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Status på Kredsløb 10. 05. 2009 i Klosterris Hegn. Stævneledere Lars Fock og Elsebeth.
Banerne lægges af Jørgen M-S, men er endnu ikke helt færdige. Postantallet er 85 – 90. Bestyrelsen
anbefaler at tilbyde færrest mulige antal baner inden for rammerne af reglementet, da deltagerantallet næppe bliver stort. Der er bl.a. KUM i samme weekend.
Stævneplads og parkering på mark nord for Havreholmvej i skovens nordlige ende. Erik Brühl har
påtaget sig jobbet som stævnepladsleder.
Der var enighed om, at det er tilstrækkeligt at tilbyde primitive toiletter som sædvanligt frem for at
leje og transportere toiletvogne.
Bestyrelsen anbefalede at supplere teamet med en logistikchef: Jørgen Wigh kunne være et emne.
Lars har reserveret materiel, herunder bivognen fra Østkredsen. Der er behov for to generatorer,
hvoraf den ene er backup.
Tore forhører om hjælp fra SETerne til bl.a. postudsætning.
Der mangler stadigvæk hjælpere, og Lars benytter de næste torsdagstræninger til en hvervekampagne.

Førstehjælpskursus.
Hvis du ikke havde mulighed for at være med ved klubbens førstehjælpskursus i januar måned, er
der nu en ny chance. Dette 12-timers førstehjælpskursus, som ikke kun er for søllerødder, finder
sted lørdagene den 6. og den 13. juni begge dage fra 10 – 16.
Det foregår i Administrationsbygningen Birkerød.
Prisen ligger på ca. 150 kr. per person.
De, der er interesseret i kurset, kan henvende sig til kursusleder
Barbara Kjær på telefon 5046 2580 eller barbarakjaer@hotmail.com
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Den årlige generalforsamling
Referat
Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub d. 17. februar 2009 kl. 18.45 i Holtehal 1
/ Rønnebærhuset
Referat ved Kirsten Møller
Ca. 30 fremmødte.
1. Valg af dirigent og referent:
Erik Brühl (EB) valgt som dirigent og Kirsten
Møller (KM) som referent. EB konstaterer at
generalforsamlingen er rettidigt og korrekt
indkaldt og dermed lovlig.
2. Formandens beretning for 2008 ved Jens
Aaris Thisted (JAT):
JAT opsummerer den skriftlige beretning med
supplerende bemærkninger. 2008 blev på alle
måder et godt år for Søllerød OK. Resultatmæssigt overstråler Rasmus Thrane Hansens
to medaljer ved junior-EM alle andre, men
der blev også hentet mange medaljer ved DM
og SM, og også i MTB-O gjorde klubben sig
gældende. I Divisionsturneringen opretholdt
vi pladsen i 2. division, efter en sæson der
endnu engang viste hvor afhængig klubben er
af eliteløberne.
Også som arrangører var vi meget aktive (SM
Nat, SkovCup, NatCup). Klubtræningen er et
fast og stort samlingspunkt, og Julemavefræset 2. juledag var så stor en succes, at fotoet af
83 glade løbere blev bragt i Dansk Orienterings-Forbunds blad Orientering.
Indadtil truer ungdomstræningens popularitet
med at sprænge alle rammer i Rønnebærhuset
(som et godt eksempel på, at pladsen efterhånden opleves noget trang til flere forskellige aktiviteter), og et hold af SUT-trænere og ledere har budt ind på DOF’s treårige ungdomsprojekt, Aldersrelateret Trænings Koncept. (ATK).
Magnus Maag blev kåret til årets ungdomsløber 2008.
Eliteløberne har været meget skadesplagede,
men er forhåbentlig snart tilbage med vanlig

4

styrke.(Note: Senere oplyste JAT, at Rune
Nygaard Monrad har fået en datter – STORT
tillykke!). SÆT fortsætter ligeledes deres
ugentlige træning, og ud over ugentlig breddetræning og Julemavefræs har der været afholdt Lagkageløb, sommerafslutning og
klubmesterskab med efterfølgende fest, begge
dele med stor tilslutning. Mange Søllerødløbere (både bredde og elite) har desuden deltaget i flere stævner i udlandet – blandt andet
Nordkredsens traditionelle tur til Göteborg
organiseret af det nuværende Søllerødmedlem Ronnie McGrail, en yderst succesfuld oplevelse med mulighed for mange timers varieret orientering på en weekend.
Molboløbet oplever netop nu sin 50. sæson,
og Rudersdal Kommunes borgmester (Erik
Fabrin) har påtaget sig rollen som starter ved
finaleløbet.
Vi har fået nyt klubtøj efter en længere proces; stor ros til Ellen Frier for den store indsats. Jægersborg Hegn-kortet er blevet nytegnet ud fra laserkurve-materialet fra COWI og
vil formentlig blive efterfulgt af flere nye Søllerød-baserede kort i lokalområdet. Økonomien er god.
Rengøringen i klubhuset, som tidligere har
været en udfordring, har i en længere periode
været varetaget af Philip Giødesen Lund
(PGL), som dog nu må melde fra blandt andet
p.g.a. nært forestående træningsophold i
Trondheim.
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Endelig forestår der store udfordringer i 2009,
heriblandt Divisionsfinalen, som formentlig
bliver det største løb Søllerød OK kommer til
at afholde i en overskuelig fremtid, men også
et kredsløb i foråret bliver en betydelig opgave. Det bliver vigtigt, at mange tilbyder sig til
opgaverne – hvis formanden skal spørge og
udpege personer til posterne, er der en risiko
for at man kun finder Tordenskjolds soldater,
som på et tidspunkt kører træt. Ved den efterfølgende debat var der følgende kommentarer:
Jørgen Münster-Swendsen (JMS): Påpegede,
at det var frivilligt hvor meget man ville deltage i ved Göteborgsamlingen, så også ikkeadventure-eliteatleter kunne deltage. JAT:
Ronnie overvejer at gentage succesen i 2009.
Mogens Jørgensen (MJ): Vil forsøge at få
arrangementet optaget i O-service. Gert Bøgevig (GB): Roser beretningen for en flot,
bred beskrivelse af klubbens mange aktiviteter. Iben Maag (IM): Vigtigt at understrege, at
SUT-løberne hygger sig gevaldigt trods de
trange forhold.
Herefter godkendes formandens beretning
med applaus.
3. Regnskab 2008 ved en (halsbetændelsesplaget) kasserer Jens Anders Hansen (JAH):
Det skriftlige regnskab, som er udsendt i sin
fulde længde med Komposten suppleres med
en kort gennemgang. Det samlede regnskab
viser et overskud på 28 925 kr., ikke mindst i
kraft af indtægten ved Molboløbet.
Ved debatten udtalte følgende sig: Kirsten
Møller (KM): Påpeger Molboløbets betydning
for, at klubben kan opretholde sine øvrige
aktiviteter. JAT: Gør opmærksom på det betydelige beløb, som klubben betaler til DOF.
Torben Bøttcher (TB): Foreslår at nedsætte
medlemskontingentet og øge deltagerafgiften
ved Molboløbet. Jette Wilken (JW): Fraråder
dette, idet både deltagerafgift og prisen for
kort netop er blevet øget. GB: Opfordrer til at
bruge flere midler på klubture. John Lassen
(JL): Roser det gode og klare regnskab (samt
den positive bundlinje ☺). JMS: Bakker op
om klubture – er der nogle af medlemmerne,
der har kontakter til fx lejrskoler og lign., som
kunne lånes / lejes mhp. billig overnatning?
EB: Positivt med den stigende udgift til især
Rasmus Thranes landsholdsaktiviteter.
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Regnskabet godkendt med akklamation.

Kasserer Jens Hansen og ordstyrer Erik Brühl

4. Budget 2008 ved kasserer JAH (stadig
hæs):
Der foreslås et budget baseret på samlede
indtægter på 213 800 kr., udgifter på 207 100
kr., og dermed et samlet overskud på 6700 kr.
Kommentarer: JAT: I tilfælde af, at klubben
optages i ATK-satsningen (nævnt under formandens beretning), vil disse midler tilgå
SUT direkte uden indblanding fra bestyrelsen.
EB: Lidt paradoksalt at budgettet godkendes
før forslaget til kontingentsatser. GB: Evt.
ændringer i aktiviteterne vil naturligvis medføre afvigelser fra budgettet. JW: Ungdomsløberne får relativt store tilskud til stævnedeltagelse. Kunne man overveje en øgning i elitetilskuddet på 500 kr. pr. eliteløber? JAT:
Eliteløberne får også tilskud til deltagerafgift
og transporttilskud. ”Elite” defineres som nr.
1-30 på Seniorranglisten og nr. 1-20 på Juniorranglisten. GB: Godt at støtte ungdomsløberne med solide deltagertilskud.
Herefter godkendes budgettet med applaus.

Der herskede god ro og orden
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5. Kontingentfastsættelse ved JAH: Kontingentet foreslås videreført uden ændring, hvilket godkendes med applaus.
6. Indkomne forslag ved JAT: Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
a. Formand: Ikke på valg.
b. Kasserer: JAH genvalgt (klapsalver).
c. Bestyrelsesmedlemmer: Ulrik
Illum (UI), Niels Raagaard
(NR), KM på valg og genvælges (klapsalver), hvorimod MJ,
Niels Bentzon (NB) og Jens
Rose-Møller (JRM) ikke er på
valg.
d. Suppleanter: GB på valg og
genvælges med applaus. PGL
skal som nævnt flytte til Norge, hvorfor der i nær fremtid
skal findes en afløser fra SETgruppen. Foreløbig opretholder
PGL sin plads.
e. Revisorer: Jørgen Wigh ønsker
at udtræde og afløses af TB,
mens Michael Aasøe (MA)
genopstiller og genvælges,
begge med applaus.
f. Revisorsuppleant: EB ønsker
at udtræde. JL opstiller på opfordring ved selve generalforsamlingen og nyvælges med
klapsalver.
g. Herefter suspenderes generalforsamlingen mhp. flytning til
Rønnebærhuset og afholdelse
af kaffepause.
8. Eventuelt:
Årets Søllerod (/ Søllerødder) 2009 (JAT):
Efter gennemgang af de hædrede i 2000-2008
kåres The Wilkens (Michael, Jette, Casper og
Caroline) med kraftige klapsalver hertil for
deres store indsats med Molboløbet.
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Jette modtager pokalen på familiens vegne
GB: Reklamerer for O-ringen, som i år afholdes den 18.-24. juli, samt for Spring Cup (27.29. marts), hvortil der snart er sidste tilmeldingsfrist, og annoncerer desuden at der er
sammensat en Træningsbande, som står for at
koordinere og arrangere klubbens ugentlige
breddetræning. Opfordrer desuden til udskiftning af måtterne i Rønnebærhusets indgangsparti. EB: Der er tilbud i Metro ☺. Bo Rasmussen: Efterlyser klubaftener (bakkes op af
spontane udbrud fra forsamlingen og udløser
diverse forslag til indhold).
Vibe Bøgevig (VB): Hvem løber i øjeblikket
for Spring Cup OK? PGL: Troels Christiansen, Rune Monrad, Peter Horstmann, Erling
Thisted, Casper Wilken, Ulrik Nielsen, MA
og PGL selv. Bo Konring (BK): Fremviser
antik klippetang fra sin fars samling, hvilket
udløser flere historiske beretninger fra Oløbets ungdom. UI: Marianne Illum tilbyder at
være pressekontakt (dog uden selv at skrive
historierne). Foreslår desuden klubtur til udlandet i 2010, evt. med klubtilskud. KM. Vigtigt også at huske Junior-VM, som i 2010
afholdes i Aalborg (4.-11. juli), og som forhåbentlig har deltagelse af Rasmus Thrane i
dennes sidste juniorår.
Herefter takker EB for god ro og orden og
overgiver ordet til JAT, som takker dirigenten
og de fremmødte, hvorefter generalforsamlingen slutter.
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Fra formandens bord
Søllerød Orienteringsklub er kommet rigtig
godt fra start – selvom sæsonen dårligt nok er
startet. Rasmus Thrane Hansen har på fornem
vis vundet et juniorløb i Portugal og leveret
en imponerende præstation mod seniorerne i
februar måned samme sted. Det kaster flot
glans over klubben. Vi har gennemført den
50nde sæson med Molboløb og overgået
samtlige rekorder med familien Wilken ved
roret. Borgmester Erik Fabrin slog på klokken, der startede finalen den 2. søndag i
marts. ATK-ansøgningen til DOF, der skal
komme vore yngste løbere til gavns, blev
godkendt af DOF. SUT-gruppen står foran
nogle gode oplevelser med nye Oudfordringer.
Vi vandt vores første runde af Cupturneringen
i 2. div. , hvor vi med 87 tilmeldte slog alle
tidligere rekorder. Vi måtte have 2 telte i brug
for at skaffe ly til alle! Farum OK, der blev
nr. 2 blev slået med et enkelt point.
Endelig har flere af vores ældre løbere vundet
deres klasse i det prestigefyldte Spring CUP,
der blev afholdt i sidste weekend af marts.
Det bemærkes at vi har fået en ny stjerne i
H80!
Det ugentlige træningstilbud kører videre, nu
blot med en større kreds af arrangører. I bestyrelsen siger vi velkommen til Tore Linde,
der har overtaget SET-repræsentationen efter
Philip G-L. Vi sætter meget pris på at have
denne kontakt til SET-gruppen, der på trods
af lidt lavere løbsaktivitet begrundet i adskillige skader, stadig holder kampgejsten oppe
med en stærk social sammenhæng.
Vi skal i år have kørt et nyt team ind omkring
Molboløbene, men inden da står vi for to store
arrangementer. Et kredsløb allerede d. 10. maj
i Klosterris hegn, hvor Lars Fock styrer tropperne og et endnu større løb d. 4. okt. i Jægersborg Hegn hvor Danmarksmesteren for
klubhold (1.div.finalen) skal findes. Sidstnævnte arrangement har Niels Bentzon som
stævneleder, og det ser ud til at blive det største, hvad angår løbere, som SOK nogensinde
har arrangeret. Der skal bruges mange hænder

så reserver dagen og måske også tid i perioden op til løbet. Sidste løb skal foregå på det
første kort baseret på Laserskannet grundmateriale som klubben har ladet producere. Der
skal foretages nogle rettelser, baseret på SETgruppens arbejde i marken, men det er formentlig begyndelsen på flere kort baseret på
COWI’s grundmateriale.
Bestyrelsen håber på en god sæson med mange SOK-løbere til stævner i ind- og udland,
gerne med mange medaljer.
Først og fremmest skal vi dog bevare den
gode stemning, hvad enten det drejer sig om
det ugentlige træningsløb, på stævnepladsen
til et DM, et nødvendigt planlægningsmøde i
klubhuset eller den uundgåelige eftersnak,
hvor vi absolut må fortælle hinanden, hvordan
vi bommede eller gjorde noget supergenialt.

Lagkageløbet.
I ”gamle dage” hed dette traditionelle klubarrangement GRUNDLOVSDAGSLØBET;
men vi har adskillige gange været tvunget til
at bruge en anden dag end netop grundlovsdag. Derfor er navnet LAGKAGELØBET
nok mere dækkende – det handler jo både om
lagkager og løb.
I år bliver dette fantastiske arrangement afviklet søndag den 17. maj med mødested ved
Rønnebærhuset og kassemesteren Jens A.
Hansen som banekrøller. Så find lagkageopskrifterne frem og afprøv allerede i god tid
ideer til velsmagende og kreativt pyntede lagkager.
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Molbosæson 2009= nr. 50
er slut
En bemærkelsesværdig jubilæums Molbosæson er slut.
2009 var fra starten en særlig sæson, idet
Molbo-løbene blev afholdt for 50. gang. En
ret usædvanlig rekord. Og endnu engang
blev der sat deltagerrekord.
Inden finalen havde der været i alt 3.498
startende!!

Årets OVERMOLBO blev Martha Vitus
Tversted, som kun er 7 år. Hun var allerede
inden start oppe på maxpoint, men som mange ved, er det ikke altid nok til at vinde. Men
det gjorde Martha. STORT TIL LYKKE til
Martha.

Finalen blev afviklet i en smule regnvejr, men
det betød nu ikke noget.
296 var kvalificeret til finalen og 206 af disse
startede. Herudover var der ca. 20, som deltog
udenfor finalen.
Finalen blev skudt i gang midt ude i skoven af
selveste borgmester Erik Fabrin.
Ved præmieoverrækkelsen lagde Jørgen Bak
ud med at fortælle lidt om, hvordan Molboløbene opstod. Jørgen er ophavsmand til Molbo-løbene.
Michael Wilken med familien Vitus Tversted

Jørgen Bak, ophavsmand til Molboløbene
Der blev også trukket lod om mange sponsorpræmier og uddelt et utal af krus, både til
klassevindere, samt som lodtrækningspræmier.
Da antallet af startende var så stort, var der
spænding til det sidste, om hvem der løb med
den eftertragtede OVERMOLBO titel 2009.
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En ny pris så dagens lys i 2009, og det var
’Bedst i modsat køn’. Dvs. at vi blandt herrerne skulle finde en vinder til denne titel. Og
det blev Marthas bror Carl-Christian Vitus
Tversted. Han havde pointlighed med sin tvillingebror Johan Vitus Tversted, men i lodtrækningen var det altså Carl-Christian der
vandt. Også et stort TIL LYKKE til CarlChristian.
Familiepokalen blev i år vundet af familien
Vitus Tversted, som jo altså så løb med de 3
eftertragtede titler. En ganske flot præstation
af familien, som har været MEGET flittige
gennem hele sæsonen.
Da vi havde et væld af meget effektive hjælpere til finalen, blev den afholdt i god ro og
orden. Og allerede kl. 13.30 var præmieoverrækkelsen slut og alt var ryddet op. De sidste
der forlod glassalen i Rundforbihallen var
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Jens Hansen, som fejede og Mogens som
støvsugede gulvet!
Vi har i år været rigtig glade for at se så mange nye, både unge, meget unge og ældre, som
med højt humør har taget alle udfordringer
op.
Som sædvanlig har der været enkelte som har
stillet spørgsmål med, hvordan man egentlig
beregner point. Og JA der er stadig tale om
ægte Molbo-løb med de lidt uigennemskuelige regler. Og sådan skal det være. Fra gang til
gang har alle arrangørerne naturligvis tilstræbt, at pointgivningen har været nogenlunde retfærdig og konsekvent.
Vi vil godt sige alle jer løbere tak for den
energi og sportsånd I HVER ENESTE søndag
har lagt for dagen. Altid møder I op i godt
humør!
Det har været en meget travl Molbo sæson,
hvor mange, mange mennesker har været involveret, for at få det hele til at køre.
Fra os skal der lyde en stor tak til alle, som
har deltaget i planlægning af Molbo-løbene på
den ene eller anden måde.
En ganske særlig tak til Mogens for sin ukuelige energi med at trykke kort, samt næsten
hver eneste søndag at gå til hånde, hvor der
var brug for det. Altid har du stillet op for at
hjælpe. Det er det, som gør det hele lidt mere
overkommeligt.
Vi havde traditionen tro også en rigtig hyggelig afslutningsmiddag for arrangørerne om
søndagen. Det er jo arrangørerne selv, der står
for at lave maden. Og i løbet af nul komma
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fem havde folk meldt sig til alt lige fra indkøb
af drikkevarer til tilberedning af forret, hovedret og dessert.
Hvor mange steder mon man så hurtigt kan
finde frivillige til det???
Traditionen tro havde Caroline Wilken lavet
en sang, som først blev færdig en halv time,
før vi gik til bords.
Erik Brühl havde også fundet en gammel
Molbo-sang frem, og kunne i den anledning
berette om, hvordan Molbo-løbene foregik for
år tilbage.
En kæmpestor tak til Christian Strandgaard,
som har givet vin til ALLE arrangører, samt
sodavand til SUT’erne.
En stor tak skal lyde til vores ’mini-Wilken’
Caroline, for at hun holdt ud, når snakken lidt
for tit faldt på Molbo-løb og hele huset var
fyldt med kasser, skærme og kontrolkort. ’Du
har været usædvanlig tålmodig’.
Nu skal vi i gang med den ’rigtige’ orienteringsløbssæson, og det glæder vi os nok alle
til.
Og vi glæder os til næste års Molbo-sæson,
hvor vi ikke står som ansvarlige. Så skal vi
nemlig selv ud at løbe. Og vi var så heldige at
få overrakt BezzerWizzer spillet, så nu går vi
i skarp træning!!
Læs mere og se en masse billeder fra hele
sæsonen på www.molboloeb.dk.
På gensyn ude i skoven
The Wilkens

Erik Fabrin skyder finalen i gang.
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Divisionsmatchen
den 15. marts 2009 ved Buresø
Et dementi
På baggrund af den nys afholdte divisionsmatch ved Buresø vil jeg gerne dementere
en del af de påstande, jeg kom med i sidste
efterårs beskrivelse af Divisionsturneringen.
Fx at Søllerød OK ikke kunne klare sig uden
et fuldtalligt hold på bane 1.
Eller rettere sagt: Jeg behøver ikke dementere noget – for det gjorde klubben selv i
kraft af knap 90 topmotiverede tilmeldte løbere, hvoraf størstedelen heldigvis også stillede
op og slog de tre andre klubber i 2. division,
Farum, Allerød og HSOK.
Eller endnu mere rettere sagt: Det lykkedes lige med nød og næppe at slå Farum. Kun
ét point skilte de to klubber. En nøjere analyse
viser, at de points, som Peter Horstmann,
Troels Christiansen, Rune Monrad, Peter Fausing og Bo Rasmussen hentede på bane 1,
talte rigtig godt med i det endelige resultat –
men for en gangs skyld var der andre baner,
som vi også var stærke på, og hvis resultat
bidrog væsentligt til at vi kunne trække os
sejrrigt ud af matchen. Meget glædeligt er det
især ungdomsbanerne, det drejer sig om – og
så må vi også konstatere at de gamle kæmper
bidrog betydeligt.
Buresøskovene, især Slagslunde Skov, er
berygtet for det diffuse terræn og mere end
rigelige underskov, som især består af mange
års ”ny”-fældet affald. Arrangørerne havde
advaret om, at stiføringen på kortet ikke ganske svarede til virkeligheden. Mange måtte
sande det gamle ord om, at hvis kort og terræn ikke passer sammen, så er det som regel
terrænet der har ret! Lidt ærgerligt betyder det
desværre også en potentiel ekstra udfordring
på børnebanerne, hvor den slags ikke hører
hjemme – men da det jo stort set gik godt for
vores egne unge løver, skal vi ikke trampe
mere rundt i dét – der blev vist trampet (og
klatret og filtret ud og fægtet og bandet) rigeligt på selve dagen. Faktisk var det vist også
mest voksenløberne, der rapportede om at
have fået kam til deres hår…
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Anyway, så var det en lidt kølig dag med
kun enkelte lunende solstrejf, hvor man som
selvudnævnt paparazza nok kunne have ønsket sig lidt mere gæstfrihed ovenfra. Men så
kunne man selvfølgelig også fra starten have
valgt en anden måde at bekæmpe trærødder
på i Rude Skov – det var med andre ord min
egen skyld, at jeg ikke fik varmen ved at tonse rundt mellem grenene sammen med alle jer
andre. Så jeg måtte gøre mig nyttig ved at
hinke rundt, indsnuse atmosfæren og tage
billeder under opmuntrende tilråb.
For nu at skrive lidt mere om resultaterne,
så fik vi de maksimale 3 point på begynderbanen (bane 8) i kraft af Stigs, Lottes og Annis indsats. På bane 7B var Agnes suveræn;

Mads og Agnes er netop spurtet i mål.
Astrid var syg men kæmpede sig flot
igennem, hvad der betød at vi fik de mulige
ungdomspoints på denne bane – flot kæmpet,
Astrid. Aase fik det sidste point hér, og Bettina må vente til en anden gang. Martin var
ligeså suveræn på bane 7A fem minutter foran
Anders, der endda kun er H-10 løber. Mads
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og Rune tog de sidste points, mens Jonathan
var backup. På bane 6 med syv startende søllerødder manglede vi måske et par ungdomsløbere, men Nikoline var stadig sløj. I stedet
stod Ellen Frier og Marianne Illum for pointene. På bane 5 (11 tilmeldte fra Søllerød) var
Mikkel Aaen den sikre vinder for Farum, men
Magnus og Aske gjorde det virkelig flot og
tog ungdomspoints, mens Carsten Mærsk og
Henrik Frank tog voksenpoints. Vibe, der
berettede om et mindre svaj sidst på banen, og
Else tog solide points på bane 4B (fem søllerødder), og Erik Brühl og Gert havde aftalt at
løbe på næsten samme tid (6 sekunders forskel) på bane 4A (syv søllerødder). På bane
3B (fem startende fra Søllerød) mener jeg ved
nærlæsningen at kunne konstatere, at beregningen har glemt et ungdomspoint til Caroline
Wilken i match 1; her tog Lisbeth, Iben og
Ellen Thisted sig af de øvrige points. Bane 3A
(14 tilmeldte søllerødder) havde to Jørgen’er
(Münster, selvfølgelig, og Bojsen-Møller) og
én Anders (Jonsson) som resultatmæssigt dominerende figurer. På bane 2B (fem startende
søllerødder) var Helle Piil, Rikke Østergaard
og Karoline Foverskov pointslugerne, de sidste to med ungdomspoints, mens Caroline
Konring og Tine Overby sikrede at et evt.
frafald ikke skulle betyde tabte points. På bane 2A var der så mange som 16 tilmeldte søllerødder! Det var ikke overraskende, at Steen
Olsen var bedste søllerod, mens runner-up
placeringerne blev besat i et knivskarpt opløb
af Ulrik Illum, Lars Fock og Uffe. Bane 1
med som nævnt seks startende søllerødder
gav points til Peter H, Troels, Rune og Peter
H.
På dagen noterede jeg mig derudover
blandt andet, at Rune havde medbragt både
Rikke og en lille ny løber i D-0, nemlig Emma, som bestemt må have en stor fremtid foran sig med de forældre. Vi glæder os til fortsættelsen. Kenzo havde fået nyt moderigtigt
halsbånd. Familien Maag stillede op trods
sygdomsangreb og medvirkede væsentligt til
pointhøsten. Jens Rose-Møller stillede op i
vinder-O-sko, men måtte udgå da kvaset fik
overtaget mod den ene ankel; det plejer ellers
at være hans søsters speciale. Adskillige havde hørt, at det er godt at spise i restitutionsfasen umiddelbart efter fysisk aktivitet, og havde derfor medbragt (eller bidrog til fortæringen af) et righoldigt udvalg af klubkager.
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Snakken gik om både dette, hint og den afsluttede Molbosæson, som har været en ufattelig succes. For at ride videre på bølgen listede Lars Fock rundt og skrev folks navne
ned, hvis de intetanende kom til at give tilsagn om at hjælpe ved kredsløbet den 10. maj.
Med andre ord: Tillykke til os selv for en
god, sjov og spændende dag med maksimalt
udbytte både socialt og i klubkonkurrencen.
Tillykke til jer der fik points – og held og
lykke næste gang til alle; husk at det ikke gør
noget, at nogle ikke tager points, det er udtryk
for at vi bakker op for hinanden. (Dette skrevet af én, der skal trøste sig selv fordi hun
ikke havde mulighed for at forsøge denne
gang!)
Jeg håber, at vi ses til næste divisionsmatch!

Magnus med Kenzo. Bemærk det nye halsbånd.

Tv. Kirsten O, Elsebeth og Else iført hhv. retro og nye klubtrøjer.
Th. Annie nyder klubkagen efter at have scoret sit ene point.
Kirsten Møller
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Ungdomssiderne
Spring Cup 2009
Endnu en gang drager vi mod årets største
internationale løb i Danmark – Spring Cup.
Som nogle af de første parkerer vi (familien
Wilken) på en stor plads ca. 2 km fra stævnepladsen, der i år er beliggende i Tisvilde
Hegn. Pyha, sikken en start! Men vejret er
skønt, og vi ser i hele ungdomsteamet, frem
til nogle rigtig gode resultater.
Udover at det er et stort og spændende løb,
der bestemt ikke må springes over, er det for
nogle af os et af udtagelsesløbene til KUM.
Dette betyder jo, at vi må stramme balderne
ekstra meget sammen, når det er tid til at sætte benene i skoven.
Allerede før vi når stævnepladsen, kan vi
mærke den ægte Spring Cup-stemning, når
højtalerne adskillige gange efter hinanden
afspiller den efterhånden verdensberømte
Spring Cup-sang. Mens speakeren er i fuld
gang med at snakke om deltagere, starttider
og andre praktiske oplysninger, ophober der
sig løbere alle steder på stævnepladsen fra
diverse destinationer i Europa.
Som tiden går, bliver klokken 11 minutter
over 10 og jeg begynder at lunte ud mod start.
Vejret er perfekt at løbe i – hverken for varmt
eller for koldt! Starturet bipper, og mit løb er
skudt i gang præcis kl. 10.31. Skoven er grøn
og meget forårspræget – ja, næsten sommerlig! Løbet går desværre ikke, som jeg selv
havde planlagt det, men jeg ender dog på en
10.plads (desværre fra bunden!)
Men, men, men… som timerne går, kommer
der mange glade SUT’er løbene i mål – nogle
mere glade end andre. Specielt tre bliver der
lagt ekstra meget mærke til – i hvert fald på
resultatlisterne! Mens Magnus i H 13-14 fik
en flot 4.plads, blev både Anders og Martin
vindere af deres klasse – henholdsvis H -10
og H 11-12. Et stort TILLYKKE her fra!
Efter en yderst vellykket dag med flotte resultater fra ungdommen, vandrer vi igen den
lange vej tilbage til parkeringspladsen. Vi
glæder os til endnu et gensyn med skoven i
morgen.
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Vejret er endnu bedre end i går, solen skinner
fra en skyfri, blå himmel og der er helt vindstille. Endnu en gang kan vi høre højtaleren
skratte, mens starterne er i fuld gang. Hvert
10. minut ringer klokken, så endnu et hold
kommer i skoven. Vi får sendt både Martin,
Magnus, Rikke og Astrid ud, der er
1.tursløbere på vores fire ungdomshold.
Som forventet kommer Martin ind som suveræn 1’er og sender derefter Anders i skoven,
der senere giver kortet videre til Agnes. Holdet ender på en rigtig flot 2. plads med Astrid,
Mads og Jonathan lige i hælene som nr. 4.
Efter løbet får jeg en lille snak med Anders
Huus Pedersen, der jo i den grad kan være
tilfreds med sin præstation i weekenden. Men
er han 100 % tilfreds?

Anders, hvordan gik dit løb i går (lørdag)?
Godt! Jeg kom op til Lasse Falck Weber, der
var startet 2 minutter før mig, på vej til post
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fem. Så løb vi sammen indtil opløbet, hvor
jeg slog ham i spurten! ☺
Er du tilfreds med dit løb i dag (søndag)?
Nej. Først bommede jeg ved en slugt til post
tre og igen på vej til post fem. Dér løb jeg af
den forkerte sti, men resten af banen gik godt.
Er du tilfreds med dine samlede resultater,
når du kigger tilbage på weekenden?
Ja, det er jeg.
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Synes du det har været sjovt at være med
til Spring Cup?
Ja! Det var gode baner og det var sjovt at
komme ud og løbe. Og så var det en god kiosk!
Alle er vist enige om, at det har været en rigtig, rigtig god weekend!
Caroline Wilken

________________________________________________________________________________

SUT- portræt af Magnus Maag
Navn: Magnus Maag

Alder: 13 år
Løbet siden: år 2006
Skostørrelse: 43
O-sko: Det kan jeg ikke lige huske ☺
Kompas: Silva
Favorit disciplin: Lang (det gamle klassisk)
Favorit terræn: dansk terræn - det er nemmest!
Største o-idol: Rasmus Thrane Hansen ☺
Bedste resultat: Da jeg blev nr. 1 i en etape i Sjællandscuppen
Største skuffelse: ???
Hvordan kom du ind i ”o-sporten”?
Jeg startede med at tage med Simon (red.: Thrane Hansen) til Børnekarrusel og så begyndte jeg at
komme med til SUT træning.
Hvad er det sjoveste ved o-løb?
At man ikke bare løber uden grund, men at der er et mål med det.
Bedste/største o-oplevelse?
Da jeg blev nr. 8 til DM lang på Rømø, det var ret fedt. Da jeg blev nr. 1 til et af løbene til Sjællandscuppen, og da jeg blev årets ungdomsløber var selvfølgelig også en stor oplevelse!
Andre interesser?
Jeg går både til fodbold, springgymnastik og volleyball udover orienteringsløb.
7 hurtige:
Ensom i skoven eller flere på ”krogen”? Det er forskelligt, men mest alene
Bedste citat? ”Det gælder om at finde posten”
Tiomila eller Jukola? Tiomila
Tights eller nylon? Tights
Dansk eller svensk terræn? Dansk – svensk er fedt men svært!
Hvilken årstid foretrækker du? Sommer
Lige på eller udenom? Lige på ☺
Caroline Wilken
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Vores første Spring Cup
29. marts 2009 i Tisvilde Hegn
Kim vågnede med et sæt søndag morgen, løb
ned i stuen og checkede uret, som han vidste
ikke var stillet til sommertid. PYHA klokken
var kun 5.30 Han var i god tid. Så kørte han
ned for at hente delebilen. Vi havde jo ikke
energi til at cykle hele vejen til Tisvilde.
7.05 blev det tid til at vække mig, selvom jeg
var halvvejs vågen. Vi spiste en god portion
morgenmad sammen og 7.50 forlod vi de andre dovne familiemedlemmer.
Vi havde nok at snakke om i bilen, og jeg
blev godt opvarmet i kortlæsning på vejen. Vi
var begge nervøse, for det var første gang vi
skulle deltage i en stafet. Heldigvis kom vi til
at holde lige ved siden af Bo Konring, og han
kunne fortælle os en del med hensyn til start,
overlevering af kort og publikumspost, mm.

Skiftet gik perfekt og jeg susede af sted.
Magnus havde glemt at rulle kortet ud så det
måtte jeg klare på vej til startpunktet.
Løbet gik ganske godt, selvom jeg blev overhalet en del gange (ÆV). Da jeg nåede til post
9, var jeg lige ved at blive helt fortvivlet, fordi
jeg troede, at jeg havde sprunget en post over.
Det var også med til, at humøret ikke var helt
i top da jeg nåede i mål. Jeg spurtede alt hvad
jeg kunne i opløbet, smed mit kort og klippede målposten. Løb alt hvad jeg kunne videre
til kortene, men løb 6 numre for langt og måtte gå tilbage. Jeg tog kortet og ilede det sidste
stykke hen til Aske (3. tur), mens jeg huskede
at rive elastikken af og rulle kortet halvt ud.

Jeg skulle løbe D/H max 43 2. tur og Kim,
D/H 130- 3. tur. Vi mødte også Kirsten som
ikke skulle løbe, men bare rende rundt og lege
fotograf. Hun kunne til gengæld give nogle
gode råd med hensyn til start og skift.
Det begyndte rigtig godt. Vi var ankommet 40
minutter inden 1. turen på mit hold skulle
starte. Vi havde stadig lidt nerver på begge to.
Vi gik ned for at se at alle kom godt af sted.
9.20 løb Uffe (Kims hold). Uffe og Ulrik regnede begge med at kunne løbe turen på
50min. Så vidste Kim at han skulle starte ca.
kl. 11.
9.40, løb Magnus
(Nikolines hold), så
vidste jeg, at der
var ca. 15-30 min.
til min start.
Men banen var ikke
helt så hurtig at
løbe så Magnus
kom tilbage 10.13
efter 33min. i skoven.
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Nikoline spurter i mål.
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Da Aske var løbet udbrød jeg: ”Jeg tror jeg
har sprunget en post over!” Kirsten sagde at
jeg skulle få min brik checket, så vi kunne se
om det virkelig var gået galt. Det var det heldigvis ikke, jeg havde klaret de 3,3 km let
med 11 poster på 26min. Ikke helt dårligt,
hvis jeg skal sige det selv!
(Her tager Kim over)
Yes, Nikoline havde et godt løb, så er det ved
at være min tur.
”Uffe klarede sin tur på ca. 60 minutter, dvs.
Ulrik må være i mål 11.10. Nu var den efterhånden 10.50 og selv om det var dejligt at stå
i forårssolen og kikke, så må jeg hellere varme op,” tænkte jeg.
Jeg løb ca. 1200 meter og fik tisset en sidste
gang. Brikken var clearet og checket, nu var
jeg klar.
”Hvor mon Ulrik bliver af, nu er den 11.10.
Nå, der kommer han jo!” Jeg fik kortet og af
sted.
På vej til startpunktet var der meget mudret
og vådt så jeg fik hurtigt våde fødder. ”Så var
det klaret, ingen grund til at løbe uden om
mudderet på resten af turen. Nu gælder det
første post, ro på bare lade de andre overhale,
jeg vil løbe mit eget løb.”
Post 1 lå der, hvor jeg gerne ville have den,
selv om det tog lidt tid at kommer derhen, jeg
skulle lige læse mig ind på kortet. 2. posten
gik også fint.
På vej til 3. posten blev jeg overhalet af en
yngre løber. ”Jeg holder lige øje med, hvor
han løber hen, det kan jo være, vi skal have
samme post. Ja der var post 3.”
Fint nu var jeg godt i gang. 4. og 5. OK. 6.
post kom lidt for langt, men ikke noget alvorligt.
”Nå, der er Renata, så har hun hentet mig,
men hun er jo yngre end mig. 7. post OK.
Videre, hov hvad er det for en sti, den skulle
ikke være her. Så må jeg jo have løbet nordvest i stedet for stik nord. Ikke godt, men så
tager jeg bare stien ud til vejen.” Det gav pote, jeg kom foran Renata. Løb lidt sammen
med hende de næste par poster, så kom hun
foran og forsvandt. Så kom publikums posten,
”Nu må jeg lige give den gas”, men der var
ingen der heppede. Skidt pyt.
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”Hvad er nu det, der gemmer sig en sti under
den røde streg, er de ikke bedre til at lave bane til Spring Cup? Nå, der er jo også mange
baner der skal kontrolleres.” De næste par
poster gik også godt. ”Nu mangler jeg bare
den næst sidste post. Hvordan skal jeg tage
den? Den kan vist godt være svær. Jeg satser,
ind i gemmen det lidt tætte og så kan jeg nok
se den på den anden side. Hvor bliver den af?
Det må ikke gå galt nu? Jeg må finde den
grøft, men hov der er en post. Og det er den
rigtige, fedt! Og der er motorvejen, så er det
bare hjem ”.
På vej mod mål kan jeg høre Anders Huus
råbe: ”tag ham, tag ham”. Det gør jeg så.
Yes, jeg er i mål uden de helt store bom.
Møder Ulrik og Uffe lige efter chip aflæsningen. ”Du var hurtig” siger de. ”Åhh OK, hvad
har jeg løbet på?” Ulrik siger ca. 58 min. Yes,
under en 1 time (det var mit mål).
Nikoline og jeg spiste en pølse og sad i det
gode vejr og nød det. Det var gået godt for os
begge to. Fedt! Her hjemme checkede jeg min
tid 57.59 YES, YES. Jeg var den hurtigste på
holdet, sådan. Hvad mere kan man ønske sig
af sin første stafet.
Nikoline og Kim

Opfordring.
Jeg vil gerne opfordre alle Søllerødderne til at
lægge et billede af dem selv ind i O-service.
- Det vil gøre det lettere for nye medlemmer
at lære navne på alle de andre medlemmer.
- Det bliver nemmere at sammenligne sine
tider med andre.
- Og det er nu engang nemmere at snakke
med nogen, man kender navnet på.
Mvh Kim Find Andersen

Her har vi Kim.
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UNGDOMSAFDELINGEN
26-03-2009

Kære ungdomsløber / forældre
Du har igennem de sidste par måneder muligvis læst eller hørt om ATK og ”Godt træningsmiljø for
orienteringstalenter” – hvad er nu det lige for noget?
I 2008 indgik Dansk Orienterings-Forbund en samarbejdsaftale med Team Danmark om forbundets
elitesatsning og den fortsatte udvikling af orienteringsløbere. Team Danmark har stillet 900.000,kroner til rådighed til udviklingen af unge orienteringsløbere i Danmark.
For at kunne få del i disse midler indsendte SOK ultimo 2008 en ansøgning til DOF med en projektplan for, hvordan vi vil udvikle vores mange ungdomsløbere i de kommende år, og vi kan med
stor glæde fortælle, at vores ansøgning i går er blevet godkendt og at ungdomsafdelingen over de
næste 3 år modtager minimum Kr. 30.000 til ungdomsudvikling. DOF begrundede deres godkendelse som følger:

”Projektgruppen har fundet at Søllerød OK har både potentiale, ressourcer og parathed til at indgå i et 3-årigt implementeringsprojekt sammen med forbundet.”
Der stilles fra DOF’s side mange krav til os som klub, hvordan denne udvikling skal foregå. Bl.a.
skal trænere og ledere på kurser, og der skal laves detaljerede træningsplaner. Vi får tilknyttet en
lokal ATK konsulent fra DOF, der hedder Jamie Stevenson til at støtte os. Jamie er på det engelske
landshold og har vundet flere medaljer i VM sammenhæng, senest guld til stafet i 2008. Til daglig
træner han i Tisvilde.
ATK er en forkortelse af ” Aldersrelateret Trænings Koncept ” og betyder for os i ungdomsafdelingen, kort fortalt, at vi skal fokusere mere på den enkelte løbers behov for udvikling - det være sig
teknisk, fysisk og psykisk. I løbet af kort tid vil alle ungdomsløbere per E-mail modtage et spørgeskema om sin egen formåen, ønsker etc. Dette spørgeskema vil danne baggrund for en lille samtale
med en af trænerne, som du i fællesskab med, sætter mål for, hvad du som løber skal arbejde efter.
Udover de normale klubture, vil vi arrangere minimum 2 ”Læringsture” om året som vil indeholde
helt specifikke indlæringsmomenter. Disse ture vil gå bl.a. til Sverige, Norge og Mellemeuropa.
Den første er allerede annonceret – til Sverige i weekenden 14-16/8.
Alle løbere og forældre vil snarest blive inviteret til en informationsaften i forbindelse med SUT
træningen. Vi vil have nogle eksemplarer af bogen ”Talentets udvikling – fra nybegynder til ekspert”, som kan lånes. Bogen danner basis for selve træningskonceptet.
Vi som ungdomsledere glæder os meget til at arbejde med dette projekt, udvikle det gode kammeratskab og træningsmiljø vi har i dag, og se vores ungdomsløbere blive endnu dygtigere orienteringsløbere end de i dag allerede er.
O-Hilsen
ATK Teamet
(Kirsten, Anders, Bo, Rasmus Thrane, Steen Olsen & Ulrik)
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Elitesiden
Februar-marts 2009
Peter Horstmann og Troels Christiansen
I den forgangne weekend afholdtes Spring
Cup for 19. gang. Som orienteringsløber er
Spring Cup et sikkert forårstegn, forude venter en o-spækket april og lidt mildere maj. En
del (de der kan løbe) af SET gruppen har testet flere løb i 2009. Vi beretter fra de væsentligste!
I slutningen af februar deltog Rasmus i et
stort flerdages stævne i Portugal, hvor der var
deltagelse af flere af verdens bedste løbere.
Rasmus løb i klassen H20, bortset fra en enkelt dag, hvor konkurrencen gav point til verdensranglisten. Her deltog han i H21, og det
blev til et fantastisk resultat. Han blev nr. 5,
og kun slået af 3 schweiziske og en tjekkisk
landholdsløber. Næstbedste dansker var Rasmus Søes, som blev slået med godt 9 minutter
af Rasmus. I Rasmus' egen klasse blev det til
to 1. pladser og en 3. plads i de resterende 3
konkurrencer. Tillykke herfra, det var verdensklasse, det tyder godt for fremtiden.
Pan-natten, SkåneMixen og Pan-Våren i Skåne er årets første rigtige konkurrence i Sverige
d. 27. februar - 1. marts. Ulrik Nielsen og
Troels Christiansen deltog som de eneste Søllerødder på fællestur med Spring Cup OK.
Natløbet med samlet start var henlagt til den
finurlige og sjove Kronoskogen meget tæt på
Åhus by. Her findes kurvedetaljer for alle
startpengene, og vi nappede 28 poster på 7,5
km orientering. Troels blev 2'er mens Ulrik
fik problemer i de skumle kurver og endte
som nr. 15. Lørdagen bød på 3 mands stafet i
et kuperet skovområde nord for Kristianstad.
Holdet med Ulrik, Casper (FIF) og Troels
endte som nr. 8. Menuen var samme skov og
(desværre) nærmest samme bane på søndagens klassiske løb. Ulrik gav den god gas og
blev nr. 16, Troels nr. 27.
Både SkåneMix-weekenden og Hallandsweekenden ugen efter kan godt anbefales og

ligger i nem køreafstand fra Søllerød og omegn.
Klubbens farver blev fornuftigt forsvaret ved
divisionsmatch i Slagslunde skov d. 15. marts.
Peter Horstmann viste med en 2. plads, at en
solid vintertræning havde givet pote, Troels
nr. 6 og Rune Monrad nr. 7 følte sig lidt langsommere. Præstationerne lagde grund for Søllerøds samlede sejr i divisionsmatchen, men
lidt mere beklageligt også for en infektion i
Peters venstre hånd. (Han har det godt igen.)
I samme weekend afholdtes Nordjysk 2-dages
ved Hirtshals. Ulrik viste gode takter i H21E
som hhv. nr. 4 og 8. Søren Olsen var i Danmark med o-gymnasiet i Eksjö i Sverige (Sørens arbejdsplads) som forberedelse til Junior
VM i 2010. Søren er blevet rigtig voksen og
deltog i H35 med flotte 3. og 5. pladser.
Ved det nyligt afholdte Spring Cup i Tisvilde
Hegn blev Peter 71, Troels 93 og Ulrik 116.
Terrænet var som vanligt lidt skummelt og
næsten alle 154 løbere i H21E havde problemer allerede på første post. Den var placeret
på en sti-ende i et fladt område, hvor man kun
kunne orientere efter nogle lidt tvivlsomme
tætheder. På trods af stabile løb, måtte SET se
sig slået med over 15 min. Men det er trods
alt også verdens bedste løbere, som stiller til
start.
Tore Linde og Ulrik deltog i stafetten om
søndagen og blev nr. 34 med Spring Cup
OK's førstehold.
Selvom Spring Cup (stævnet) er en smule dyrt
i startafgift kan det godt anbefales, hvis ikke
du har løbet med før. Der er et internationalt
snit over stemningen, afviklingen og konkurrenterne, som gør det ekstra sjovt.
April byder i nævnte rækkefølge på DM Nat
ved Aabenraa, Påskeløb ved Ulfborg, 10Mila
i Skåne, DM Sprint i Vordingborg og DM
Ultralang i Grib skov. På gensyn!
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Hvad sker der dog i Rude Skov ???
Vel hjemkommet fra det andalusiske forår,
hvor platantræerne udfoldede deres blade og
kastanietræerne var ved at tænde lys, blev
Vibe og jeg mødt af en E-mail, som berettede
om langstrakte huller i Rude Skov.

Med en sådan meddelelse var der jo intet andet at gøre end at kravle i løbetøjet, snuppe
digitalkameraet og drage af sted mod Agersø.
Møllevejen var dækket af store stålplader og
ved at følge disse kom vi frem til en rørende
forestilling. De kæmpestore rørledninger førte
frem til en oplysningstavle, som fortalte om
en nord-syd-gående dobbelt rørledning, som
skal sikre varmeforsyningen til store områder
af Rudersdals Kommune i mange år frem.
Yderligere blev der oplyst, at Hørsholm
Egnsmuseums folk kravlede foran de store
gravemaskiner for med graveske og måleudstyr at finde og dokumentere bebyggelser,
som stammer fra jernalderen.
At der har været beboelser og marker i de nu
skovdækkede områder, har der været viden
om længe. På Dilholmen – bakkedraget sydvest for den nye Stubbesø – har der ligget en
lille samling gårde, som selvfølgelig har haft
deres marker i området. Fiskeren, som styrede
dambrugene i skovens mange damme - har
boet ved den sydligste del af Ebberøddam (Sø) og han har haft marker oppe på Fiskerbakken mellem Blegemosen og Stubbesø.
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Yderligere har blegemanden boet ved østenden af Ebberøddam – og han har vel også
haft marker i området.

Men nu er man ude efter at finde bebyggelsesspor fra jernalderen – og så vidt redaktøren
og den gamle træner kunne se, har man fundet
”noget”. Siden hen må arkæologerne fortælle
deres tolkning af de spor, som dukkede frem i
hullerne og som nu bliver slettet for evigt af
gravemaskinerne, som sørger for, at varmerørene kan komme ned i rette dybde.
Denne søndag i Rude Skov var tilsmilet af
Spring Cup-solskin, så vi joggede videre hen
over fiskerbakken for at få en fornemmelse af
fuglelivet og lyset ved Stubbesø. Igen blev vi
ramt af nye indtryk, idet vi slet ikke kunne
kende sydsiden af Stubbesø.
Redaktøren på arbejde

Der havde skovmaskinerne fjernet den store
rødgranbevoksning og efterladt et fuldstændigt hærget område dækket af grene og trætoppe – supertræningsområde for løbere med
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behov for krigerterræn. Yderligere opdagede
vi, at maskinerne havde været i gang på vestsiden af Svinebjerg ved østsiden af Stubbesø
– der havde man dog indtil videre skånet granerne på den sønære skråning.
Der var virkelig gået hul på Rude Skov – og
hullerne i jorden og bevoksningerne pyntede
ikke just på vores skov. Men heldigvis var der
også lidt opmuntrende at kigge på, idet der i
Agersø lå en stor flok meget smukke fugle.

For ca. 15 år siden så jeg de første få stykker
af denne slags fugle, men år for år er forårsflokken af disse smukke fugle blevet større og
større. Tag kikkerten med og nyd synet af de
STORE SKALLESLUGERE, som ligger i
venteposition før den endelige rejse mod nord
til Nordskandinavien og Nordrusland.
Hannen er let at kende på sit røde næb – med
næbkrog - sortgrønt glinsende hoved, ryg sort,
sider hvide, medens hunnen har mørkt brunrødt hoved med nakkedusk, hvid hals og gråligstribet krop. Fuglene er ganske store – fra
næb til halespids 60-65 cm og et vingefang på
ca. 90 cm. Det virkelig et flot syn, at se små
flokke drøne rundt i luften over Agersøs blanke vand.
Forhåbentlig når søllerødderne at kigge i huller, træne ben i grankvas og kigge på skalleslugere ved Agersø.

Søllerød Orienteringsklub

En forårsdag i timianskoven
Nej, den kender du ikke, men den 1. dag i
marts skulle jeg prøve mit kompas i en skov
lidt nord for Cannes i det sydlige Frankrig,
hvor jeg havde (løbe)trænet flittigt (!) hver
anden dag i flere uger. Alt var perfekt, indtil
jeg midt om natten vågnede pga. en ret uvant
lyd – lyden af plaskregn! Ak, men vejrguderne forbarmede sig lidt og sidst på morgenen
tog regnmængden af, så jeg kom af sted til
mødestedet, der lå bare 5 km fra vores feriebolig – det var et lille regionalt løb. Arrangeret af den lokale klub i Valbonne (jeg blev
straks opfordret til at melde mig ind!).
Der var tre-fire baner, tilmelding på stedet
(pris 3 euros!!!), printede kort i bedste Mogens Jørgensen-stil, og så af sted derudaf!
Og hvilken duft af timian – regnen havde virkelig forstærket den! Jeg nød duften hele turen rundt, op og ned ad skrænter, over bække
og lidt på sti! Og blev fint placeret i det blandede felt!
Hyggeligt at møde ”åndsfæller” i Frankrig –
nogle havde faktisk været i Danmark (bl.a. til
WM i 2006).
Så skal du en tur til et andet land (fx Frankrig), så prøv at finde et o-løb på din vej (via
landets hjemmeside – tjek kalenderen). Hvis
det drejer sig om Frankrig, kan du altid regne
med min hjælp!
En skærm hedder ”balise” og sådan er det
hele vejen!(frit efter Storm P.)
Else Juul Hansen

Gert
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Lidt af hvert
Sakset fra DOF ´s hjemmeside

MTB-O juniorholdet
Af: Mads Ingvardsen, Direktør

Juniorerne træner godt frem mod JWOC
på hjemmebane

Tiomila den 18. april.
Søllerød/ Spring CUP stiller med flere hold til
10-mila.
Ungdomsholdet: (Søllerød OK)
1. Martin Illum (mellem svær)
2. Agnes Jonsson (let)
3. Caroline Wilken (mellem svær)
4. Magnus Maag ("svær" = som en svensk H16)
Dameholdet: (Spring Cup Ok)
(Caroline K., Rikke, Ellen, Iben, Kirsten)
Alle baner er svære.
Herrehold, (Spring Cup OK)
Et med de bedste og så et sekundahold. (Kalder de sig).
Alle baner svære – mange natbaner.

”Skattejagten”
Juniorgruppen klar til træning.

Niels Raagaard fandt ud af, hvor de to store
Douglasgraner står.

D. 13.-15. marts var MTB-O landsholdet samlet i Silkeborg. Som et led i satsningen frem
mod MTB-O junior-VM var der denne gang
inviteret 6 satsende juniorer med.
Dobbelt-verdensmester og 4-dobbelt europamester Lasse Brun Pedersen, FIF Hillerød,
underholdt med træningsteknikker og vejledning, og derefter stod den på 10 timer i sadlen
i de barske bakker ved Ry.
De 6 juniorer som satser på JWOC MTB-O
(samtidig med EM, d. 22-28. juni) er:
Denne mail modtog jeg fra Niels:
Andreas Bergmann, Allerød OK
Andreas Konring, Søllerød OK
Andreas Proschowsky, Allerød OK
Christian Pedersen, Herning OK
Henrik Konge Johansen, OK Esbjerg
Rasmus Søgaard, Horsens OK
De træner hårdt frem mod mesterskabet - og
de vurderes at have potentialet til at blande
sig i toppen af juniorklassen.
Det bliver spændende at se, om det lykkes for
vores Andreas at kvalificere sig.
Vi håber på dig!!
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Jeg opgraderede acrobat reader til næste version, som har en funktion der hedder snapshot,
som jeg lige skulle prøve. Ved et tilfælde var det
billedet af granerne, der var prøveklud. Åbner
dernæst et billedprogram der kan forstørre billedet, og hov hvad var det? Nogle vandrette streger
der kun kan være et plankeværk som står højere
end granerne. Kurvebilledet+ skovkanten passede med tre steder på kortet, det grønne mos der
skulle vise nord er et vildspor.

”Efterfølgende var det bare at tage mountainbiken og køre ud og se efter,” kommenterede
Niels, da jeg udleverede præmien/rødvinen.
Vibe
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Gode Spring Cup-placeringer:
Natsprinten:
1. H 60Jørgen Münster

Søllerød Orienteringsklub

Og ikke nok med det! Annie vandt begynderklassen. Tillykke Annie!

Klassisk distance:
1. H-10
Anders Huus Pedersen
1. H-12
Martin Illum
1. H 60Jørgen Münster
1. D 60Else Juul Hansen
1. H 65Arne Grøndahl
1. H 80Hans Christian Pedersen
1. Beg.
Anni Pedersen
I januar 2007 havde Komposten en artikel om
Danmarks ældste begyndere. Det drejede sig
om Annie og Hans Christian.
Og hvad ser vi nu!!!??? Kan det være rigtigt?
Hans Christian, har slået alle de garvede H
80-´ere.
Vi er vildt imponerede, men som Thorkild
Hansen (med 50 års erfaring) sagde: ”Han er
jo også fra ungdomsafdelingen.”

Fra seneste bestyrelsesreferat:
Børneattester
Skal udfyldes af ATK team, bestyrelse og
alle, der har kontakt til vores SUTer i forbindelse med træninger mv. Jens Aaris koordinerer indsendelse af attester til politiet.
Klubtur til Sverige
Der planlægges læringstur for SUT-erne 14. –
16. august til FK Göingarna.
Der var umiddelbart stemning for at kombinere denne med en klubtur.
Overnatninger
DM + Midgårdsormen 29.08.2009 og DM +
DM Stafet 12.09.2009
Horsens OK har tilbudt, at vi kan låne deres
klubhus (ret begrænset plads), til overnatning
i begge weekender. Vi takker ja.

Tillykke Hans.
Reklame
Lørdag d. 25. april 2009 afholder O-63 Vordingborg DM Sprint i Vordingborg.
Til at løfte denne opgave får O-63 god hjælp fra en del søllerødder:
Erling Thisted, Mogens Jørgensen, Ulrik Nielsen, Michael Aasøe,
Henrik Plenge Jensen og Troels Christiansen.
Vi håber at rigtig mange andre søllerødder vil deltage i konkurrencen.
Hvis du ikke er helt fortrolig med sprint-orientering kan du tilmelde dig til
fortræning (Model Event) om formiddagen og finde poster i et tilsvarende
terræn, på et tilsvarende sprintkort.
Læs mere på www.dmsprint2009.dk og tilmeld dig via O-service (senest d. 12/4).
Henrik og Troels/Stævneledere
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Da der siden september 2006 er kommet mange nye løbere til, må det vel være på sin plads at præsentere kanonen igen:

DEN STORE O-KANON
I disse kanoniseringstider, hvor politisk korrekthed er ensbetydende med at opsætte regler og normer for
andre borgeres ageren, må der vel også formuleres en stor O-kanon.
Tanken bag O-kanonen er at gøre den enkelte borger til et målbart objekt, så det bliver muligt at aflæse i
hvilken grad, han/hun har udviklet sig til EN RIGTIG O-LØBER.
Mit forslag til O-kanonen indeholder 10 fundamentale emner/discipliner, som enhver, der vil kalde sig for
O-løber, må beherske.
Den store O-kanon kan af den enkelte O-løber bruges som en personlig målestok. Ved at vurdere egne
evner og egne præstationer, kan O-løberen finde frem til det udviklingstrin hun/han er nået frem til – og
dermed bliver det muligt for løberen at opsætte nye mål.
Hermed lægger jeg – med håb om, at mange flere O-løbere vil få et endnu større udbytte af indsatserne
indenfor O-idrætten - den store O-kanon ud til fri afbenyttelse.
September 2006/Gert Bøgevig
1. ORIENTERINGSKORTET.
Dette for orienteringsidrætten så ”fundamentale instrument” skal enhver O-løber have et så nøje kendskab til, at alle kortets hemmeligheder er totalt forstået
med henblik på brug i den egentlige afprøvning på Obanerne. Målestoksforhold og misvisningsproblematikken skal være forstået og ALLE signaturer skal
kunne tolkes korrekt.
Et vist elementært kendskab til andre korttyper bør
også tilstræbes, lige som der må forventes indblik i den
historiske udvikling i O-korttegningens snart 50 år
gamle historie.

2. KOMPASSET.
Orienteringsløberens væsentligste hjælpemiddel under
fremfarten i terræn bør være et redskab, som O-løberen
håndterer med største selvfølgelighed. Det fundamentale LINEALKOMPAS med det drejelige kompashus må
beherskes til fulde. Enhver O-løber skal kunne udtage
en kompaskurs og fastholde kursen i terræn. Ligeledes
skal pejlinger til sikre objekter i terrænet være så godt
indøvet, at indlæsning på kortet er en selvfølgelighed.
I det videre udviklingsforløb vil mange O-løber søge
over i TOMMELFINGERKOMPASSET for at kunne
fastholde kortlæsning og løberetning under stor fart i
terrænet. Denne omlægning af kompashåndtering beviser O-løberens lærevillighed og tilpasningsevne.

3. DEN FØRSTE POST.
Dette helt fundamentale begreb i O-løb, skal enhver,
der vil indgå i det store fællesskab, have oplevet. At
finde den første postskærm på et rigtigt O-løb, er som
at træde ind over tærskelen til stor, vild og spændende
verden, hvor uanede udfordringer venter.
Glæden ved at se den første skærm bør være ALLE
forundt – det bør være et samfundsmål, at alle
børn/voksne får lov til at opleve den vilde glæde og
den hjertebanken, som den første O-skærm udløser.
Ikke alle er sig denne oplevelse helt bevidst, men dette
ubevidste psykiske ryk vil for evigt ændre personen.

4. AT KOMME I MÅL.
Igen noget helt særligt ved O-idrætten, som adskiller
den fra alle andre idrætsgrene. Spurten op mod mållinien fortæller meget om de oplevelser og udfordringer,
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som løberen har været igennem på turen rundt i terrænet. På de sidste meter udløses mange af de indre
spændinger, som er opbygget under indsatsen rundt på
O-banen.
Under et løb kan løberen have været udsat for store
psykiske belastninger ved krisesituationer i forbindelse
med bom og problematiske vejvalg, lige som de store
fysiske belastninger ved forcering af terrænet kan stille
meget store krav til løberens evne til at mobilisere
fightervilje og ikke mindst ringeagt overfor smerte,
varme/kulde og tørst.
Alle disse belastninger kan finde udløsning i og efter
opløbet mod målflaget. Ofte vil man høre vilde udsagn
– ikke altid pænt formulerede - fra løberen efter passagen af målstregen. Ikke sjældent ses løbere med grimasseret ansigt og/eller tårer i øjnene. Alt dette viser i
hvilken grad et O-løb giver plads til et sundt afløb for
følelser og temperament.

5. DET LANGE STRÆK.
Ved et langt stræk forstår et stræk, hvor afstanden
mellem 2 på hinanden følgende poster er mindst 2000
meter. Enhver O-løber skal i sit udviklingsforløb fra
begynder til erfaren og rutineret O-dyr have gennemført adskillige lange stræk.
Udfordringerne ved at stå med et langstræk foran sig er
helt ubeskrivelige. Løberen skal på kortest mulig tid
overskue og sammenligne de forskellige vejvalg og
samtidig sammenholde vejvalgene med de krav, de
stiller til egne evner. Hvor kan løberen udnytte sine
styrker? - og hvor kan de værste fejlbeslutninger undgås?
Her møder O-løberen en af O-idrættens klassiske test,
hvor gennemførelsen af egne planer er total målbar.
Succes’en er klart aflæselig, når strækket er gennemløbet – specielt i disse tider, hvor mellemtider lægges ud
til offentlig beskuelse.
Det lange stræk kommer til fuld udfoldelse, hvis det
gennemføres i de mest udfordrende terræner, evt. i det
store udland, hvor terræner uden veje og stier giver
denne stræktype en helt særlig karakter.

6. ET KLASSISK DANSK ETAPELØB.
Enhver sand O-løber skal have gennemført mindst et af
de store danske etapeløb. Her kan påskeløbene være et
godt sted at hente erfaringer.
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Over 3 intense dage møder O-løberen udfordringer i
ofte meget forskellige terræner, hvor løberens formåen
stilles på seriøs test. Det er krævende 3 dage i træk at
mobilisere kampvilje og kræfter til fysiske og psykiske
udfoldelser i fremmede terræner ikke mindst på en
årstid, hvor vejret ofte stiller ekstra krav til løberens
kampvilje.
Som en ganske særlig prøvelse står tredjedagens jagtstart, hvor man skal forsøge at holde de jagende forfølgere fra livet. Dette gælder i særlig grad, hvis man er
førende efter de 2 første dage. Da er presset på løberen
enormt – sejrsfølelsen til gengæld så meget desto større.

7. O-RINGENS 5-DAGARS.
Dette skal opleves – ja, for det er en oplevelse – dette
store svenske sommerarrangement med 2-3 dages opvarmningsløb og 5 intense konkurrencedage, som afsluttes med den helt store jagtstart. Dette skal enhver
sand O-løber opleve mindst 1 gang – og helst mere end
5 gange. Her opleves dage, hvor alt bare er med stort
O. De mange startsteder med 15-25 startende hvert
minut i 5 timer. De 7-8 målsluser, hvor der er en evig
strøm af hjemkommende løbere - i alle aldre, af begge
køn og i alle løbestilarter – en strøm, der bare bliver
ved og ved og ved. At gennemleve mere end en uge på
dette gigantarrangement er at få sat sit orienteringsfundament solidt på plads. Arrangørernes fantastiske evner
til at få alt til at fungere – toiletter til alle, baner i alle
sværhedsgrader, perfekte kort, handelsmuligheder,
transportsystemer, tidsplaner (som holder), bespisningstilbud, perfekt speakning, og 15.000 løbere eller
endnu flere ud i skoven og hjem igen.
En særlig stemning ligger også over O-campen med
dens tusindvis af campingvogne og de mange spraglede
telte. I denne O-lejr leves et intenst klubliv med langborde og fællesspisning, med fodboldkampe og kaffehygge, med kortdiskussioner og væskepåfyldning, med
tøjvask og madlavning. Her leves O-livet.

8. DEN STORE STYRKEPRØVE.
Visse orienteringsløb må henregnes til ”klassikerne” og
enhver sand O-løber bør have prøvet kræfter med en
sådan klassiker. Her må fremhæves WILD VEST, som
den vel nok mest udfordrende danske dyst.
Dette løb afvikles under helt særlige former, idet det
starter den i natmørke skov og løberne skal derpå bevæge sig frem på den 25-27 km lange bane gennem
natten, morgenen og formiddagen kun støttet af et kort,
som ofte er af en ”ældre dato”. Under et sådant løb
stilles deltagerne over for store fysiske belastninger,
som kan gå lige fra kold regn og passage af brede vinterkolde åer til barsk vind og haglbyger over åbne hedeflader.
De orienteringsmæssige belastninger er meget voldsomme, idet de ofte meget gamle kort stiller meget
heftige krav til løbernes kreative talenter. Gennemførelse af et løb af denne karakter vil få de fleste løbere
til at erkende egne evner til at klare fysiske og psykiske
udfordringer af meget store dimensioner.
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9. NATLØBET.
Natløbet må betragtes som den mest intense form for
orienteringsløb. På natbanen er løberen alene med sit
kort, sit kompas og sin pandelygte. Verdenen er ikke
større end det rum, som lampens lyskegle kan lyse op.
Her skal løberen have den fulde kontakt med kortet
under hele sin fremfart på banen. Overblikket over
terrænet er yderst begrænset, så sikkerhed i orienteringen skal være maksimal.
At beherske denne O-løbs-disciplin i en grad, som
sikrer fejlfri gennemførelse af banen, viser en O-løber
på sin absolutte top.
Under natløbet oplever løberen yderligere dette fantastiske, at mørket kan være en forbundsfælle, idet påvirkningerne fra andre løberes ageren begrænses – man
ser deres lygter, men kan ikke gennemskue deres planer – man må altså stole fuldt og helt på egne talenter,
hvis man vil komme sikkert frem.
Pandelygtens lyskegle og intensiteten i løbet får endog
såkaldt mørkerædde personer til at lægge al angst bag
sig, idet fordybelsen i løbet spærrer for den unødige
uro ved mørket.

10. STAFETLØBET.
En hel særlig spænding ligger der over stafetløbene.
Her bør enhver sand O-løber have prøvet de forskellige
funktioner på et stafethold. Pladsen på holdet bestemmer i høj grad de belastninger og de problemer, løberen
får på sin bane. Og bag det hele ligger det krav, at der
ikke må ske fejl – en fejl skader hele holdet.
Stafetløbet er også særligt, idet man her løber for et
holds gennemførelse og placering, og ikke ”kun” for
den enkelte løbers egne præstation.
På førsteturen er selve starten meget pirrende med den
tætte stemning, nedtællingen til start og det eksplosive
ryk ud mod startpunktet. Her skal selvkontrollen være
total. Man skal kende sine styrker og svagheder – tør
man gå med i det vilde startryk? Eller skal man gå sine
egne veje i troen på eget overblik og egen sikker orientering.
De gaflede stræk stiller ekstra krav til løberen (det
gælder også på de andre ture), idet han/hun – belastet
af den større løbsfart - skal være selvstændig i sit Oarbejde, så fejlklip eller bom undgås.
På andenturen skal løberen fastholde eller forbedre
stillingen. Igen er sikkerhedskravet meget stort og
samtidig ligger der hen over det hele en fornemmelse
af, at det gælder holdet. Ofte er det en sikker og stabil
O-løber, som får opgaven på den mellemste tur.
På sidsteturen lægges der op til den vilde slutfight og
løberen på denne tur skal være klar til at presse sig til
det yderste på de sidste stærk og frem mod mål. Undervejs på sidsteturen må løberen være i høj grad af
selvkontrol - presset kan være meget stort og risikoen
for uoprettelige fejl belaster yderligere.
Ved de store stafetter med 7 – 10 ture vil den enkelte
løber i endnu højere grad være udsat for ”pligten til at
gøre alt rigtigt”. Her kan løberen virkelig bevise sit
stade som O-løber og sin evne til at modstå pres. Intet
må svigte, ingen poster må bommes og alle klip skal
være korrekte. Man løber O-løb for holdet.
Gert Bøgevig/Søllerød Orienteringsklub
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Den søllerødske Klubtræning
Først og fremmest nåede den søllerødske
klubtræning en fantastisk milepæl, idet træning nr. 200 blev afviklet i Søllerød Kirkeskov den sidste lørdag i januar.
Klubben havde sørget for lokaleadgang til den
nærliggende spejderhytte, og der var sørget
for varm kakao og ikke mindst 3 kæmpekringler. Der var så meget kringle, at molboarrangørerne næste dag kunne få nogle ordentlige lunser til formiddagskaffen.
Derudover var der denne herlige klubformiddag flasker og klubtrøje til træneren og blomst
til trænerens tålmodige livsledsager.
Joh, der er mange gode grunde til at sige tak
til de flittige og gavmilde klubmedlemmer.
Og med 200 træninger afviklet skulle man jo
tro, at så var det et vendepunkt for træningsinteressen; men NEJ !
Selv med vinterferiens sug i træningsgruppen
har der i gennemsnit været 44 - 45 deltagere i
de sidste 6 lørdagstræninger.

Den sidste lørdagstræning i denne vinter var
helt utrolig (jeg var jo også bortrejst), idet der
til Kim Find Andersens træning i Rude Skov
kom hele 57 aktører på banerne.
Og mon ikke deltagerrekorden i dette års første divisionsmatch (90 tilmeldte søllerødder)
også er et resultat af den helt utrolige træningsflid, som er blevet udfoldet uge efter uge
den kolde og barske vinter igennem.
Den nye TRÆNINGSBANDEN er trådt i
aktion – ud over Kims tilbud på den sidste
lørdagstræning har Henrik Kleffel allerede
været arrangør to gange – med flotte og udfordrende træninger, som øger kvaliteten i
vores træningstilbud.
Træningsbanden har allerede nu udkastet til
efterårets og den første del af vinterens træning på bedding. Inden længe er skovtilladelserne i hus og banelæggernes navne på listen,
så søllerødderne kan se frem til yderligere en
serie spændende træningstilbud resten af
2009.

Nr.

Dag

Tid

208

Torsdag 16-04

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Ravneholm,
P-plads, Vangeboskolen, Vangebovej.

Torben Bøttcher

209

Torsdag 23-04

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov, Femsølyng,
19,6 km-sten på HØRSHOLM Kongevej

Niels Bentzon

210

Torsdag 30-04

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Trørød Hegn,
P-plads på Trørødvej

Henrik Kleffel

211

Torsdag 07-05

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov,
18,0 km-sten på BIRKERØD Kongevej

Kim Find Andersen

212

Torsdag 14-05

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Geel Skov, (Kurvetræning)
Tennisbanerne ved Vangebovej/Søllerødvej

Bo Rasmussen

OBS

Torsdag 21-05

213

Torsdag 28-05

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Rude Skov, Løjesø,
18,2 km-sten på HØRSHOLM Kongevej

Jørgen Münster-Swendsen

214

Torsdag 04-06

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Ravneholm,
P-plads, Vangeboskolen, Vangebovej.

Ledig

215

Torsdag 11-06

Start kl.17.30
Slut kl. 19.15

Trørød Hegn,
P-plads på Trørødvej

Leif Grønfeldt

216

Fredag 19-06 Slut kl. 19.15

Start kl.17.30

Sommerafslutning i Tisvilde,
Klubsamling hos Jens + Ellen i Vejby

Nærmere følger til den tid
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Skov/Mødested

Banelægger

Kr. Himmelfartsdag,
Egen træning på fx 14-dagesbanen.

