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Der var meget hård kamp om 2. pladsen ved årets påskeløb! 

Casper er faldet død om og Andreas er lige ved. 
 

Læs mere om påskeløbene, som tre af klubbens kvinder beretter det. Læs bl.a. også referatet af klubbens 
generalforsamling, læs om molboløb og om at være molboløber og læg mærke til annoncerne! 
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 Praktiske Oplysninger  
     
Formand Jens Aaris Thisted Liljevej 16, 2970 Hørsholm  45866396
  jat.om@cbs.dk  
     
Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  45505168
  thrane.hansen@mail.tele.dk   
  Danske Bank 3325-4450341800   
Bestyrelsesmedlemmer Ulrik Illum ulrik@illum.info  40105990
 Jens Rose-Møller rose-moeller@12move.dk  45424357
 Kirsten Møller kirsten.moller@dadlnet.dk  45831055
 Niels Bentzon niels@bentzon.net  20961190
 Mogens Jørgensen    mj@byg.dtu.dk  40564496
 Niels Raagaard          nraagaard@hotmail.com  45424204
O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
     
Kompostredaktion Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506
  vibegert@get2net.dk   
 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
     
Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm   
  kirsten.keld@mail.tele.dk   
 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   
 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt   
 Mogens Jørgensen for at få en ny.   
     
Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk   
     
Funktion:     
Klubtræning Gert Bøgevig vibegert@get2net.dk  49146506
Klubhus booking mv. 
se hjemmesiden under 
klubhus klubhuskalender Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk   40564496
Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396
Kort Troels Christiansen troels@nybro.dk  51848393
Kortsalg Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk   
Materiel Klubhus Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk  40564496
Materiel 
Vangeboskolen Birger Tynell b@tynell.dk  44915006
Natlamper Vibe Bøgevig vibegert@get2net.dk  49146506
Revisorer Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184
 Jørn Wigh jwigh@get2net.dk  45663116
Skovtilladelser Steen Olsen schytte-olsen@cardia.dk  35361627
TKC Michael Aasøe michael@aasoe.dk  29273184
Spring Cup OK Philip G. Lund philodhest@hotmail.com  45801420
Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025
Elite Rune Monrad runemonster@hotmail.com  45424227
     
Hjemmeside www.sollerod-ok.dk Mail: sollerod@sollerod-ok.dk   
     
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 168, 2840 Holte   
Klubtelefon i Rønnebærhuset   45174590
Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 
Deadline for de næste numre af Komposten: 
 

• 20. maj 2008. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
• 20. august 2008. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

 
Nyt fra kassemesteren. 
 
Foråret er kommet og påskeløbene er allerede afviklet. Kassemesteren har haft travlt med at tilskri-
ve kontingent på alle konti. Kontingentsatsen er den samme som i 2007. Med denne udsendelse af 
Komposten følger et kontoudtog per medlem og en opfordring til at indbetale det skyldige beløb 
(positiv saldo) - plus gerne lidt mere til alle de spændende løb, som kommer i 2008. 
 
Er der spørgsmål til kontoudtoget, er man meget velkommen til at kontakte mig. 
 (4550 5168, thrane.hansen@mail.tele.dk). 
 
Benyt venligst klubbens bankkonto (reg. 3325, konto. 4450 341 800) ved indbetaling. Tilføj ven-
ligst medlemsnummer, som fremgår af toppen af kontoudskriften. 
 
Jens A. Hansen 
kasserer i Søllerød OK 
 
Helt uimodståeligt tilbud ! 
 
Nu starter Divisionsturneringen hvor vi med bravur forsvarede vores plads i 2. div. 
Det skulle også gerne ske i 2008. 
Forårets løb er: 
 
Søndag d. 13.4.2008 Hydeskov / Flintinge Byskov (Østlolland) med første start kl. 13:00 
Søndag d. 18.5.2008 Krogenberg. 
 
Meld Dig allerede nu – så sætter vi det stærkest mulige hold. 
 
Bestyrelsen besluttede d. 25.03.2008 at betale startafgift til disse løb for tilmeldte 
(og startende) løbere! 
Vær med til at gøre disse 2 løb til et veritabelt ’Søllerødtræf’. 
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Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub  
Onsdag d. 27. februar 2008 kl. 18.45 i Rønnebærhuset 

 
Referat 
Ca. 32 fremmødte. 
1) Valg af dirigent og referent:  
Erik Brühl (EB) blev valgt som dirigent og 
Kirsten Møller (KM) som referent. 
 
2) Bestyrelsesberetning for 2007 ved forman-
den, Jens Aaris Thisted (JAT):  
JAT supplerede den skriftlige beretning med 
et resumé heraf tilsat supplerende bemærk-
ninger. Der var ved den seneste optælling 181 
aktive medlemmer, som har udvist stor aktivi-
tet både mht. selv at arrangere løb, trænings-
deltagelse både til fælles klubtræning og i 
”klubsegmenterne” SET. SUT, SÆT (hvoraf 
sidstnævnte dog væsentligst træner sammen 
ved fællestræningen, red.) SAM/SAP samt 
uden for klubben i TKC og Spring Cup OK, 
indendørsaktiviteter og løbsdeltagelse inklu-
sive medaljehøst ved diverse Danmarksme-
sterskaber.  
Troels Christiansen (TC) blev fremhævet for 
sit store engagement i korttegning, ligesom 
kommunikationslinjerne med såvel en stor 
medlems-skrivelyst i klubbladet Komposten 
som en dynamisk klubhjemmeside blev 
nævnt. Kirsten Olsen blev takket for sin ind-
sats som klubtilmelder. Projekt ”Ny Klub-
dragt” blev nævnt. Beretningen afsluttedes 
med en opfordring til medlemmerne om at 
respektere hinandens indsats inklusive andres 
tidsforbrug på frivilligt arbejde for klubben, 
samt at hjælpe hinanden og være aktive ikke 
blot inden for segmenterne, men også i fæl-
lesskab i klubben, og dermed være med til at 
opretholde en god stemning i klubben. Ved 
den efterfølgende debat var der følgende 
kommentarer: 
EB: Roste det gode sommer-grillarrangement 
i juni 2007 i Thisted’ernes sommerhus. JAT: 
Der bliver muligvis en gentagelse i 2008. 
Gert Bøgevig (GB): Godt med et højt, kon-
struktivt aktivitetsniveau. Vigtigt at give og 
tage sig tid til frivilligt arbejde – og at huske 
at takke andre for det. Det høje antal aktive 
medlemmer sikrer fremtidens klubliv. EB: 
Vigtigt at organisation + ledelse fungerer. Der 

har været mange aktive søllerødder der har 
markeret sig i mange sammenhænge, og håbet 
er at klubben også vil markere sig på mange 
fronter i Dansk Orienterings-Forbund (DOF). 
Herefter blev beretningen godkendt med ap-
plaus. 
3) Regnskab 2007 ved kasserer Jens Anders 
Hansen (JAH):  

 
Jens fremlægger regnskabet, mens Kirsten 
har travlt med at skrive referatet. 
 
Det skriftlige regnskab blev suppleret med en 
kort gennemgang. Kontingentindtægten er 
gået ned, men samtidig er der sket en ind-
tægtsstigning fra løbsarrangementer og andre 
aktiviteter. Der har været en lavere udgift til 
startafgifter og anden støtte til aktiv løbsdel-
tagelse (transport, overnatning, eliteløbernes 
løbsdeltagelse, SUT- og andre klubture) end 
budgetteret, ligesom klubaktiviteter inkl. 
klubbens drift også har kostet mindre end 
forventet. Dog der været en højere udgift end 
budgetterer til deltagelse i talentkraftcentre 
(TKC) og kraftcentre (KC) (pga. en afgifts-
stigning) og til materiel inkl. tøj (sidstnævnte 
pga. afskrivning af gammelt tøjlager i forbin-
delse med projekt ”Ny Klubdragt”). Samlet 
har regnskabet udvist et større overskud end 
budgetteret.  
 
Ved debatten udtalte følgende sig: 
Else Juul Hansen (EJH): Et spørgsmål til po-
sten ”Jubilæumsfonden” blev besvaret af Mi-
chael Aasøe (MA) – der er tale om en bevil-
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ling fra kommunen i forbindelse med klub-
bens 10 års fødselsdag. 
GB: Materiellet fx til klubtræningen trænger 
til en opdatering, hvilket der bør være plads til 
i lyset af det fremlagte overskud.  
JAT: Efterlyser kommentarer til medlemmer-
nes holdning til fremtidige korttegningsaktivi-
teter, som der er hensat midler til i årets regn-
skab. Mht. nedskrivningen af klubtøjet er det 
forventningen, at tøjet kan sælges til nedsat 
pris, men vil i øvrigt være retro i løbet af få 
år. 
GB: En opdatering af Rude Skov-kortet i 
samarbejde med OK Øst ønskes. 
JAT: Der er planer om en henvendelse til OK 
Øst såvel som TC mhp. en opdatering. Ulrik 
Illum (UI): Bakker op om opdatering. JAT: 
Vi har brugsret til den del af kortet, der om-
fatter Rude Skov Syd, til træningsløb og Mol-
boløb uden at skulle betale kortafgift til OK 
Øst. OK Øst har givet udtryk for, at kortet er 
godt og ikke trænger til større opdatering. 
JAH: Nævner muligheden for at anvende la-
serkurver ved fremtidig korttegning.  
EB: Spørgsmål til den tilsyneladende meget 
lille portoudgift til udsendelse af Komposten. 
Blev besvaret af JAH, der oplyste at portoud-
giften er konteret under posten ”Komposten”, 
og posten ”portoudgift” angår strafporto. Her-
efter blev regnskabet godkendt med applaus. 

 
4) Budget 2008 ved kasserer JAH: 
Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af 
det nuværende kontingent (1150,- pr. familie, 
675,- for seniorer, 500,- for juniorer, 225,- for 
passive medlemmer). Løbstilskuddet til speci-
ficerede løbere og aktiviteter hæves fra 50 % 
til 75 %. Der forventes en let reduceret løb-
saktivitet i forhold til budgetteret for 2007. 
Det samlede resultat budgetteres med en for-
ventet indtægtsnedgang og et udgiftsniveau 
omtrent uændret i forhold til 2007, til et lille 
overskud (7800,-). 
Kommentarer:  
EB: Foreslår at ændre rækkefølgen mellem 
punkterne fremlæggelse af budget og godken-
delse af kontingent, idet sidstnævnte forud-
sætter førstnævnte. Tine Overby (TO): Bud-
gettet skal ikke godkendes, kun fremlægges. 
GB: Fremhæver stigningen i afgifter til DOF 
og TKC. JAT: Dette skyldes en stigning i 
klubkontingentet samt i løbsafgifter. Endelig 

er der en stigning i udgiften til TKC. UI: En 
del af afgiftsstigningen skyldes øgede udgifter 
til det nye forbundsblad (Orientering, red.), 
som er betydelig bedre end det gamle.  
Peter Horstmann: Tidligere udbetaltes et fast 
beløb til deltagere i DM-arrangementer såvel 
som i Spring Cup OK’s aktiviteter? JAH: For-
slaget stiler mod at standardisere tilskudsord-
ningen. Det forventes at medføre et større 
tilskud til løberne, idet der dog samtidig læg-
ges et loft over udgifterne. JAT: Formålet er 
at gøre ordningen mere gennemskuelig ikke 
mindst for kassereren. Philip Giødesen Lund 
(PGL): Videregiver forslag fra TC om at dif-
ferentiere transporttilskuddet til ungdomslø-
bere (<25 år), således at tilskuddet til hjem-
meboende reduceres i forhold til udeboende. 
JAT: Ønsker ikke at ændre ordningen. Nogle 
har muligvis afstået fra at modtage tilskuddet. 
JAH: Tilskuddet gives automatisk til alle. 
Tore Linde (TL): Er der en begrænsning i 
antallet af (tilskudsberettigede) deltagere til 
specifikke aktiviteter? JAH: Nej. GB: Man 
kan selv omplacere evt. tilskud inden for 
gruppen af løbere, så udligning foregår af-
hængig af hvem der kører osv. TL: Ønsker 
ikke fjernelse af transporttilskud. JAT sekun-
deret af JAH: Opfordrer til at konkrete sager 
tages op med den nye bestyrelse. GB: Spørger 
om formålet med forslaget var at opnå øget 
tilskud til dem, der selv kører, hvilket bekræf-
tes af PGL. EB: Foreslår, at løberne selv kun-
ne have søgt øget tilskud i 2007 ved henven-
delse til bestyrelsen. JAH: Dette er sket i kon-
krete sager, hvor der er givet øget tilskud.  
Jørgen Münster-Swendsen (JMS): Klubhuset 
trænger til nyt komfur og reparation af vand-
hane i køkkenet, ligesom indgangsdøren er 
ramponeret. Kunne man hyre en håndværker 
hertil? Ligeså er der behov for opdatering af 
materiel til SUT-træning. JAH: Der er kontakt 
til Bo Konring (BK) om sidstnævnte. JAT: 
Forslaget tages ad notam.  
Jørn Wigh (JW): Forslag om 1) elektronisk 
fremsendelse af Komposten til dem, der ikke 
ønsker papirudgaven; 2) gratis deltagelse i 
Divisionsmatcher (således at klubben betaler 
startafgiften). Niels Raagaard (NR): Der blev 
afholdt en klub-arbejdsdag, hvor medlemmer-
ne selv ordnede en del i klubhuset. JMS: Kor-
rekt, men der mangler stadig en del. EB: 
Nævner behovet for ekspertise til visse af 
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disse opgaver. TO: Støtter ideen om tilskud til 
deltagelse i Divisionsmatch – evt. udmøntet 
som støtte på særlige, ”lidende” baner.  
Problem med klubhusrengøring – kunne man 
betale fx ungdomsløbere for at tage ekstra 
rengøringstjanser? EJH: Bekræfter at vandha-
nen trænger til reparation. PGL: Foreslår at 
hyre én person til at tage sig af klubhusrengø-
ringen. EB: Medlemmer, der har problemer 
med at overholde deres rengøringstjans, bør 
planlægge og aftale en løsning i forvejen, når 
man kender opgaven. JAT: Takker for de go-
de forslag til aktiviteter i 2008 – bestyrelsen 
har noteret sig dem med et forbehold for evt. 
afvigelser fra budgettet. 

 
5) Kontingentfastsættelse ved JAH: 
Kontingentet blev foreslået videreført uden 
ændring, hvilket blev godkendt med akklama-
tion. 
 
6) Indkomne forslag ved JAT:  
Der skal muligvis laves en ny klubdragt (især 
klubtrøje, red.) – forslag har været præsente-
ret på hjemmesiden sammen med en vejle-
dende afstemning. NR fremlagde resultatet af 
afstemningen. Der fulgte herefter en længere 
diskussion om modetendenser, alders- og 
kønsforskelle i præferencer og mulige designs 
inkl. materialekvalitet (detaljer oplyses om 
ønsket ved henvendelse til referenten). End-
videre blev det fra flere sider nævnt, at den 
nuværende situation med to til tre forskellige 
klubdragter til de forskellige segmenter er 
uhensigtsmæssig, idet det medfører en del 
forvirring ved større stævner, hvor især nyere 
medlemmer har svært ved at genkende og 
heppe på SOK-løbere. Debatten mundede ud i 
en beslutning om at lade bestyrelsen arbejde 
videre med at vurdere ét af de nye forslag 
(alternativ nr. 2 på hjemmesiden – med lod-
rette striber) samt én omdesignet udgave af 
den gamle klubtrøje (alternativ nr. 3 på 
hjemmesiden – med blå øverst, lille felt med 
gult, større felt med grønt), inkl. kontakt til 
producenter om fremstilling af prøveudgaver 
og evt. kontakt til andre klubber mhp. at høre 
deres erfaringer. GB: Opfordrer til, at med-
lemmerne opfordres til at løbe i sorte bukser. 
MA: Skal vi have ny overtræksdragt? JAT: 
Fornemmer interesse herfor blandt de frem-
mødte. 

 
7)Valg af bestyrelse: 
a) Formand: JAT genvalgt med klapsalver. 
b) Kasserer: Ikke på valg, JAH fortsætter 
(klapsalver). 
c) Bestyrelsesmedlemmer: MJ, Niels Bentzon 
og Jens Rose-Møller på valg og genopstiller. 
Der har været kontakt til SET om at indstille 
en repræsentant herfra til bestyrelsen; dette 
forudsætter imidlertid at der er tale om en 
person der kan stille op og indvælges af gene-
ralforsamlingen, hvilket ikke er muligt. De-
batten munder ud i en beslutning om at lade 
en SET- repræsentant fungere som suppleant. 
Herefter genvælges de tre ovenstående med 
klapsalver. 
d) Revisorer: JW genopstiller og genvælges 
(klapsalver). Bente Tynell (BT) ønsker at ud-
træde og erstattes af MA (klapsalver). 
e) Bestyrelsessuppleanter: GB genopstiller og 
PGL opstiller (som SET- repræsentant). Beg-
ge vælges med klapsalver. 
 

 
Kirsten Olsen modtager årets ”Søllerod”. 

 
8) Eventuelt ved JAT: 
a) Der opfordres til et fortsat gnidningsfrit 
samarbejde () med børnehaven i Rønnebær-
huset. Dette inkluderer rengøring i kælderen 
efter behov ved diverse arrangementer. 
b) SOK afholder SM-Nat i Geel Skov den 2. 
april med JW som stævneleder, KM som 
hjælper og BK som banelægger. Der efterly-
ses hjælpere hertil. 
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c) Der efterlyses tovholdere til Skoleoriente-
rings-arrangementet i august måned (uge 32). 
d) Kirsten Olsen kåres som årets søllerod og 
hyldes med kraftige klapsalver 
e) Diverse: 
GB annoncerer forårstræningsplanen, som 
løber frem til juni måned. Tilbuddet omfatter 
nattræning op til DM-Nat og en supersprint. 
Medarrangører efterlyses. Leif Grønfeldt 
(LG): Mødte op til klubhusrengøring og 
manglede den annoncerede makker. EB fore-
slår at maile til de rengøringsansvarlige kort 
før ”deres” tidspunkt. Jette Wilken foreslår, at 
referater fra bestyrelsesmøderne lægges på 
hjemmesiden. OK Øst betaler sig fra deres 
klubhusrengøring. EJH uddeler sponsorpræ-
mier i de gamle klubfarver. 

Herefter takkede EB for god ro og orden og 
overgav ordet til JAT, som takkede dirigenten 
og de fremmødte, hvorefter generalforsamlin-
gen sluttede. 

Kirsten Møller 
 

Årtes Søllerod: Kirsten Olsen har gennem en 
årrække været klubbens løbstilmelder. Det er 
et arbejde, der kræver opmærksomhed og 
omhu. 
Når vi har tilmeldt os på O-service, skal Kir-
sten sørge for at sende alle klubbens tilmel-
dinger frem til arrangørerne inden fristens 
udløb.  
En velfortjent hyldest til Kirsten. 

 
 

Forårets træningsløb (lille, væsentlig rettelse) 
 
 Forårets næstsidste løb (torsdag d. 12.06) er flyttet til: 
 
 Fredag d. 13. juni 2008 
 Tisvilde Hegn med start fra kl. 17:00 fra P-plads på stranden. 
 Efterfølgende grillaften ved et nærliggende sommerhus. 
 
 Der medbringes grill og madvarer. 
 Klubben indkøber drikkevarer. 
 
En lille mail til jens.aaris.thisted@hotmail.com senest onsdagen før gør planlægningen lidt lettere. 
 
 

Annonce 
 

Rønnebærhuset ønsker sig et nyt komfur! 
 

Vores snart museumsværdige komfur kan ikke klare det store 
arbejde længere.  

Kogepladerne virker ikke, og ovnen varmer, som den har lyst til. 
 

Står du - eller nogen du kender - for at skulle udskifte et 
nyere brugbart komfur, som vi kan få glæde af i klubben, hører 

jeg gerne fra dig – vi henter det selvfølgelig! 
 

Hilsen Ulrik 
Tel 40105990 / mail ulrik@illum.info 
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Uddrag af bestyrelsesreferatet fra 26/3-08 
 
Opfølgning på SOKs generalforsamling 
Rengøring 
Det blev foreslået at betale 1 person for at 
gøre rent 2 timer hver anden uge. Vi fore-
spørger om mulighed for økonomisk støtte på 
næste brugerrådsmøde for Rudersdal Stadion.  
Tekniske installationer 
Niels R har repareret vandhanen i køkkenet. 
Ansøgning til Rudersdal Kommune om støtte 
til materiel 
Vi har ansøgt kommunen om tilskud til nyt 
komfur. Ulrik annoncer endvidere i Kompo-
sten efter sponsor. 
Derudover søger vi om tilskud til nye o-
skærme. Gert har behov for 40 små skærme til 
klubtræningen; Bo har behov for 40 til SUT 
træning. 
 
Klubtur til Sverige 
Mogens har rundsendt invitation til Vår-OL 
på Søderåsen i Skåne i weekenden 26. – 27. 
april. Ideen er at benytte dette arrangement 
som ramme om en klubtur, men vi mangler at 
finde et sted at overnatte. 
Gert prøver at finde et fælles overnatningssted 
og hvis det lykkes, sendes besked ud via net-
tet. 
Mogens modtager tilmeldinger.  
 
Tøjprojekt 
Der er nedsat et udvalg, der skal fremkomme 
med det endelige forslag til en ny klubdragt, 
inklusive design, pris osv. Udvalget består af 
Else, Ellen Frier og Erling (3E). Ulrik skriver 
indlæg til komposten, hvori sponsorstøtte 
efterlyses. 
 
Rude Skov kortet 
Det nye Digitale Grundkort og samarbejdsaf-
talen mellem DOF og Cowi blev præsenteret 
på repræsentantskabsmødet i Vejle. Teknolo-
gien og aftalen er udførligt beskrevet i febru-
arnummeret af ”Orientering”. 
Jens Aaris og Troels har holdt møde med OK 
Øst om et eventuelt samarbejde om forbed-
ring / nytegning af Rude Skov kortet.  
Troels uddybede detaljer om teknologien bag 
og mulighederne i Det Digitale Grundkort og  
korttegningsteknik med brug af GPS. Han  
 

 
foreslog, at vi øver os på at tegne nyt kort 
over en mindre skov, f.eks. Trørød Hegn, før  
vi går i gang med Rude Skov. 
 

Talentudvikling 
Jens AH har indkøbt 3 eksemplarer af den nye 
DOF publikation, Talentets Udvikling, til 
fælles brug til klubben. Et eksemplar skal 
befinde sig fast i klubhuset, et kan anvendes 
af SUT og et af SET. 
Jens AH tilbyder at foretage fællesindkøb af 
flere eksemplarer til rabatpris til klubmed-
lemmer, som måtte være interesserede. Jens 
Aaris sender mail herom fra O-service. 
 
Kommunens sommeraktiviteter 
SOK har forpligtet sig til at arrangere 2 eller 3 
ud af de 5 dage af det fælles OK Øst / SOK 
sommerarrangement i uge 32. 
Materiale og baner er klar. Det kræver 2-3 
personer i tidsrummet fra 9-14 at afvikle ar-
rangementet. 
Philip spørger SET gruppen om assistance. 
 
Materiel 
Michael Wilken og Jens AH foreslår, at vi 
benytter Johannes Fogs donation til Molbolø-
bene til at anskaffe et stort målur, hvilket blev 
vedtaget. 
 
Eventuelt 
Nøgleregistrering 
Mogens udsender mail og beder medlemmer-
ne melde tilbage, hvem der har nøgler til 
klubhuset. 
 
Komposten 
Niels R foreslår, at man kan vælge at framel-
de at modtage Komposten i papirudgave for 
derved at spare udgifter til trykning og porto. 
Dette viser sig dog at være forbundet med 
praktiske vanskeligheder, så det blev besluttet 
at vedblive med at udsende Komposten papir-
udgave. 
 
Næste møder 
Tirsdag, den 29. april kl. 19:30 i Rønnebærhuset. 
Onsdag, den 28. maj kl. 19:30 i Rønnebærhuset. 
 
Forkortet (red.) 
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Elitesiden 
Januar – marts 2008 

 
Nordjysk 2-dages er en forårsåbner; i år i de 
svære terræner ved Vester Torup og Bulbjerg. 
Her står skovfyrren tæt og de brune streger på 
kortet kæmper om pladsen. Eliteklasserne var 
pænt besat og fra Søllerød deltog 3 friske fy-
re. I H17-20E var Rasmus Thrane Hansen 
med, og han løb en 5. og en 3. plads hjem. En 
god start på året og det tyder på, at Rasmus nu 
er blevet sit "løberknæ" kvit! I H21E var der 
comeback til Ulrik Nielsen, efter pause på 
næsen 1 år pga. en knæskade. Ulrik hev hhv. 
23. og 17. pladserne hjem de to dage. Den 3. 
af de friske fyre, Troels Christiansen, nød den 
fine ferielejlighed under flere dags sygdom.. 
 
I Påsken, der i år lå så tidligt, at det var noget 
bidende koldt, gjaldt det igen klit-orientering. 
Danmarks, måske sværeste terræn på Fanø, 
skulle besejres hele 3 dage. Rasmus var igen, 
igen en stjerne. To solide 2. pladser på de to 
første dage, der også talte til Juniorranglisten, 
og på jagtstarten holdt Rasmus placeringen! 
Super sejt. Rune Monrad (hjemvendt fra Eng-
land) sluttede som bedste søllerod i H21A på 
en 10. plads, efter en lidt tam første dag fik 
Rune løbet sig gevaldigt op jo tættere krattet  
blev. Philip G Lund blev 16'er efter tre stabile 
dage, Ulrik sluttede som nr. 18 og havde lige  

 
som Philip tre helt fornuftige dage. Troels 
endte som 20'er. 
 
Når du læser disse linjer er Spring Cup nok 
afviklet i Grib skov. Her skal en håndfuld fra 
eliten løbe på det nye kort, som Troels har en 
lille andel i. Første weekend i april byder på 
DM Nat ved Karup og DM Sprint i Århus, 
hvor flere løbere agter at deltage! 
 
Ellers kan vi fortælle at.. 
 
Rasmus har deltaget på to samlinger med Ju-
niorlandsholdet i det nye år, begge samlinger 
blev afholdt i Silkeborg. Philip har været med 
U25 landsholdet samme sted en enkelt gang. 
 
Spring Cup OK (international overbygning på 
FIF Hillerød, OK Øst, OK Roskilde og Sølle-
rød OK) samarbejder i foråret med Farum-
Tisvilde OK om ture og hold til de to store 
stafetter, TioMila og Jukola. 
 
Rasmus løber nu internationalt for OK Pan 
Kristianstad, Sverige. 
 
 
Peter Horstmann og Troels Christiansen 

 
 

Annonce 
Sponsorer søges 

 
Som der ivrigt blev diskuteret om på generalforsamlingen, er vi i gang med at udvikle en ny klub-
dragt. Der er mange, der ikke har én, for nogen er den blevet for lille etc. etc. 
 
Det kunne være, at der er medlemmer i klubben som kender nogen, der kunne tænke sig at få deres 
firmanavn / logo på vores nye dragt – det være sig et lokalt firma eller måske et større.  
Som modydelse vil vi gerne lave et O-løb eller to for de pågældende firmaer (dog ikke f.eks. hele 
Novo Nordisk ☺ ).  Alle forslag er velkomne. 

 
Hilsen Ulrik 

Tel 40105990 / mail ulrik@illum.info 
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Ungdomssiderne 
 

Caroline Wilken fortæller om Påskeløb og Spring Cup 2008 
 

Hvor mange sekunder skilte mon de to søllerødjuniorer efter deres drabelige spurtopgør? 
 
Endnu en gang blev der afholdt Påskeløb på 
bedste vis – denne gang på Fanø. 
Vi har de sidste par uger til SUT-træning be-
skæftiget os meget med de Fanø’ske klit- og 
plantageterrænner, så vi var forberedte på lidt 
af hvert og var på forhånd garanteret mange 
sjove og spændende udfordringer! 
Vi (familien Wilken) ankom til Fanø, i sol-
skin og næsten varmt vejr, tirsdag eftermid-
dag, hvor vi om morgen var kørt hjemmefra i 
flere centimeter sne! 
I det dejlige vejr tog vi på mini-sightseeing i 
Sønder Ho og så de fine huse og de få butik-
ker der nu var. Det var bestemt ikke svært at 
se, at der de kommende dage skulle være stort 
løb på lille Fanø – der hang små dinglende o-
skærme i hver eneste bil, vi passerede og de 
fleste steder, mødte vi kendte o-løberansigter 
fra hele Danmark. 
Senere på dagen kom Bo og Birgit Konring, 
som vi også skulle bo sammen med foruden 
Caroline og Andreas Konring, Philip G. Lund 
og hele familien Thrane Hansen, der alle kom 
om onsdagen. Vi var nu alle sammen klar til 
at løbe vores bedste de næste tre dage. 
 
1. etape: Nu gik turen for første gang ud til 
stævnepladsen. Vejret var perfekt til at løbe i 
så ingen klager dér – selvom der både var lo-
vet sne og storm det meste af Påsken! 

Vi var godt repræsenteret med 34 energiske 
løbere fra Søllerød! Selv SUT-teamet havde 
en del løbere med. Både Martin Illum, Mads 
Lassen, Kristian Ravn Kongerslev, Caroline 
Konring, Simon Thrane Hansen, (Casper 
Wilken, Andreas Konring, Rasmus Thrane 
Hansen) og jeg selv.  
Banerne den første dag bød, for de fleste, på 
en længere rundtur ude i klitterne og et lille 
stykke i plantage. Det var superfedt at løbe i 
klitterrænet, selvom det mere mindede om 
svømning end løb. (ikke én kom hjem tørsko-
et!!!)  
Men udfordringer var der bestemt ikke for lidt 
af. Desværre endte dagen med en ordentlig 
omgang kold regn! 
 
2.etape: På trods af det meget, meget kolde 
vejr om morgen tog vi alle ud til stævneplad-
sen endnu en gang. Det havde om morgen 
sneet en smule, men det var nogenlunde klaret 
op, til vi skulle løbe. 
Ude på stævnepladsen var der nok en del, der 
fik sig et større chok, da vi så at langt over 
halvdelen af klubteltene var faldet sammen i 
løbet af nattens uvejr. En rigtig god start på 
dagen!  
Banerne i dag var en del lettere end på 
1.etape. Heldigvis ville de fleste nok sige! 
Klitterne var lagt lidt til side, og det meste af 
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banen var rundt i plantage. Men af den grund 
blev det ikke mindre udfordrende.  
 
3.etape: Brrrrr! Vinteren var rigtig kommet til 
Fanø lørdag morgen. Det blæste forfærdelig 
meget og dette resulterede i, at de fleste havde 
taget et par ekstra lag – eller ti – på til løbetu-
ren. Det tror jeg bestemt ikke, at der var no-
gen, som fortrød! 

Jagtstarten blev skudt i gang, og alle fik brugt 
deres sidste energi. Efter tre dage kan man 
altså godt mærke, at benene ikke er helt i top! 
Vi fik flere rigtig gode resultater fra Søllerød 
og det var nu tid til at vende snuden hjemad 
mod Sjælland.  
Jeg tror alle er enige med mig i, at det var tre 
rigtig gode dage på Fanø!  
 
 

 
Mads Lassen og Martin Illum på 
vej mod mål. 
Hans Chr. Petersen ”klipper” 
målposten. 

 
Spring Cup 2008 
Efter Påsken skulle benene igen i gang. 
Spring Cup blev afholdt i Grib Skov (midt og 
vest). 
Lørdag var det klassisk og søndag stafet. 
Til stafetten havde vi tre SUT-hold. To D/H 
max 43 og et D/H -12. Det første hold bestod 
af Magnus Maag, Kristian Kongerslev og mig 
og det andet hold var Caroline Konring, Mads 
Lassen og Silke Baumann. På H/D –12-holdet 
løb Martin Illum, Anders Huus Pedersen og 
Agnes Jonsson.     
Alle 1.tursløberne kom godt i gang og der 
blev heppet i fineste stil på alle Søllerøds 
hold.  
Martin Illum kom ind på en 2.plads, men da 
holdet, som kom ind som nr.1 ikke havde no-
gen at skifte til, kom Anders i skoven som 
nr.1. Rigtig flot! De endte på en fin 7.plads.  
De to D/H max 43-hold lå rimelig tæt det me-
ste af tiden. Det var utrolig spændende og 
sjovt at følge hinanden i, hvordan det gik hen 
ad vejen. Og det er samtidig også sjovt, når 

der er lidt konkurrence med i spillet mellem 
holdene. Det endte dog med at hold 1 vandt 
over hold 2 med 10 min og 52 sekunder.   

 
Caroline og 
Agnes afprøver 
præmieskamlen. 
 
Agnes og mig 
blev søndag 
eftermiddag 
enige om, at det 
havde været en 
supersjov 
weekend. Det er 
også blevet 
sjovere efter, at 
der er kommet 

flere SUT’ere, så vi kan stille flere hold, men 
samtidig også have det sjovt før og efter løbe-
ne. Så Spring Cup blev endnu en gang en 
kæmpe succes!  
 

Caroline W. 
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En fantastisk 49. molbosæson er slut. 
 
2008 har været en imponerende sæson, 
hvor der blev sat rekord i deltagerantal.  
 
Finalen blev afviklet i godt vejr med i alt 177 
ivrige finaledeltagere.  
Rigtig mange havde gode muligheder for at 
vinde den eftertragtede pokal, så der var 
spænding til det sidste. I tæt opløb blev Jør-
gen Wisbech årets OVERMOLBO 2008.  
Et stort TIL LYKKE! 

      
 
Familiepokalen blev fortjent igen i år vundet 
af familien Milton. Hele familien har været 
MEGET flittige gennem hele sæsonen. Mil-
tons barnevogn er på det nærmeste terrængå-
ende! 
 
Vi har i år været rigtig glade for at se så man-
ge 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 til, hvordan man egentlig 
beregner point. Og JA der er stadig tale om 
ægte Molbo-løb med de lidt uigennemskueli-
ge regler. Og sådan skal det være. Fra gang til 
gang har alle arrangørerne naturligvis til-
stræbt, at pointgivningen har været nogenlun-
de 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 in-
volveret, for at få det hele til at køre uden de 
store fejl og mangler. 
 
Fra os skal der lyde en stor tak til alle, som 
har deltaget i planlægning af Molbo-løbene på 
den ene eller anden måde: 

• Alle arrangører for jeres kæmpe arbej-
de og tålmodighed. 

• Hurtige postindsamlere. 
• En helt igennem utrættelig korttrykker 
• Grundige postudsættere. 
• Professionelle banelæggere.  
• Invitationsuddelere (enkelte har delt 

flere hundrede adresserede invitationer 
ud). 

• ’Kokke’ til Molbo-middagen. 
Tak for en dejlig og hyggelig Molbo-middag, 
hvor der traditionen tro blev uddelt arrangør-
krus. Caroline havde i år ikke tid til at skrive 
en sang, men så sang vi bare den fra sidste år. 
Hun har lovet at skrive et brag af en sang til 
næste år!!! 
 
Næste år fejrer Molbo-løbene 50 års jubilæ-
um. Så hvis nogen skulle sidde inde med gode 
ideer, en lille sponsor eller lignende, så kom 
frit frem, så vi i fællesskab kan fejre jubilæet 
med manér. 
 
Når I læser dette, er den ’rigtige’ orienterings-
løbssæson allerede i fuld gang, og det glæder 
vi os alle over. Og én i familien Wilken glæ-
der sig MEGET, til at alle Molbo-kasser bli-
ver flyttet fra stuen på Fuglesangsvej til kæl-
deren i klubhuset!! Og en ’mini’-Wilken (ali-
as Caroline) glæder sig til, at snakken falder 
på andet end Molbo-hjemmeside-snak! 
 
Læs mere og se en masse billeder fra hele 
sæsonen på www.molboloeb.dk. 
På gensyn  
The Wilkens
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Molboerindringer 
 
 
Den "ærværdige redaktøer" har bedt Over-
molboen (undertegnede) skrive et indlæg om 
mine oplevelser med Molbo løbene. Det gør 
jeg meget gerne idet de er den primære årsag 
til, at jeg i dag, er en relativt aktiv oriente-
ringsløber. 
 
Det vigtigste først. 
Til alle der gider høre det, har jeg ofte sagt: 
"Er det ikke utroligt, at man uge efter uge kan 
møde op i en skov og løbe en tur som et andet 
menneske har udtænkt og planlagt. Der er sat 
poster op og der er trykt kort, og den ansvar-
lige står der i 2-3 timer og sikrer at det hele 
afvikles. Det betyder, at jeg kommer steder, 
jeg aldrig tidligere har været og ser ting jeg 
ikke tidligere har set - i modsætning til blot at 
løbe mine faste motionsruter. Jeg synes, det er 
imponerende, at der forsat er nogen der vil 
påtage sig dette frivillige arbejde - nogen som 
jeg er dybt taknemmelig over for." 
I dette tænker jeg ikke kun på Molboerne, 
familien Wilken og de andre "familier", men i 
høj grad også på Gert og andre som gør en 
meget stor indsats. Som de siger i kongefami-
lien: "Af hjertet tak". 
 

Det næst vigtigste. 
Molboløbene er den 
direkte årsag til, at 
jeg i dag er medlem 
af SOK, og det er den 
væsentligste årsag til, 
at jeg kan holde mit 
løb i gang hen over 
den mørke tid.  
At tage skoene frem 
når man kommer 
efter kl. 17 og så løbe 
derud i bulder mørke 

finder jeg mere end vanskeligt. Her er det så, 
at Molbo løbene sikrer at jeg kommer af sted 
mindst én gang om ugen - og Gert sikrer at 
jeg kommer af sted 2 gange.  

Molbo er jo også en selskabelig begivenhed. 
Jeg kender efterhånden mange som deltager, 
og det er da gevaldigt hyggeligt at møde dem 
uge efter uge og hilse på.  
SOK burde være landets største O-løbs klub, 
for med det rekrutteringsgrundlag der er i  
 
 
700 molbo'er, burde der være trængsel i klub-
lokalerne 
Og så resten. 
For ca. 6 år siden var jeg en stor mand. Helt 
præcist 3,5 kg fra at blive optaget i 0,1 Ton 
klubben. Noget måtte der gøres, så jeg be-
gyndte at løbetræne - helt stille og roligt. En 
god ven fortalte, at han løb sammen med nog-
le gode venner hver lørdag - jeg skulle være 
velkommen. Det var ud på efteråret, og for-
men blev langsomt bedre. Den gode ven for-
talte nu om noget der hed Molboløbene. Det 
lød spændende idet jeg kunne huske, at jeg 
som drengespejder havde prøvet den slags løb 
før.  
Jeg husker ikke præcist, hvornår jeg løb første 
gang, men et godt gæt er omkring 2002.  
 
Jeg nød at løbe turene, men det med spørgs-
målene, der skulle besvares ude ved posterne, 
var da noget underligt noget. Jeg var ikke 
taget i skoven for at være klog - jeg var ude 
for at løbe. Jeg prøvede derfor de første par 
løb at klippe den første svarmulighed på alle 
posterne. Resultatet udeblev ikke - masser af 
6-taller, og ikke noget der lignede en chance 
til finalen. Men det var "helt fint" - jeg var jo 
bare med for at løbe. 
 
Løbeklubben som jeg omtalte tidligere blev 
udvidet, og en af dem der kom til, var Niels 
Bentzon. Det lå lige for, at løbeklubben skulle 
løbe sammen på Molboløbene, og sådan gik 
det til, at vi pludselig var en gruppe på 3 - 7 
drenge som fulgtes ad. Tilsammen var vi ufat-
telig kloge, og pointene sneg sig langsomt 
opad, men mange 9-taller blev det nu ikke til. 
Om det var fordi vi var langsomme eller bare 
dumme, fandt jeg aldrig ud af, men jeg vil 
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gætte på, at det havde noget med hastigheden 
at gøre. 
 
Der kom desværre et par år, hvor min løbeak-
tivitet lå noget underdrejet. På Molboløbene 
var jeg ydmyg og valgte den mellemlange 
bane, og så kun Niels Bentzons hæl. Vægten 
viste til gengæld fornyet styrke. Noget måtte 
der gøres. 
Det skete så i september 2006. Til en firma-
fest nåede jeg at svinge 14 damer på gulvet, 
men mit tøj var så vådt som efter en ½ mara-
ton. Vægten kunne passe sig selv, det vigtig-
ste var at komme i ordentlig form, så jeg kun-
ne tage den sidste dans med tør skjorte. Løbe-
skoene blev fundet frem og brugt 3 gange om 
ugen. Til start ydmyge 3 km, men i december 
kunne jeg klare 10. "Molbo kom an." 
 
Ved det første løb i 2007 mødte jeg igen Niels 
og fuld af selvtillid som jeg var, foreslog jeg, 
at vi skulle løbe sammen. Det har vi gjort lige 
siden. Jeg var på det tidspunkt ikke vidende 
om, at Niels i mellemtiden var blevet semi-
prof-O-løber, så det at vi kan følges, tror jeg 
nu nok primært skyldes, at Niels er en rigtig 
god kammerat, som drosler sit tempo lidt ned. 
Men det har været både hyggeligt og lærerigt, 
og tilsammen ved vi ALT. 9-tallerne har der-
for stået i kø, suppleret med et par 8-tal for 
ikke at virke for overlegne. 
 
Finalen 2007 var en katastrofe. Jeg mødte op 
med 52 point og en helt fast overbevisning 
om, at optimaltiden var 53 minutter. (Og det 
var den) Katastrofen bestod i, at jeg blev totalt 
forvirret da jeg ser, at jeg skal løbe 14 poster. 
Jeg snurrer 8 gange rundt om mig selv og 
vælger så en helt tåbelig rute. Derudover bøf-
fer jeg 2 poster undervejs og kommer hjem 
efter 65 minutter. Havde jeg tænkt mig lidt 
om og lagt en plan, ville jeg have fået 61 po-
int - og pokalen. ØV ØV ØV. 
 
Niels fortalte under disse løb om SOK og den 
træning der fandt sted hver uge. Det syntes 
jeg lød spændende - specielt lørdagstræningen 
i vinterhalvåret. Jeg meldte mig derfor ind i 

SOK og har siden opretholdt en rimelig høj 
mødeprocent. 
 
Jeg så derfor meget frem til Molboløbene i år. 
Dels er det rigtigt sjovt - dels havde jeg kata-
strofen fra 2007 der skulle rettes op på. Niels 
og jeg havde igen aftalt at følges ad, og det 
gik jo rigtig godt. Jeg må dog tilstå, at et af 
mine 9-taller er sikret bag et bord, idet Niels 
og jeg hjalp med til at afvikle løbet d. 20. ja-
nuar. (Det gør jeg gerne igen) Til finalen hav-
de både Niels og jeg 53 point, og havde derfor 
begge en god chance - sammen med ca. 15 
andre.  
 
Denne gang var jeg helt oppe på beatet da 
kortet blev udleveret. Jeg forventede at skulle 
løbe 14 poster, og jeg lagde derfor sammen 
med Niels en klar plan for, hvordan der skulle 
løbes - med mulighed for til/fravalg afhængig 
af det endelige antal poster. Det blev 13 til 
mig og 14 til Niels - den unge mand.  
Ligesom sidste år, havde jeg hjemmefra be-
sluttet mig for hvad optimaltiden ville være: 
49 minutter. Heldigvis havde Michael beslut-
tet sig for noget lignende - 47 - hvorfor jeg fik 
7 point. Niels valgte - desværre for ham -50 
minutter hvorved han sikrede sig en flot delt 
andenplads.  
 

 
  Michael Wilken overrækker Molbopokalen 
 
Man kan i den grad sige, at det endelige ud-
fald af Molbofinalen er: "et spørgsmål om 
timing".  
 
Jørgen Wisbech 
Residerende Overmolbo. 

 



Komposten – 18. årgang nr. 2 – april 2008  Søllerød Orienteringsklub 

15 

Påskeløb på Fanø 
20. – 22. marts 2008 

 
To af klubbens seje kvinder fortæller her om 
deres oplevelser på Fanø. 
Først Susanne Thrane. 
 
Vi (familien Thrane Hansen) skulle for 4. 
gang til påskeløb, og det var i år på Fanø. Vi 
skulle igen i år dele to lejligheder med famili-
erne Konring og Wilken, og Philip Lund. Det 
var i Golfparken i Nordby på Fanø.  
Ulrik Illum var af sted med 3 af de unge 
SUT’er: Martin, Mads og Kristian. Desuden 
var der en hel del andre Søllerødder med, i alt 
blev det til 32. 
 
Esbjerg Orienteringsklub havde i år valgt, at 
stævnepladsen lå samme sted alle tre dage. 
Det var i plantagen ca. midt på Fanø, tæt ved 
Pælebjerg, Fanøs højeste punkt på 21 m. Det 
hed tidligere "Genueserbjerget" efter et gen-
uetisk skibs stranding i 1690. Fra 1742 kaldet 
Pælebjerg. Nord for bjerget ligger Pælebjerg-
søen, som sikkert er en rest af det sund, der i 
tidernes morgen skulle have delt øen i to dele, 
og som hed Elses Gab. P-pladsen var den bre-
de strand. 

Jeg havde hørt en del om, at det var svært at 
finde vej i klitterne, så jeg var spændt på, 
hvordan det skulle gå. Jeg havde imidlertid 
også købt vådsokker, da jeg havde hørt, at der 
var meget vådt, hvor vi skulle løbe. Jeg havde 
tilmeldt mig klasse D35B. 1. etape var syd for 
stævnepladsen: Havside Bjerge. 1. post fandt 
jeg nemt, mens post 2 var gemt. Heldigvis var 
der andre i klitterne, som hjalp mig på rette 
vej efter godt 15 minutter og resten af banen 
løb jeg sikkert, og jeg kom i mål efter 1 time 
og 5 minutter som nr. 28. Det regnede, og der 
var mange våde steder, så jeg var glad for 
vådsokkerne!  

2. etape var øst for stævnepladsen i området 
kaldet ”Fuglekøjerne”. Denne dag var jeg 
optimist, og jeg lagde også ud i fin stil ved de 
første tre poster. Herefter tog jeg fejl af en sti, 

og selv om kompasset viste jeg var forkert på 
den, forstod jeg ikke at udnytte denne oplys-
ning! Jeg fik hjælp, og fandt til sidst post 4, 
nu skulle post 5 være lige i nærheden, men ak, 
jeg kom ind i noget forkert krat, og kunne 
ikke finde posten. Jeg løb tilbage og var lige 
ved at opgive, da jeg fik hjælp af en dame på 
min alder, der var bedre til at orientere end 
jeg. Vi fulgtes nu ad til de næste poster, men 
desværre løb hun fra mig ved post 8. Jeg fandt 
i mål som nummer næstsidst! Heldigvis løb 
jeg i solskin den dag. 

Lørdagen startede med frost, sne og blæse-
vejr, og tidligt for dem, der havde klaret de 
første etaper hurtigt. 3. etape blev afviklet 
som jagtstart og var lagt nord for stævneplad-
sen i området omkring Pælebjerg. Jeg startede 
langt nede i feltet; men denne dag havde jeg 
check på det. Jeg løb fra post til post uden 
problemer, det var skam lige før jeg syntes at 
det var for nemt, da jeg kunne se nogle af 
posterne fra stien. Jeg placerede mig derfor i 
den bedste halvdel, hvilket jeg er meget til-
freds med. 

Mange af de andre Søllerødder var ude i ind-
byrdes konkurrencer. I H17-18A kæmpede 
Casper Wilken og Andreas Konring om de tre 
første pladser med Rasmus Søgård fra 
Horsens. Desværre kom Rasmus S ind 52 
sekunder før Casper og 54 sek. før Andreas 
efter et meget tæt opløb.  Mon ikke Casper 
slår ham til SpringCup. Bo Konring – ”gam-
mel” korttegner over Fanø – vandt en flot 3. 
plads i H45AK, mens Jens A. Hansen og Mi-
chael Wilken kæmpede bravt mod hinanden i 
H45A. Michael vandt de to første etaper, 
mens Jens var hurtigst på den sidste etape. 
Michael blev samlet nr. 55, mens Jens blev nr. 
60. Placeringsmæssigt gik det noget bedre 
med eliteherrerne Rune, Phillip, Ulrik og Tro-
els, der samlet blev henholdsvis nr. 10, 16, 18 
og 20. I H17-20E klarede Rasmus Thrane 
Hansen sig også flot, idet han samlet fik en 2. 
plads, og faktisk var hurtigere end Søren Bo-
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bach på den sidste etape. Arne G var som 
sædvanlig godt løbende og vandt H65A i su-
veræn stil. Martin Illum klarede sig fint med 
en samlet 5. plads i H11-12A. Mads Lassen 
og Kristian Kongerslev kom også fint igen-
nem deres første påskeløb. Silas Schytte Ol-
sen fik en fin placering i H-10B. I D15-16A 
kom Caroline Konring ind på en samlet 15. 
plads, mens Caroline Wilken desværre ikke 
gennemførte den sidste etape. Jørgen Luxhøj 
fik en 5. plads i H35B, og både Lisbeth og 
Ronnie havnede i top ti. Jeg tror alle os fra 
Søllerød OK havde tre skønne dage på Fanø. 
Se flere resultater her:  

http://www.orientering.dk/esbjerg/2008/paask
e/Resultat_samlet/index5.htm.  

Næste år afvikles påskeløbene ved Husby Klit 
og Stråsø Plantage i det vestjyske – og igen 
med masser af klitter. Vi ses! 

Susanne Thrane 

 
Stævnepladsen

 
 

Min påsketur på Fanø 
Af Grethe Tetens 
Vejrudsigterne er ikke for lovende. Kører 
hjemmefra med lidt sne, men det er stort set 
overstået midt på Sjælland.  
Efter ankomst til Fanø Krogård onsdag, bliver 
der tid til at kigge lidt på kørsel på stranden. 
Den skal bruges til kørsel til stævnepladsen. 
Det virker o.k. indtil hjemkørsel dagen efter, 
hvor flere tror de, kører på motorvej, så det 
bliver med bus de andre dage. 
Torsdag er våd og kold - dog ikke frost. Klub-
teltet bliver sat op og vi begynder at gå til 
start. 
Stævneledelsen har oplyst, at selv om der er 
synligt vand ved moseområder kan bunden 
godt bære. Ligeledes kan man færdes på evt. 
oversvømmede stier. Det skal åbenbart tages 
meget seriøst viser det sig senere. 
Ved start er der en rigtig god udsigt til klitter-
ne, hvor de mange løbere ligner små myrer. 
Men - af sted. Mit første stivalg viste sig at 
være en af de oversvømmede, bare nogle få 
hundrede meter fra start. Men her er der kun 
en vej frem, og vandet viser sig at være knæ-
højt. 
Nå - en gang våd, men alligevel! Posten står 
heldigvis som forventet efter endnu et par 
soppeture. 

Videre over mose med lidt vand og op i klit-
terne. Her ligger posten i en meget dyb sand-
gryde uden bevoksning på indersiden. Der må 
kures ned og krables op. Videre - der går et 
par stier, hvor den ene viser sig helt ufrem-
kommelig på grund af vand. Tilbage og ind 
over et mose-område, hvor selv lyngen kun 
lige har det øverste af hovedet oven vande. 
Her kommer alle mere eller mindre i bad - 
nogle til knæene, nogle til livet og en enkelt 
kom helt i bad. Sådan gik resten af turen, op 
og ned af klitter med eller uden vand, men 
posterne dukkede op, hvor jeg forventede det. 
Man burde være vinterbader - det har jeg al-
drig før tænkt på. 

 
Velankommen til stævnepladsen på andenda-
gen venter der et besynderligt skue - samtlige 
telte er blevet rusket godt igennem i nattens 
storm. De ligger delvis eller helt ned med 
knækkede stænger og flængede teltdug. Et 
enkelt sted stod skelettet helt og fint, men 
teltdugen var bare helt væk. 
 
Det gik forbavsende hurtigt med at få retable-
ret en stor del af teltene, så det begyndte at 
ligne en stævneplads igen. 
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Så går turen ud til starten, der ser ud som om 
den er mast ind i et meget tæt fyrrekrat. Hvad 
mon de har tænkt sig? Efter lidt zig-zag viser 
kortdepotet sig, og lidt efter viser den egentli-
ge start sig. 
 
Den ligger ved en skovsti, der absolut ikke 
kunne erkendes udefra. Denne tur ser ud til at 
være tørlagt - stort set. Til gengæld er klitter-
ne tæt overgroet med forvredne fyrre-
buske/træer der er frønnede og næsten uigen-
nemtrængelige. Her er brug for stier, kompas 
og skridttælling (om muligt) til "buler" op og 
ned, men alligevel står posten som beregnet - 
den er bare næsten umulig at nå hen til. Vide-
re er klitterne godt nok høje - der skal krybes, 
kravles og møves rundt og udenom. Selv ned-
ad er det svært at komme hen til den post man 
lige har fundet. Nå, det går jo, for posterne 
viser sig som forventet – alle sammen. 
Det har været et par hårde og sjove dage, og 
mine resultater ligger som forudberegnet næ-
sten nederst i klassen. 
 
På tredjedagen er der jagtstart, og desværre 
får min gruppe en sen fixtid. Det er først om 
natten, at det går op for mig, at min starttid 
bliver så sen, at jeg risikerer at komme til at 
lukke løbet. 
 

 
Typisk Fanøterræn 

 
Det stormer hele natten, og om morgenen 
vælter sneen ned - dog uden at blive liggende. 
Jeg har om aftenen gjort alt klar til det sidste 
løb, men den meget sene start og et sådant 
vejrlig fik mig til at beslutte ikke at stille til 
start. Det var en svær beslutning, men jeg 

havde haft nogle pragtfulde og hårde dage, og 
det indtryk ville jeg gerne bevare. 
 
Jeg måtte dog med bussen til stævnepladsen 
for at aflevere min løbebrik. I bussen får jeg 
først at vide, at en af de tre busser, der ellers 
har været til rådighed, er brudt sammen. Der-
efter får jeg at vide, at der ventes problemer 
med færgefarten. Ebbe og storm har fjernet 
det meste af vandet mellem Esbjerg og Fanø, 
så det er et spørgsmål om tid før sejladsen må 
indstilles i ca. 4 timer. 
 
Jeg skynder mig til stævnekontoret og tilbage 
til busholdepladsen. Bliver ekstraordinært sat 
af uden for "min" kro. Får fat i bilen og kører 
direkte ned i færgekøen. Der var godt nok 
mange, der ville med over, så jeg regnede 
ikke med at få plads på første færgeafgang. 
Men, mirakel, lige som jeg tror, der er fyldt 
op, bliver jeg kaldt frem. Der er en meget lille 
bitte plads til skråparkering mellem den bage-
ste bil og bovporten. Under særdeles kyndig 
vejledning lykkes det at parkere med venstre 
forskærm ca. 3 cm fra bageste bil og med høj-
re bagskærm ca. 3 cm fra bovporten. Fat i 
håndbremsen. 
Jeg kan kun lukke bagagerumsklappen halvt 
op, da jeg skal fiske noget ud. Nå, der menes 
nu, at det er den sidste færge de næste fire 
timer. Hvor heldig kan man trods alt være! 
  
Helhedsindtrykket af påskeløbene 2008: En 
tur jeg aldrig vil glemme. Med ekstreme ud-
fordringer både løbsmæssigt, transportmæs-
sigt og privat, man keder sig aldrig. 
 
                   Men venlig o-hilsen 
                        Grethe Tetens 

 
 
Grethe startede i 
klassen D70, da 
klassen D75  ikke 
fandtes.( red). 
 
Grethe klarer sig nu 
uden stokke. 
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Vinterens træning  
er nu historie. 

 
Der var anemoner i skovbunden 
mellem de vandfyldte lavninger i Rude Skov 
denne lørdag (d. 14. marts 2008), hvor 31 
søllerødder afsluttede den milde vinter med 
en god lang dyst på en bane, som førte de 
sejeste løbere først et sving vest om Sække-
dam, dernæst tværs gennem skoven til Høj-
bjerg, som blev forceret, inden løberne blev 
sendt ud på en lang rejse nord om Blegemo-
sen til Skovrøddammene og turen afsluttedes 
med et langstræk ned til grantykningerne ved 
Rudegård. Der blev virkelig ”løbet til sagen” 
– det er tydeligt, at formen hos de flittigst 
trænende løbere er ved at være så god, at de 
kommende påskeløbsudfordringer ikke vil 
give problemer - - - på det konditionsmæssige 
område.  
Det har været en meget flot søllerødvinter 
med stor træningsiver. Jeg har gjort flidslisten 
op og den viser nogle herlige og opmuntrende 
tal. Der har været 17 lørdagstræninger siden 

vi startede 17. november 2007 og i alt har der 
været 586 deltagere engageret i træningerne.  
 
Det giver det flotte gennemsnit på 34,5 ak-
tive pr. træning. 
 
Mogens Jørgensen har sørget for banetryk-
ning til alle løbene – og det er en herlig kort-
kvalitet, som vi kan tilbyde ved en almindelig 
klubtræning. Tak til Mogens, som støtter så 
supergodt op omkring træningerne. 
En anden Jørgen (Bojsen-Møller) er helt i top 
på listen – alle lørdage har han været i aktivi-
tet - oftest på den længste bane, men også på 
jobbet som postindsamler – fantastisk flot at 
få passet klubtræningen ind i et i øvrigt meget 
aktivt liv. 
 
Denne gang vil jeg se yderligere på statistik-
ken over vinterens træninger: 

 
 

Skov Antal 
gange Løbere pr. gang  Løbere 

i alt  
Gennemsnit    
pr. gang 

Kirkeskoven 2 40 + 35 75 37,5 
Trørød Hegn 2 36 + 18 54 27 
Geel Skov 3 41 + 36 + 28 105 35 
Ravneholm 1 39 39 39 
Rude Skov 9 38 + 39 + 40 + 35 + 34 + 35 + 28 + 

33 + 31  313 34,8 

De 5 skove 17  586 34,5 
 
 
Som det kan ses ud af tallene har deltageran-
tallet i vinterens træninger svinget fra en en-
kelt gang under 20 til 3 omgange med 40+, 
hvilket må siges at være meget stabilt og flot. 
Sjovt er det at se, at de to ”små skove”, Rav-
neholm og Kirkeskoven er ganske populære, 
når vi enkelte gange lægger træning i disse ret 
kuperede terræner.  
 
Og så er forårets træning allerede i fuld gang 
– torsdag efter torsdag dukker de energiske 
søllerødder op til nye udfordringer i vores 
herlige skove. 

 
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

 
En ændring er der dog i forsommerens plan, 
idet træningen torsdag d. 12. juni 2008 er flyt-
tet til fredag d. 13. juni, hvor vi igen i år dra-
ger til Tisvilde Hegn for at afprøve det herlige 
terræn dér + ikke mindst for bagefter at mø-
des i Ellen T. og Jens Aaris´ lækre sommer-
hus til fed klubhygge med udsigt til solned-
gangen bag Hesselø.  

 Gert 
 
Se mere om træningerne på hjemmesiden! 
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Helsingør 
- også med påskeløb 

 
Medens op mod to snese søllerødder kæmpe-
de med sand, and og bjergfyr, var ca. 2 dusin 
andre af klubbens energiske løbere i aktion i 
skovene omkring Helsingør. 
Her drejede det sig om løb, 4 af påskeferiens 
dage, torsdag, fredag, søndag og mandag og i 
den samlede konkurrence talte de tre bedste 
resultater ud af de fire dages indsatser. 
 
Torsdag:  
Danstrup Hegn, sol over 20 – 25 cm sne. 
Fredag:  
Nyrup Hegn, tung regn, mudder, kvas, tøsne. 
Søndag:  
Klosterris Hegn, skyer med sol, områder med 
smeltet sne. 
Mandag: 
Teglstrup Hegn, snevejr, 5 – 15 cm sne 
 

 

Løbene var lagt an på ”Put and run”, så løber-
ne dukkede op efter egne tidsplaner, hvilket  
giver en meget rolig og hyggelig afvikling. 
Sidstedagen afsluttedes med spisning og 
præmieoverrækkelse i HSOK `s klubgård – 
særdeles uhøjtideligt og ganske muntert. 
Et lækkert lodtrækningspåskeæg tilfaldt Ellen 
Frier, der blev nr. 13 i dameklassen 4 km. 
 
De 5 – 6 ”gamle” Helsingør-løbere (nogle af 
”gråsokkerne”), som afvikler dette arrange-
ment, sørger for alt vedrørende 4-dages-
arrangementet. Postudsætning, start, mål, be-
regning, postindsamling m.m. Imponerende 
flot klaret, og med højt humør hele vejen. 
Med op mod 100 starter på Fanø og et tilsva-
rende antal ved Helsingør, må der vist kunne 
konkluderes, at søllerødderne har åbnet for-
årssæsonen for fuld fart – men de har jo også 
holdt formen ved lige ved vinterens klubtræ-
ning m.m. 
Og Helsingør-folkene lover at afvikle en ny 
påskeserie i 2009! 
   Gert 

 
 
Spændende  
skæreflade på  
rødgran fra 
Danstrup 
Hegn. 
 

 Ved målområdet efter løbet i Klosterris Hegn 

_______________________________________________________________________________ 
 

O-brokker. 
 
”Hvis jeg ikke var landet på maven, havde jeg slået hovedet i jorden – det er godt med airbag!” 
 
”Jeg vil stadigvæk gerne have Komposten i papirudgave, det er ret besværligt at ligge i sengen og 
læse i den bærbare!” 
 
Ved diskussionen om ny klubtrøje: 
 ”At manden i slimline-modellen skulle være slankere, er ren og skært synsbedrag!” – 
 ”Slimline – flomline”! 
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Lidt af hvert 
 
Rasmus Thrane Hansen, der i år løber interna-
tionalt for Pan Kristianstad i Sverige, har fået 
en forrygende sæsonstart, idet han både i På-
skeløbene og i Spring Cup løb sig til 2. plad-
ser. 
Ved SpringCup i Grib Skov blev Rasmus kun 
slået med et enkelt sekund af Matthias Kyburz 
fra det schweiziske juniorteam, efter at have 
løbet de 9,1 km. på 48.26 min.  
Bjarne Friedrichs fra det tyske juniorteam på 
tredjepladsen brugte 52.06 min.  
 
Ved påskeløbene var Rasmus efter tre etaper 
kun slået med 4.41 min efter en 3. en 2. og en 
1. plads. Søren Bobach, junioreuropamester, 
vandt klassen (H 17– 20 E) og Rasmus Folino 
på 3. pladsen var yderligere 7.10 min efter. 
 
Påskeløbenes præmieuddeling i H 17 – 20-klassen 
 
 
 
 
 
Klubtræning   Marts, april, maj og juni 2008 

Nr. Dag Tid Skov/Mødested Planlægger 

168 Torsdag   
17-04-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov                           
Agersø,  19 km-stenen        
Hørsholm Kongevej 

Gert  eller  ???          

169 Torsdag   
24-04-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Ravneholm                  
Vangeboskolen                  
Vangebovej 

Gert  eller  ???          

! Torsdag   
01-05-08 Selvtræning 

Kr. Himmelfart.         
Vælg en tur på             
14-dagesbanen. 

Bane i kortskab 
ved omklædning 
ved søen. 

170 Torsdag   
08-05-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov                           
P-plads ved 18 km-sten     
Birkerød Kongevej 

Gert  eller  ???          

171 Torsdag   
15-05-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Trørød Hegn                        
P-plads på Trørødvej Gert  eller  ???          

172 Torsdag   
22-05-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov                           
Løjesø, 18,2 km-stenen  
Hørsholm Kongevej 

Kirsten Olsen 

173 Torsdag   
29-05-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Geel Skov                            
Tennisbanerne   Vange-
bovej/Søllerødvej 

Gert  eller  ???          

174 Torsdag   
05-06-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov,  Femsølyng, 
19.6 km-stenen                    
Hørsholm Kongevej 

Gert  eller  ???          

175 Fredag     
13-06-08 

Start kl.17-18      
Sommerløb 

Tisvilde Hegn, Stranden    
Grillaften i Vejby                Jens Aaris 

176 Torsdag   
19-06-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       
Alm. træning 

Rude Skov , Rudegård      
SOMMERPOINTLØB         
Klubhuset/Grusbanen 

Gert  eller  ???          

 
 
 

FORSOMMER-KLUBTRÆNING 
 
er i skrivende stund i fuld gang. Efter 
en superenergisk vinter og påskeløbene 
på Fanø og ved Helsingør startede vi 
op med en rask tur i Rude Skov den 
sidste torsdag i marts. Forårets stærke 
lys tog mod 36 søllerødder + 1 post-
indsamler – en flot start på forsommer-
seriens 12 træninger.  
Kig på planen her ved siden af – og få 
skærpet lysten til at komme med ud på 
jagten efter de små skærme i de hjem-
lige skove. Brug træningen til at blive 
bedre til de orienteringstekniske detal-
jer, så udbyttet af de åbne løb og divi-
sionsmatcherne bliver større – og glæ-
den derved får yderligere en tak op. 
Læg mærke til, at der er gentagelse af 
TISVILDESOMMERLØBET med 
efterfølgende grille-hygge-klubsnakke- 
aften hos Ellen T. og Jens Aaris i Vej-
by. 

  Gert 
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