hvor vi
fortsat har løbere med skadesproblemer (og
løbere som er ”udlånt” til både andre Oløbsopgaver og arbejde), er altafgørende.
Måske skal konklusionen omformuleres
til, at klubben på de øvrige baner – væsentligst i kraft af Gert, breddetræningen og den
gode stemning som trækker stadig flere løbere
til – har løftet sit niveau så meget, at vi ikke
mere er helt så afhængige af løberne på bane
1. Dét er da opmuntrende! Nu venter vi
spændt på næste kapitel…
Fra dagens match:

Rikke, Caroline K. og Silke fotograferet ved
SM-stafetten.

Formanden fumler lidt med klubkagen.
Den skal jo skæres ud!
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Kommentar fra Niels Lund.
Søllerød ok vandt 2.division. Meget flot. Tillykke med det.
Jeg er på rekreation og genoptræning efter en
hofteoperation. En ny type, der hedder ”resurfacing”, som jeg stærkt kan anbefale o-løbere.
Dette har givet mig noget ledig tid, som jeg
har brugt til at studere resultaterne fra CUPmatcherne 24/5.
Jeg har sammenlignet Søllerød med OK-Øst
og Roskilde, som blev de to fra 1.division, vi
skal konkurrere med om pladserne i 1.division
næste år. Jeg skal dog sige, at jeg kun har
sammenlignet banerne 1 til og med 4B. De
lavere baner indeholder ikke ret mange points,
reglerne har jeg ikke helt tjek på, og det ser ud
til, at der ikke er den store forskel på klubberne.
Søllerød – OK Øst 83-72,
Søllerød – Roskilde 87-68
Chancen for oprykning er altså klart tilstede.
Især hvis den vigtige bane 1 kan vindes med
100 %, hvad der er mulighed for, da nogle af
de gode bane-1-løbere fra Søllerød ikke deltog i matchen i søndags.

Op/ned 1. /2. division
Søndag den 20. september løbes denne match
i Store Dyrehave, og som det er fremgået af
ovenstående, er vi med i oprykningsmatchen.
Sidste år stillede vi i stærk opstilling, da vi
nødig ville rykke ned.
Hvad skal vi så gøre i år?
Der er ingen tvivl hos mig. Vi har vundet 2.
division og bør stille stærkest muligt til denne
match.
”Vi har ikke noget at gøre i 1.division”, har vi
sagt de seneste år. Nej, vi kan stadigvæk ikke
hamle op med hverken Hillerød eller Tisvilde,
men lad os da se, om de to andre klubber ikke
er til at tale med. Og rykker vi op, får vi bare
lidt hårdere konkurrence i næste års divisionsmatcher, og vil da se os selv ikke i toppen,
men på tredje- eller fjerdepladsen.
Og forbliver vi i 2. division er det helt fint, så
er det der, vi hører til.
Vibe
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Torsdag
11-06-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Trørød Hegn,
P-plads på Trørødvej

Niels
Raagaard
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Fredag
19-06-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Sommerafslutning i Tisvilde,
Klubsamling hos Jens + Ellen i Vejby

Jens Aaris
Thisted
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Torsdag
06-08-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov, Grusbanen,
Rudegård Stadion
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Torsdag
13-08-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov , Agersø.
19 km-stenen på
HØRSHOLM Kongevej
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Torsdag
20-08-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Geel Skov ,Tennisbanerne
Vangebovej/Søllerødvej
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Torsdag
27-08-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov, Femsølyng,
19,6 km-stenen på
HØRSHOLM Kongevej
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Torsdag
03-09-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Ravneholm,
P-plads v. Vangeboskolen,
Vangebovej.
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Torsdag
10-09-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov,
18,0 km-stenen på
BIRKERØD Kongevej
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Torsdag
17-09-09

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Trørød Hegn,
P-plads på Trørødvej
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Torsdag
24-09-09

Start kl.17.15
Slut kl. 19.15

Rude Skov, Løjesø,
18,2 km-stenen på
HØRSHOLM Kongevej
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Velkommen til
508 Knud Damgaard
509 Simon Ludvigsen
510 Henrik Frank
511 Rie Frank
512 Peter Hilbert
513 Magnus Oscarsson
514 Gitte Oscarsson
515 Andreas Oscarsson
516 Louisa Oscarsson
517 Simon Stoumann
518 Renate Widmer
519 Vanessa McGrail
520 John Archibald
521 Lene Vitus Tversted
522 Carl-Christian Vitus
Tversted
523 Johan Vitus Tversted
524 Martha Vitus Tversted
525 Anders Tversted Silber
526 Bjørgvin Hjartarson
527 Anders Basker
528 Bodil Qvistgaard
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Komposten nr. 3, juni måned 2009
For meget stof – det lyder vildt, men det er
sandheden.
For meget stof! Hvad gør jeg?
Jeg skal jo beslutte noget. Opfinde tre sider?
Skære stof væk?
Som I ser, besluttede jeg at lave side 25, men
kun som netudgave, da bladet skal have et
med fire deleligt sidetal.
Hvad skal så flyttes?
Susanne, valget faldt på dine lagkager, som
ses herunder. Flotte i farver!

Tegner søges.
Der fortælles ofte om sjove og sære oplevelser i forbindelse med O-løb. Og meget tit
tænker jeg: ”Det kunne se ret sjovt ud, hvis
man tegnede det!”
Kan du tegne og har du lyst til at ”krydre”
Komposten med dine streger, så kom frit
frem, du kender min adresse.
Vibe

Komposten, september 2009?
Skal du på sommerlejr? U1, U2 U3?
Skal du deltage i ferie-O-løb?
Skal du se VM i Mountainbike og heppe på
Andreas eller måske til Trento og se Rasmus
løbe med ved Junior-VM og selv deltage i
publikumsløbene?
Der er deadline den 24. august, så du har tid
efter ferien til at skrive om dine oplevelser.
Kompostens læsere ser frem til nye beretninger fra søllerødder i ind- og udland.
Vibe
Og så blev der jo plads til lidt opfordringer!

Lagkager til Lagkageløbet
17. maj 2009,
som Susanne Thrane
så dem.
Bagest Appelsinkage fra Vibe og små
post-kager fra Kirsten Olsen.
I næste række står
den lagkage, som
Bjørgvin medbragte,
pyntet som et kort
med islandsk og
dansk flag, ved siden
af Ellen Thisteds vinderlagkage, med vand sne og åbent område fra Grønland.
Mads glæder sig til sin mors kage, der er lavet af bolledej, og posterne er markeret med hørfrø, og
ruten er markeret med solsikkekerner.
Else havde den næste kage med, (hun kaldte den et ”bom” (red)), mens familien Maag havde en
flødeskumshindbær kage med, og Bo og Ann havde lavet en flot post-kage lavet af 9 hjemmebagte
lagkagebunde. Thrane-Hansen havde en alm. lagkage med.
Vinderkagen blev udpeget af en jury bestående af Poul Munk Eriksen, Jonathan Krebs og Bente
Lassen.
Susanne
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