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Ved DM´erne på Rømø deltog det største antal Søllerød-ungdomsløbere i mange år. 
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Læs bl.a. også om årets DM-medaljer og om at løbe og svømme på/mellem øer 
- og se hvad en BOM-kanon er for noget. 
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Klubtelefon i Rønnebærhuset   45174590
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 
Deadline for de næste numre af Komposten: 
 

• 24. november 2008. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
• 23. januar 2009. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

__________________________________________________________________ 
 

Velkommen 
til 22 personer, der har meldt sig ind i klubben i 2008 

 
477: Torben Bøttcher 
478: Silke Baumann 
479: Siv Baumann 
480: Vibe Baumann 
481: Birgit Pedersen 
482: Niels Lund 
483: Michael Pedersen 
484: Selma Schytte Olsen 
485: Lars Bertelsen 
486: Kim Find Andersen 
487: Bettina Katy Andersen 
 
 

 
488: Nikoline Andersen 
489: Thor Find Andersen 
490: Rikke Østergaard 
307: Svend-Erik Jepsen 
491: Asbjørn Jepsen 
492: Anne-Mette Thomsen 
493: Steen Piil 
495: Marie Louise Saaby 
496: Kasper Fock 
497: Kamilla Mandrup 
498: Mikkel Skott Lind 
 

Farvel til 
374: Carl Vinggaard 
381: Poul Kjeldsen 
432: Jane Luther 
494: Johnny Byberg 
 
Det kan ikke vare længe, inden vi får brug for medlemsnummer 500! 
________________________________________________________________________________ 
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Fra formandens bord 
 
Søllerød Orienteringsklub har fået overdraget 
ansvaret for at arrangere divisionsfinalen i 
2009, og vi har reserveret én af vores ’slots’ i 
Jægersborg Hegn til dette formål. Det skal 
finde sted d. 5. okt. 2009. 
Det er en chance, hvor vi får mulighed for at 
vise, at vi kan håndtere store stævner, og der 
er en god og en dårlig nyhed knyttet til det. 
Den gode er, at vi har sat gang i korttegning 
med udgangspunkt i det nye laserskannede 
materiale som COWI stiller til rådighed til en 
favorabel pris. Allerede i okt. går en meget 
erfaren polsk korttegner i gang med arbejdet, 
så vi kan formentlig afvikle nogle af vores 
Molbo-løb på det nye kort. Vi har også ind-
købt lasermateriale over andre arealer og kan 
bl.a. bruge nogle af de mindre terræner til at 
træne vore egne folk, som har mod på at lære 
den nye teknik. 
Den dårlige er, at vi ikke har fundet en stæv-
neleder – eller meget gerne en duo, hvor den 
ene skal være meget erfaren – det skulle me-
get gerne falde på plads snart. Så hermed en 
generel opfordring til et par medlemmer– for-
mandens telefon/mail er åben døgnet rundt. 
Baseret på tidligere arrangementer bør kandi-
dater ikke frygte for bemanding af funktions-
lederne; det plejer ikke at være noget pro-
blem. 
Vi har også afgivet ordre på det nye klubtøj til 
Trimtex. Formanden afleverede personligt 
ordren på hovedkontoret i Lillesand, og som 
ventet var det ikke alle modellerne, der kunne 
samle tilstrækkeligt med kunder. I de valgte 
modeller har vi købt lidt ekstra, så vi har et 

lager til dem, der ikke kom med i købet i før-
ste runde. Der er 6 – 8 ugers leveringstid, så 
vi når næppe at have tøjet til klubmesterska-
bet. For SOK betyder det et større indhug i 
kassen – så vi vil forvente betaling ved mod-
tagelse, når leverancen er i hus. Samtidig vil 
vi holde udsalg af det ’gamle’ klubtøj’ – der 
skal også være plads til nostalgikere i klub-
ben. 
Selvsagt glæder bestyrelsen sig over det høje 
aktivitetsniveau i træningen, fra motionister 
og ungdom til eliten. Vi glæder os også over 
de mange medaljer, det er blevet til i efteråret, 
og at vi kunne mønstre stærke løbere på alle 
baner til den sidste CUP-match, hvor vi sikre-
de vores forbliven i 2.div. 
 
Vi arbejder også med planer for førstehjælp-
kursus, udlandsarrangementer og meget mere. 
Der er megen virkekraft i bestyrelsen, og vi 
bliver ofte mindet om at livet i de ’frivillige’ 
organisationer kræver mere initiativ, beher-
skelse, lydhørhed, parathed på én og samme 
tid end i arbejdslivets (tvungne) organisatio-
ner. 
Nu ser vi frem til Klubmesterskabet, hvor alt 
tyder på, at vi bliver så mange, at vi måske 
ikke kan være i klubhuset til den efterfølgen-
de fest – men også det har bestyrelsen lagt en 
plan for. Man skal nok regne med et beske-
dent gebyr for middagen, drikkevarerne kan 
købes individuelt på stedet. 
 

Jens Aaris Thisted

 
 
 
 
Flere ferietilbud. 
 
I forrige nummer af Komposten opfordrede Rasmus Thrane Hansen os til at komme til Dolomitter-
ne til næste år, dels for at heppe på danskerne og dels for selv at løbe i disse fine terræner. 
Løbene finder sted i begyndelsen af juli. 
 
Der løbes 6. 7. 9.10. og 11. juli, altså et 5-dages i Norditalien ved Trento.  
Se mere på www.jwoc2009.it 
 

http://www.jwoc2009.it/
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Lammetæv 
(til de andre) ved Isefjorden! 

 
Er du nogensinde blevet spurgt om du skulle 
med til divisionsmatch? 
Hvad har du svaret? 

a. ”Nej tak – pølserne er ikke mere så 
gode på Lyngby Stadion…” 

b. ”Næ – jeg er ikke så god til matema-
tik…” 

c. ”Divi-hvad for noget?” 
d. ”Ja, det regner jeg med, selv om jeg 

altså aldrig har forstået reglerne, og 
desuden mener jeg at det hele bliver 
afgjort på bane 1!” 

Hvis du svarer a eller b, er du ret sikkert tabt 
for orienteringsløb. Svarer du c, er du givetvis 
ny O-løber – og svarer du d, er du med stor 
sandsynlighed en garvet O-løber med en mere 
end gennemsnitlig forståelse af, hvad Divisi-
onsturneringen går ud på. 
Heraf burde det også fremgå, at der ikke skal 
den store indsigt til at deltage i denne hæder-
kronede begivenhed – men for de nysgerrige 
skal jeg alligevel forsøge at opridse hvad det 
hele går ud på: 
 

 
Martin, Ulrik, Anders på Rømø 

 
Divisionsturneringen er danmarksmesterska-
bet for orienteringsløbs-klubber (bortset fra at 
nogle klubber slår sig sammen i klubsamar-
bejder, lidt som vi kender det fra stafetsamar-
bejderne; men pyt, det hér er pixi-versionen). 
Hver af de tre kredse (Øst, Nord og Syd) har 

et antal divisioner fra 1. til (i Østkredsen) 6. 
division. Hver division indeholder fire klub-
ber. Hver klub i Divisionsturneringen deltager 
i to stævner, hvor klubberne konkurrerer mod 
hinanden inden for divisionen, fulgt af et 
stævne der afgør op- og nedrykning samt pla-
cerer danmarksmesterskabet. I de første to 
runder konkurrerer de fire klubber i samme 
division som sagt mod hinanden. Herefter 
mødes de to bedst placerede klubber fra hver 
af de tre 1. divisioner – i alt seks klubber – i et 
finalestævne, hvor den bedste klub kåres som 
danmarksmester. De to dårligst placerede 
klubber i hver 1. division mødes til gengæld 
med de to bedst placerede klubber i samme 
regions 2. division i et andet stævne. De to 
bedste klubber fra dette stævne skal løbe i 1. 
division året efter, mens de to dårligste klub-
ber skal løbe i 2. division. Tilsvarende mødes 
de to dårligst placerede klubber fra 2. division 
med de to bedst placerede klubber i 3. divisi-
on i en match, der afgør hvem der skal løbe i 
2. hhv. 3. division næste år, og så fremdeles… 
Alt dette behøver man som menig O-løber 
ikke have den store indsigt i, man skal blot 
vide hvilken kreds ens klub er medlem af 
(Søllerød OK er medlem af Østkredsen, hvis 
nogen skulle være i tvivl), og hvilken division 
klubben ligger i (vi ligger i 2. division, også 
næste år, som det vil fremgå senere). Så hol-
der man udkig efter de relevante stævner på 
O-service, melder afbud til den weekends 
konfirmationer, byture og tante Agathes 80-
års fødselsdag og melder sig i stedet til på den 
bane, der passer én. Simpelt, ikke? 
Jo – men også kun næsten, hvilket nogle må-
ske allerede har opdaget. Enkelte løbere har 
måske prøvet at melde sig til på én bane, for 
derefter at opdage, at de ifølge startlisterne 
skal løbe på en helt anden bane. 
Hvis man er almindelig lykkelig for O-løb og 
er glad, bare man kommer i skoven, så kan 
man lade være med at læse videre. Men for 
jer andre, så skyldes denne lidt mystiske flyt-

5 
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ten rundt taktiske overvejelser for at score så 
mange points som muligt. Det er hér, at klub-
bens allermest taktisk begavede og garvede 
O-hoveder (eller hvad det nu hedder) skal 
træde i karakter. 
Alle løbere, der deltager i en divisionsmatch, 
kan score points – generelt er det sådan at jo 
bedre man bliver placeret på sin bane, desto 
flere points får man, og at ungdomsløbere kan 
score ekstra points. Men der er regler for, 
præcis hvor mange løbere der kan score po-
ints for hver klub på hver bane – typisk to til 
fire løbere. 
Når resultaterne skal gøres op, sker det ved at 
oprette seks matcher hver med to klubber som 
modstandere: Altså klub A mod klub B, klub 
A mod klub C, A mod D, B mod C, B mod D, 
og C mod D. I hver match gives der points til 
de bedst placerede på hver bane, dog som 
nævnt med grænser for hvor mange løbere fra 
hver klub der kan få points. Det betyder fx, at 
hvis nu Ballerup har stillet med syv løbere og 
Søllerød med tre løbere på bane 2A, og Balle-
rups løbere alle sammen bliver bedre placeret 
end Søllerøds løbere – så er det stadig kun tre 
af Ballerup-løberne der scorer 6, 5 og 4 points 
(+ evt. ungdomspoints), mens Søllerøds tre 
løbere får 3, 2 og 1 point (+ evt. ungdomspo-
ints). 
 

 
Silke, Rikke og Caroline på Rømø 
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Det betyder, at hvis man har mange kvalifice-
rede løbere på en enkelt bane, så kan det nog-
le gange betale sig at flytte nogle af dem over 
på en anden bane, hvor klubben har færre 
tilmeldte løbere. For eksempel havde vi til 
denne divisionsmatch 14 løbere tilmeldt på 
bane 2A – men kun tre ville kunne få points. 
Så kan det være en mulighed at flytte nogle 

løbere fx til bane 5 – og det skete da også. 
Tilsvarende stod vi sædvanen tro stort set 
næsten uden ”naturlige” deltagere på bane 2B 
– så for at Karoline Foverskov ikke skulle 
bære hele point-forventningspresset alene 
(hun får også ungdomspoints som D20-løber), 
valgte vi at flytte to af de mere ekstremsports-
agtige ældre damer (Ellen Thisted og under-
tegnede) med rollator og det hele ned at kon-
kurrere mod de andre klubbers D21-løbere, 
idet det ville give sikre points, hvis bare rolla-
toren holdt og man gennemførte. 
I hver klub-mod-klub match får den vindende 
klub (altså klubben med flest løber-points) to 
og taberen nul points (ved uafgjort får hver 1 
point). Den samlede placering afgøres så af 
antal matchpoints – hvis klubberne står lige i 
antal matchpoints, afgøres deres individuelle 
placering af deres indbyrdes opgør, og deref-
ter af det samlede antal løberpoints. 
Nu skal det selvfølgelig ikke alt sammen 
handle om points og taktiske kalkuler – for i 
virkeligheden gør det måske ikke den store 
forskel om man løber i 1., 2. eller 3. division 
(men det bliver mellem mig og jer – sig ikke 
til divisionsmatch-nørderne, at jeg har sagt 
det!), bortset fra at kvaliteten af banelægnin-
gen muligvis bliver bedre, jo højere man 
kommer. Den væsentligste del af divisions-
matchen handler i høj grad om det sociale – at 
få hele klubben ud at løbe. I den sammen-
hæng ville det måske være sjovere, hvis 
pointgivningen var skruet sådan sammen, at 
alle der deltog på én eller anden måde fik po-
ints – men det er en anden snak. Under alle 
omstændigheder havde vi, efter en historisk 
knivskarp turnering i 2. division, hvor alle 
klubber endte med samme antal matchpoint, 
”kvalificeret” os til nedrykningsslutspillet – 
undskyld op- og nedrykningsmatchen mellem 
2. og 3. division, hvilket betød at vi for at 
blive i 2. division skulle blive nr. 1 eller 2 af 
de tilmeldte fire klubber: Søllerød OK, Balle-
rup OK, Helsingør SOK og OK Midtvest. 
Stævnet var forlagt til Annebjerg Skov mel-
lem Jyderup og Nykøbing Sjælland – hvilket 
er meget langt væk sådan en søndag eftermid-
dag. Alligevel havde hele 63 søllerødder til-
meldt sig, hvilket må siges at være helt impo-
nerende. De fik en god og for nogle (fx mig) 
lang tur i en såkaldt blandingsskov med mo-
derat kupering og en smuk-smuk udsigt over 



Komposten – 18. årgang nr. 5 – oktober 2008  Søllerød Orienteringsklub 

7 

Isefjorden fra den østligste del af løbsterræ-
net. At den eneste regnbyge, der passerede 
Sjælland på den weekend, lige skulle ramme 
Annebjerg Skov, kan næppe siges at være 
arrangørernes skyld – og de der var ude på det 
tidspunkt (fx mig) kunne jo bare have løbet 
deres bane lidt hurtigere – og ellers var det et 
godt stævne med gode baner, selv om skov-
bunden sine steder var bedre kvalificeret som 
vadefugle-område for mudderklirer end til O-
løb. Jeg mener at kunne huske et par moser, 
hvor man havde valget mellem pest og kolera: 
at gå igennem i varierende dybde – eller at 
løbe udenom det våde, men til gengæld gen-
nem brombær, brændenælder og krat – eller 
for de mindre snedige (fx mig) evt. begge 
dele. Tja, så fik man da øvet sig lidt inden 
DM i ægte vadefugle-terræn på Rømø.  
 

 
Agnes, Martin, Mads. nr.2 ved Midgårdsormen.  
 
Men tilbage til resultaterne: Vi lammetævede 
de andre klubber og endte dermed som en 
sikker nr. 1 – med retten til at forblive i 2. 
division næste år. Ved nærlæsning fremgår 
det, at vi var suveræne på bane 1, hvor Ras-
mus, Ulrik, Troels og Andreas stort set tog de 
points der var at tage, og på ungdomsbanerne 
7A og 7B, hvor Simon, Martin, Agnes, 
Astrid, Nicoline og Bettina ryddede tavlen – 
rigtig stærke på bane 3A, 4A, 4B og 5, og 
knap så fremtrædende på bane 2A, 2B, 3B, 6 
og 8 (om end med gode individuelle præstati-
oner som fx Steen Olsens 2. plads på bane 
2A). Det, som jeg også hæfter mig ved er, at 

1) på de baner hvor vi måske ikke blev aller-
højest placeret, blev der alligevel hentet vigti-
ge points hjem, og 2) vi er ved at have en rig-
tig stærk ungdomsgruppe, hvor mange på en 
god dag kan placere sig flot. 
En anden vigtig konklusion vedrørende vores 
divisionsmatch-præstationer i år er, at bane 1 
er stort set altafgørende: Vi vinder de stævner, 
hvor vores eliteløbere kan stille op, og taber 
hvis de er skadede eller engageret andetsteds. 
Stor ros til jer for det høje niveau – det under-
streger endnu engang, at elite og bredde har 
brug for hinanden, men for dem der går op i 
divisionsturneringen må det tilsvarende være 
problematisk, at der arrangeres fx landsholds-
samlinger eller testløb på datoer, hvor der 
samtidig løbes divisionsmatcher. Det giver 
Divisionsturneringen eller forbundets plan-
lægningsarbejde præg af tilfældighed og 
manglende seriøsitet, at det kan lade sig gøre. 
I fodbold ville det være utænkeligt at lands-
holdet og superligaklubberne spillede kamp 
samtidig – men i orienteringsløb kan det altså 
lade sig gøre (vi ser lige bort fra at vi ”kun” 
løber i 2. division). Man kan selvfølgelig væl-
ge at kalde det befriende, at Divisionsturne-
ringen ikke tages mere højtideligt – og glæde 
sig over at den vigtigste fokus fortsat er på 
bredden og det at få hele klubben ud at løbe. 
Jeg synes heller ikke, at man skal tage divisi-
onsturneringen for alvorligt – det største pro-
blem er i virkeligheden, at klubberne mister 
en vigtig kilde til inspiration især for de unge 
løbere ved disse stævner, hvis eliteløberne 
ikke kan være med. Det er ikke befriende – 
det er amatøragtigt. 
Under alle omstændigheder var det en god og 
sjov oplevelse i Annebjerg Skov – tak for 
den! 

Kirsten Møller 
 
 
Red: Da jeg ikke har billeder fra den sidste 
match, har jeg valgt at pynte med diverse go-
de billeder.
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Dansk mester  
            i H80- 

 
Redaktøren har overtalt mig til at skrive 
noget om min deltagelse i DM-Ultralang 
samt mere generelt om, hvad der får 
mig, der for længst (2 år) har passeret de 
80, til fortsat søndag efter søndag at 
springe rundt i skoven efter de rød/hvide 
skærme.  
 
DM-Ultralang afvikledes den 21. sep-
tember i Skjoldenæsholm/Bistrup. Sko-
ven er typisk midtsjællandsk, kvas i 
bunden og mådelig kuperet i den del af 
skoven, hvor min bane gik. I en anden 
del af skoven ligger Gyldenløves Høj, 
Sjællands højeste punkt, som løberne på 
de længere baner stiftede bekendtskab 
med. 
 
Jeg havde besluttet, at jeg skulle løbe 
fejlfrit. Kun én post (nr. 7) gav et min-
dre problem. Et gult område på det di-
rekte vejvalg mellem 6 og 7 mente jeg 
var større, end det fremgik af kortet, så 
her blev jeg lidt usikker, men jeg kom 
hurtigt ind på kursen igen. I ”farten” læ-
ste jeg, at selve posten skulle ligge i 
kanten af et gult område. Da jeg stude-
rede kortet senere, opdagede jeg, at der i 
kanten af det gule var en en millimeter 
bred grøn streg. Altså, jeg skulle lige 
igennem den tynde grønne bevoksning, 
før jeg så posten. Jeg satte nu ikke tid til 
men følte et øjebliks usikkerhed.  
 
Når jeg brugte 1.03.22 om 4,4 km med 
12 poster, så er det ikke, fordi jeg står 
meget stille og læser kortet, men det er 
altså det tempo, jeg er i stand til at præ-
stere. Med alderen stiger kilometertiden, 
og når man er kommet så højt op, som 
jeg er, så sker der en mærkbar forring- 
else fra år til år. 
 

Og så over til arrangementet. Vejret var 
godt, overvejende sol, stævnepladsen 
var skolens idrætsplads, og parkering og 
bad lå lige op til stævnepladsen. Men 
…..der var 2.500 m til start. Det blev ret 
stærkt kritiseret, men da vi så kortet, 
måtte vi indrømme, at den lange afstand 
nok var nødvendig. Banerne skulle 
kringles rundt om større forbudte områ-
der (golfbanen) og til sidst rundt om en 
større sø. Hvis jeg nu skal lede efter no-
get at kritisere, var det kortets størrelse. 
Det var kolossalt, 50 x 41 cm. Min bane 
kunne nemt ligge inden for A4. Det 
havde været praktisk med et mindre ud-
snit. Jeg ved godt, der her er delte me-
ninger. Nogle siger, at når de har betalt 
for et helt kort, vil de også have et helt 
kort med hjem. 
 

 
 
Jeg havde en god startplacering. Som nr. 
3 ud af blot 4 tilmeldte. Der er få star-
tende i de ældste klasser. Startinterval 
blot 2 minutter! Jeg har gentagne gange 
beklaget mig over det korte interval, der 
ofte benyttes, ja, jeg har sågar haft et 
indlæg i O-posten med opfordring til 
større intervaller på de små baner. Ved 
post 1 (250 m) indhenter jeg den foran 
startende, og på vej til post 2 har jeg 
indhentet den først startende med 4 min. 
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Bortset fra et stræk, hvor jeg sidder fast 
i tæt beplantning, har jeg faktisk de hur-
tigste stræktider hele vejen rundt. I mål 
er jeg 16 min. før nr. 2, der igen er 11 
min. før nr. 3. 
 
I DM-mellem den 30. august i Borup 
var der da 6 tilmeldt i H 80-. Banen var 
her 1,8 km. med 9 poster. Her lukrerede 
jeg på konkurrenternes bom og kom i 
mål 11 min. før nr. 2. 
 
Det må være nok om de 2 DM´er. 
Når jeg i sin tid besluttede at gøre orien-
teringsløb til ”min” idræt, og vi skal her 
tilbage til omkring 1950, har det sikkert 
været, fordi jeg blev fascineret af kom-
binationen løbsstyrke og tankevirksom-
hed. Det var ikke nok bare at løbe der-
udaf, som jeg havde gjort som banelø-
ber, man skulle også tænke sig om.  
Jeg har deltaget i meget i årenes løb. 
Kom hurtigt i A-klassen, vandt aldrig et 
”rigtigt” DM, men har vundet et antal 
forbundsmesterskaber og har da været 
på landsholdet. Bestemmende for, at jeg 
fortsatte år efter år, har også været, at O-
løb er en familiesport. Min søn var i 
verdenseliten og løber stadig, min kone 
løb, men er holdt op. Der har været me-
get O-snak omkring middagsbordet.  
 
Fortsat kontakt med O-sporten er for 
mig blevet en livsstil, og kun alvorlige 
problemer med fysikken kan få mig til 
at holde helt op. Det ville naturligvis 
være dejligt, hvis jeg kunne undgå ska-
der, men mon ikke der kommer noget til 
os alle. Nu har jeg så pådraget mig iski-
as og slidgigt i begge knæ, men mine 
nærmeste forsøger at trøste mig med, at 
jeg har været heldig med, at det først er i 
de senere år, at jeg er blevet hæmmet af 
helbredsmæssige problemer. 
 

En 82-årigs træning med det formål for 
øje at forsøge at fastholde en vis 
løbsform ser således ud: 
Deltagelse i kredsens karruselløb om 
tirsdagen. 
Deltagelse i karruselløb om torsdagen, 
alternativt Gerts træning. 
Tennis fredag i vintersæsonen. 
O-løb lørdag eller søndag, primært kon-
kurrencer, hvis de findes. 
Til træningsløbene vælger jeg en bane 
på 4 – 4,5 km. Det tager mig normalt 1 
time at nå rundt. 
 

 
Ib som ”væskemand” ved Bomløbet i 2007 

 
Nu må jeg så se, om mine ovennævnte 
skavanker udvikler sig således, at jeg 
ikke vil kunne fortsætte med træning og 
konkurrencer. Skulle det ske, vil det væ-
re et stort savn. Men man kan jo gå/halte 
rundt på banen. 
 
Ib Glud Konradsen 
H 80-  
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DM´er på Rømø 
stafet og lang 

 
En lille fortælling fra Rømø skrevet af Anders 
Jonsson. 
Nu kan vi (det friske H55-hold: Jørgen 
Münster, Ronnie McGrail og AJ) vel snart få 
titlen 'De evige toere' –  
På SM-stafet d. 3. maj tabte vi guldet med et 
sølle sekund. Og det var kun fordi jeg ikke 
havde gjort mig det helt klart, hvordan 
målgangen var ment: Jeg havde indhentet 7 
min. på Tisvilde Hegns Niels Landsberg på 
sidsteturen og var i føring ved sidsteposten, 
men 50 m før mål stoppede jeg op et øjeblik, 
fordi der var en målstempling for de åbne 
baner der. Dette var nok til at Landsberg 
kunne få et par meters forspring, som jeg ikke 
orkede at indhente. Surt!  
Sens moral: Check i detalje, hvordan spurten 
er ment, og hvor målstregen er! 
Nå, nu var det så meningen, at vi ville tage 
revanche ved DM-stafet på Rømø d.13. sept. 
og dette var vores store mål for i år. Vi 
trænede og løb OL flittigt hele sommeren, så 
vi var fint forberedte.  
Ulrik Illum havde fundet en dejlig, stor hytte 
på det sydlige Rømø, hvor vi boede ca. 17 
voksne og unge. Ulrik havde lavet en dejlig 
middag, som var færdig når vi ankom fredag 
aften og efter det hyggede vi os med et par 
fantastisk sjove film. Som vi dog grinede!  
 
Stafetten. 
Lørdag var vejret dejligt, med sol og frisk 
luft. I D/H-12 kom Agnes, Anders Huus og 
Martin Illum på 6. plads, kun 6 min. efter, i 
D/H-43 placerede sig Aske, Astrid Maag og 
Magnus Maag på en fin 9. plads, og efter 2 
ture i samme klasse lå Simon Thrane og Mads 
Lassen nr. 5, kun 5 min. efter de førende. 
Desværre manglede de en sidstetursløber.   
I H55 kom Jørgen M. ind som en fin nr. 2, 
kun 16 sek. efter tidl. E-løbsvinder (1980 og 
1981) Keld Johnsen, Tisvilde Hegn. En 
gentagelse af førsteturen ved SM-stafetten. 
Ud løb Ronnie på 2.turen og jeg skal 

indrømme, at jeg følte sommerfugle i maven, 
når jeg varmede op. Ved publikumsposten var 
Ronnie første mand, og det var han også ved 
vekslingen. Herligt at gå ud som nummer et. 
Eneste aber var, at Leif E. Larsen gik ud kun 
3 sek. efter. Ham kan jeg ikke hamle op med 
lige nu (men snart!). 
 

Rygterne 
siger, at  
Anders er 
så glad for 
sin medalje, 
at den kom- 
mer med til  
torsdags- 
koncert og  
at han 
sover med  
den om 
natten. 
 

Jeg løb banen uden nogen bom. Dog gjorde 
jeg måske et lidt dumt vejvalg gennem tæt 
skov, i stedet for at løbe sti rundt. Tabte 
måske ca. 1 min. på dette. Ellers et perfekt 
løb. Tabte 3 min. på Larsen    (også kaldet 
Lyne-Larsen – fra nu af) og det var nok til en 
sølvmedalje. Vi var meget glade, da vi jo har 
snakket om denne stafet i flere måneder.  
 

 
Jørgen, Ronnie og Anders med sølvmedaljer. 
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DM-lang 
Efter endnu en hyggelig overnatning i vores 
fine hytte, løb vi DM-lang om søndagen. Her 
viste det sig, at mange løbere fik problemer i 
et grønt område i den nordlige del af kortet, 
bland dem også jeg. Nogen synes det var 
chanceposter, men jeg er dog mest sur på mig 
selv, hvad det angår – man skal kunne klare 
alle slags vanskeligheder og jeg indrømmer, 
at jeg chancede lidt for vildt. Alarmklokkerne 
burde have ringet og præcisions-OL koblet   
 

på. Rasmus Thrane kan det der - det hjælper 
jo også, når man kan løbe så hurtigt, at man 
har råd til at lave nogen små bom - og Gustav  
fik sig også en medalje i H16.  
Desuden må jeg sige, at det var godt klaret af 
Mikkel Skott Lind, som i H18-klassen 
gennemførte en 9 km lang bane i det 
hundesvære Rømø-terræn.  
En tapper præstation, som viser, at der findes 
fine udviklingsmuligheder.   
 
Anders Jonsson 
 

________________________________________________________________________________ 

Danske mesterskaber  
Søllerødmedaljer i 2008 

 
DM-nat. 
Bronze: Rasmus Thrane Hansen H-18 
DM-sprint 
Guld: Rasmus Thrane Hansen H-20 
DM-mellem 
Guld: Rasmus Thrane Hansen H-20 
Guld: Arne Grøndahl H65- 
Guld: Ib Glud Konradsen H80- 
Bronze: Gustav Jonsson H-16 
 
    Arne Grøndahl ved DM-mellem 
DM-stafet 
Sølv: H 55:  Jørgen Münster Swendsen                          
 Ronnie MacGrail  
 Anders Jonsson 
Sølv: D55: Lisbeth Damsgaard 
 Else Juul Hansen 
 Vibe Bøgevig  
 
DM-Ultralang 
Guld: Arne Grøndahl H65 
Guld: Ib Glud Konradsen H80-  

 
DM-lang 
Guld: Rasmus Thrane Hansen H-18 
Bronze: Arne Grøndahl H65- 
Bronze: Kirsten Olsen D65-                         Kirsten Olsen med sin 
Bronze: Gustav Jonsson H-16                       første DM-medalje             
                                            Rasmus i fuld søllerødmondering 
Savner du Rasmus på Ultralanglisten?                       
 
Han startede ikke pga. begyndende akillesseneproblemer. Rolig, han er ok igen! 
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Mountainbikeorientering vokser sig større og større og her i efteråret har to af vores unge løbere 
deltaget i forbundsmesterskaberne, som jo er danske mesterskaber for alle, der er yngre eller ældre 
end de 21- 35 årige. 

 

 
 Guld: Andreas Konring   Guld: Rikke Østergaard 
 
Jeg håber, at en af vores efterhånden flere ”o-ryttere” i næste nummer af Komposten, vil indvie os 
andre i denne gren af orienteringsløb/cykling. Kom frit frem! 
 
 
 
Danske mesterskaber i 2009 
 
Der er udkommet to forhåndsindbydelser til DM i 2009. 
 
DM i SPRINT-orientering foregår midt i Vordingborg, i Gåsetårnets skygge, den 25. april. 
Sølleroden Troels Christiansen, tegner kortet. Troels tegnede også det højt roste sprintkort, der blev 
brugt til de nordiske mesterskaber på Bornholm sidste år i maj. Se mere på www.dmsprint2009.dk. 
 
På forhåndsindbydelsen kan man også læse, at der dagen efter løbes DM- Ultralang i Grib Skov. 
 
DM Stafet løbes 12/9 i Velling-Snabegård, der er en smuk stærkt kuperet nordvendt skræntskov 
mod Salten Å. 
 
DM Lang løbes 13/9 i Linå Vesterskov ved Silkeborg. Skoven, der blev brugt til VM i 1974 og til 
VM-lang kvalifikation i 2006. 
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Søllerøddernes 
BOM-kanon 

 

Vi har allerede et BOM-løb og en kulturkanon, og nu kommer det 
vi alle har ventet på: 
 

BOM-
kanonen!

 

Du har garanteret aldrig bommet – eller har du? Nu har du chancen for at komme ud 
af tæthed 3-buskadset og forsone dig med det. 

Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, 
grinagtigt eller lærerigt bom. 

Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens 
længde, og der er ingen forældelsesfrist (dvs. det må gerne være foregået i fx 1956, 
hvis det er det sidste bom du kan mindes at have lavet). Det må være foregået til 
lands, vands (impassabel mose?) eller i luften (?), under træning eller i konkurrence – 
og på cykel eller til fods – bare det har med orienteringssporten at gøre. 

 

Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør Vibe Bøgevig på 
vibegert@get2net.dk senest den 25. oktober. Du må gerne være anonym over for 
resten af klubben – men dit navn skal fremgå af mailen. Herefter vil et uvildigt, men 
kompetent dommerpanel bedømme bidragene, og vinderen vil (evt. anonymt) 
modtage folkets hyldest og en flot præmie ved Klubmesterskabsmiddagen den 1. 
november. Bidragene vil evt. senere blive trykt i BomKomposten. 

      Kirsten Møller 
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Sutterne træner 
 

Hver mandag fra 17.30 til 20.30 møder ca. 
10-15 unge orienteringsløbere op for at få sig 
en ny udfordrende eller bare hyggelig løbetur 

i Rudeskov. De kan have 3 sjove timer fuld af 
træning bad og hygge. 
SUT er sjovt, lærerigt og socialt. 
Jeg kan godt lide SUT, fordi det er lærerigt og 
selv om man fejler, så kan man bare grine af 
det bagefter. Vi har det sjovt sammen, vi 
snakker, bader, spiser, griner og fjoller efter at 
vi har løbet. 
 
Jeg har gået til SUT i ca. ½ år og jeg har 
tænkt mig at fortsætte længe endnu. Flere 
gange er jeg gået mellemfornøjet til træning 
og så kommet hjem med et kæmpe smil på 
læben. DET er en fornøjelse.  
Engang var jeg til SUT træning, og så skulle 
vi løbe ”Følg John”. Selvfølgelig kiksede det 
for mig, så jeg blev lidt skuffet, men så bagef-
ter da vi sad og spiste, lavede vi grin med 
kortene. Det var så sjovt, at jeg næsten be-
gyndte at græde (positivt). De andre sutter er 
rare og venlige, så jeg glæder mig tit til at 
være sammen med dem. 
 
JEG ER VILD MED SUT OG SUTTERNE!!! 
 
Nikoline 

 
SUT-tur på Rømø 

 
Vi har nu været af sted på endnu en super 
SUT-tur. I anledning af DM på Rømø, havde 
hele ungdomsteamet lejet et sommerhus på 
den lille hyggelige ø.  
Huset var kæmpestort; 300 m2 med to etager, 
swimmingpool, udendørs sauna og jacuzzi. 
Ikke dårligt!  
 
Vi kom alle fredag aften, hvor vi spiste af-
tensmad i den ekstremt hyggelige stue, og 
derefter var der ellers bare dømt badning, 
hygge og film (de vigtigste ting når der er 
SUT-tur!) resten af aftenen.  
Når man er  SUT’er samlet ét sted, kan det 
ikke være andet end hyggeligt! 

Efter det første halve døgn på Rømø, går tu-
ren af sted til den første stævneplads, hvor der 
afholdes stafet. Vi stiller stærkt med hele fem 
hold fra ungdommens side. Et D-16 hold, et 
D/H-12, to D/H-43 og et H-20 hold. Det blev 
til en henholdsvis 7., 6., 9. og 5.plads. Især 
superflot løbet af Anders, Agnes og Martin, 
der løb imod 19 andre hold.  
 
Terrænet var superfedt klitterræn, som mange 
af os jo afprøvede til Påskeløbene i 2006. Ef-
ter en hyggelig stafet kørte vi tilbage til vores 
dejlige sommerhus igen og resten af efter-
middagen stod den igen på film, hygge og 
badning. 
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Aftensmaden kom familien Thrane og lavede 
og den stod på hakkebøffer, kartofler og brun 
sovs. Virkelig noget der kan få SUT’erne til at 
spise!!! 
 
Så blev det søndag og vi skulle endnu en gang 
ud i den friske luft og have os en skovtur. Det 
var en anden stævneplads nu og i modsætning 
til gårsdagens klitterrænstævneplads var det 
denne gang en stor flad mark. Der var meget 
spredning over starttiderne og så sent som kl. 
13.34.  

De fleste af os kom godt igennem og det re-
sulterede bl.a. i en flot 8.plads til Magnus i H-
14 og en 9.plads til Martin i H-12. 
 Efter præmieoverrækkelsen, hvor fire Sølle-
rødder fik medalje, vendte vi snuden hjemad 
igen. 
Vi var vidst alle enige om, at det havde været 
en supergod weekend for os alle sammen, og 
at det absolut ikke bliver den sidste tur, vi har 
sammen. En ægte SUT har det altid sjovt til 
orienteringsløb. 
 

Caroline W.  
 

 
 
Silke Baumann kæmpede bravt i det svære klitterræn! 
 
Mikkel Skott Lind klarede sig igennem en 9 km-bane! 
 
Rasmus Thrane løber mod sejren i H -18. Desværre løb 
han for hurtigt!  I det mindste kan man da se hans fod! 
 
Caroline Wilken i snak med Agnes Jonsson. 
 
 
 

 
Stafetskiftet. Her venter Caroline W.,(ik´?), 
Susanne Thrane og Uffe Just. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         Rømø 
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”Ø til Ø 
Sveriges hårdeste endagsløb” 

Citat af Jonas Colting – en af Sveriges bedste 
triatleter og vinder af ö til ö løbet 2008 
sammen med Pasi Salonen. Og han ved, hvad 
han taler om, da duoen udgik i 2006 og 2007! 

Af Peter Svenningsen & Pietro Bortolozzo 
Foto: Malcolm Hanes 
 
Baggrund - hvad er ö till ö? 

Historisk set startede løbet i 2003 ved Utö 
værtshus, som en konkurrence mellem kroejer 
Anders Malm og brødrene Mats og Jesper 
Andersson, der alle var under kraftig 
påvirkning af alkohol. Den, der først kom til 
Sandhamn Seglarhotel, havde vundet et års 
håne ret, og turen skulle gennemføres uden 
nogen former for hjælpemidler. På ruten var 
adskillige kroer og beværtninger, og det 
aftaltes, at den først ankomne skulle bestille 
øl til de andre. Turen tog 48 timer. 

I 2006 blev det første officielle løb skudt i 
gang under ledelse af Michael Lemmel og 
Mats Andersson, to meget garvede triatleter. 
12 hold á 2 personer stillede til start på 
Sandhamn og skulle gennemføre 50 km løb 
og 11 km svømning med en vind på 15 
sekund meter og 15 grader i vandet. 2 hold 
gennemførte inden løbet blev lukket på grund 
af mørke.  

I 2007 blev ruten vendt, således at starten gik 
fra Utö til Sandhamn, ligesom i tidernes 
morgen. Forholdene var lidt bedre, og nu 
gennemførte 3 ud af 10 startende hold. 

I 2008 ændredes banen igen – på flere 
radikale punkter. Starten gik igen fra 
Sandhamn (ruten var ned ad bakke!) og man 
ville gerne have, at flere hold kom igennem, 
hvorfor en cykeldistance på 17 km. blev 
indlagt. Løberuten blev afkortet til 39 km, 

men samlet set steg det samlede antal 
kilometer med 4. Resultatet var ikke til at tage 
fejl af – 23 hold stillede til start og 17 
gennemførte.  

ligesom svømningen blev afkortet til 9 km, 

 

 løb, 
9 km svømning og 17 km cykling lå forude, 
så med sommerfugle i maven, hoppede vi i 
posen efter briefingen og prøvede at få så 
meget søvn som muligt. 

Vores oplevelse. 

Søndag den 7. september 2008 skulle starten 
gå, men allerede under briefingen lørdag aften 
stod det klart, at det var nogle professionelle 
herrer, vi havde med at gøre. Kustjägerna (de 
svenske kystjægere - en militær eliteenhed 
ligesom Jægerkorpset), Navy Seals og 
triatleter på verdensplan deltog – kort og godt 
mænd skåret i granit og med et stort mentalt 
overskud. Noget andet som stod klart - det 
ville blive en lang og våd søndag. 39 km
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Klokken var 04.30 da 23 hold i sovesalen blev 
vækket – enkelte havde valgt at sove på 
enkeltværelser, men da Sandhamn er Sveriges 
svar på Hornbæk, er prisen også derefter. 
 
Morgenmad og det obligatoriske toiletbesøg 
skulle overstås inden vi hoppede i våddragten. 
Det havde været fatalt, hvis der blev ændret 
på rækkefølgen - også taget mængden af 
anvendt vaseline i betragtning. Starten var sat 
til kl. 06.00, men vi skulle lige vente på, at 
færgen fra Stockholm til Riga sejlede forbi, 
inden vi startede det første svømmestræk på 
1650 m. 

  
 
Kl. 06.13 lød startskuddet og nu var det alvor. 
46 top motiverede neoprenmænd og – kvinder 
strøg af sted på 2 km løb hen til første 
vandgang. Der var stor forskel på de 
forskellige holds udstyr. Nogle kørte den 
hårde stil uden finner og en meget lille Camel 
bag. Pigerne, til gengæld, havde henholdsvis 
en stor badering og en Barbie luftmadras med. 
Vi havde valgt alle de hjælpemidler, der 

findes: Snorkel, finner og svømmeplader.  
 
Vi var i gang, og vejret var perfekt. Både 
vand- og lufttemperatur lå på ca. 15 grader, 
og vinden gav kun mindre bølger så det viste 
sig hurtigt, at de seneste 5 måneders træning i 
Øresund havde været en god investering. Vi 
kom fint af sted på det første af 21 
svømmestræk, og snart var vi i gang med at 
forcere den første ø. Ruten var afmærket hele 
vejen, så vi skulle bare koncentrere os om at 
holde os i bevægelse. Det var superfedt for en 
gangs skyld ikke at skulle tænke på 
navigationen, men bare køre på. Selv om 
ruten var utroligt godt afmærket, lykkedes det 
alligevel det andet danske hold at komme på 
vildspor et par gange. Sammenlagt drejede det 
sig om 10 – 15 min. hvilket var en bedrift i 
sig selv, taget den gode afmærkning i 
betragtning. 
 
Vi havde regnet med løb på øerne, men vi 
havde ikke lige tænkt over, at der ikke er 
noget, der ligner stier på en lille klippeø i 
Skærgården, så jeg vil tro, at halvdelen af det 
samlede løb var balancering på glat klipper 
eller forcering af svensk underskov. 

 
Timerne gik, og vi kunne godt se, at skiftene 
mellem løb og svømning tog sin tid med alt 
det udstyr. Det var fedt på de lange 
svømmestrækninger, men næste gang 
kommer vi nok til at revidere strategien. Vi 
har efterfølgende regnet på, at der blev brugt 
omkring 2 timer på at komme ind og ud af 
vandet, da de 19 øer skulle passeres. Det skal 
gøres bedre til næste gang. 
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Det kørte virkeligt for os. Ved det første 
checkpoint, var cut-off tiden sat til kl. 14:00, 
og vi var der 1½ time før. Vi nød det i fulde 
drag – vandet, skoven, fuglene og de glatte 
klippestykker, som resulterede i en regulær 
”cliffhanger” fra min side. Vi skulle passere 
en lille ø, og ”stien” førte os ud på 
klippekanten: Jeg satte min venstre fod på en 
afsats med lidt mos – og vupti så hang jeg der 
med 7 m ned! Min makker var foran, og det 
eneste han hørte var et ”fuck”, og så så et 
billedet af ”Sylvester Stallone” i filmen af 
samme navn: Cliffhanger. Det kunne have 
gået grueligt galt.  

Og galt gik det også. Efter vi havde passeret 
første checkpoint, begyndte min makker at 
trække på venstre ben og tage sig til lysken. 
Vi forsatte, dog i nedsat tempo, men skaden 
var sket, og det uundgåelige kom nærmere. Vi 
var nødt til at stoppe. Det var på dette 
tidspunkt det andet danske hold – vores 
trænings partnere – passerede os. Vi fortsatte 
lidt endnu, men vores skift blev længere og 
langsommere, og opholdene på diverse kroer 
på vejen blev brugt til restitution. Ikke just det 
vi havde planlagt, og efter 7 km i 
smertehelvede sagde vi stop. Vi var 9 timer 
og 15 min ude og havde gennemført 30 km 
løb og 7 km svømning – vi var næsten i mål. 

Vi blev hurtigt enige om, at nu gjaldt det om 
at få det andet danske hold igennem, men de 
begyndte at komme faretruende tæt på cut-off 
tiden kl. 17:00. Vi var blevet hentet i båd, og 
imens min makker sundede sig i båden – med 
cola, vingummi og kager - løb jeg op i ruten 
for at få dem til at løbe lidt stærkere. Og de 
var pressede, og noget overrasket over at se 
mig der. Men tiden blev ikke brugt til at 
forklare hele historien – bare ”Peter er skadet, 
og vi er udgået”. De nåede kajen 16:55 og 
havde 975 m svømning i meget strømfuldt 
farvand, førend de nåede det point, hvor de 
kunne føle sig sikre. Og nu udspillede sig et 
sandt drama på båden. De kunne under ingen 
omstændigheder nå over på den anden side i 
løbet af 5 min. Over radioen kunne vi høre, at 
løbsledelsen ville tage dem ud af løbet, men 
der blev argumenteret for, at løbet var sat i 

gang 06:13, og ikke 06:00 som cut-off tiderne 
var udregnet efter. Det var nogle lange 
minutter, samtidigt med, at de lå i den stærke 
strøm og kæmpede, alt hvad de havde lært. 
Endelig kom meldingen – de fik lov at 
fortsætte. Vi blev sejlet til Utö med stor 
tilfredshed – vi havde hjulpet det andet hold 
med at gennemføre! Det var vi sikre på. Efter 
et velfortjent bad, ”kravlede” vi ned til mål 
området, og efter 14 timer og 9 min kom det 
andet danske hold i mål – som det sidste. Her 
ventede arrangørerne, andre deltagere og et 
Tv-hold. Efter et kort interview, strøg de i bad 
og nåede lige festmiddagen og præmie-
overrækkelse uden at komme for sent. 

Nu fik vi lejlighed til at høre, hvordan det var 
gået de andre hold. Pigerne havde med deres 
oppustelige udstyr opnået en imponerende 10. 
plads, kun 3 pladser efter de amerikanske 
Navy Seals (!). De helt store vindere blev dog 
to svenske elite-triatleter, der vandt efter at 
være udgået de to foregående år. Og der var 
24 min til nr. 2 – de svenske kystjægere. De 
lokale Andersson brødre blev nr. 4 godt 50 
min efter de første. Godt gået, når man tager 
selskabet i betragtning. 

Til slut kan vi kun konstatere - Ö till ö er et 
fænomenalt race, vi kun kan anbefale på det 
varmeste, ikke mindst på grund af den store 
naturoplevelse i Skærgården, så næste års 
taktik er allerede ved at blive lagt. 

 

Peter Svenningsen & Pietro Bortolozzo 
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Fjeldsprinten 
 

3die afsnit af den sandfærdige beretning om 12 dages orienteringsløb I fjeldet  
 
FJELDSPRINTEN og hvordan man kan 
vinde den ! 
 
Faktisk var det allerede rent mentalt besluttet: 
Den sprint skal vindes, det skal kunne lade sig 
gøre, og det ville lune at få en sejr i kassen. 
Så hvorfor var der mavekriller når det vigtig-
ste var besluttet: At få den vundet - men det 
var der altså bare alligevel. 
Fjeldet var de sædvanlige 1200 give or take 
meter med en brat stigning ret hurtigt op af et 
vinter skiløbsnedløb, sikkert sort sløjfe.  
Løberne forsvandt brat til venstre efter star-
ten, så der var ikke meget at gå efter eller se. 
Jeg og Lisbeth var vist de eneste fladlands-
boer jeg kunne få øje på, for ellers var der 
spækket med svenske og norske fjeldoriente-
rere, måske en enkelt finne, men jeg er ikke 
sikker. 
 
Mens jeg stod og funderede over dagens stig-
ning og mine lave odds, var mine løbesko, 
indeholdende mig, sunket et rimeligt stykke 
ned i noget blødt mosemudder, som jeg dår-
ligt kunne komme op af igen og iøvrigt bob-
lede det fælt. - Mærkelig start. 
Nå, men efter at have hentet en kop kaffe hos 
SameSvennis stillede jeg mig mere tørt med 
fødderne for at få lidt ide om, hvordan tingene 
udviklede sig op over kurverne og langt langt 
oppe skimtedes ganske rigtigt de farverige 
dragter mellem sten og træer. 
 
Min tid kom også, og afsted. 
 
Men hvem var nu det der masede andet end 
en lille ’tæt’ og ’meget tændt’ norsk dame,  
Jamen, jeg måtte da kunne holde tempo med 
hende i det mindste, men ak hun ku sku bare 
det pjat opover mod post 1, det gik med ra-
sende fart. Vandhullet.  
Men på næste stræk, der var ret langt og ret 
opad, måtte jeg da kunne klare at holde hende 
bagved! 

Akkenej akkenej .... nej, nej,                  
selv om jeg benede og kæmpede det bedste 
jeg havde lært, var hun altså lige så langt som 
jeg, og faktisk kom hun også lidt foran mig. 
selvom jeg ikke er meget for at sige det, hel-
digvis løb hun tv af en sti, hvor jeg løb ligepå, 
og da jeg løb hen for at få klippet, så jeg hen-
de komme moslende. Hun skulle åbenbart 
have den samme lille slugt. 
Mine arme kunne ikke løftes efter den tur 
opad i det tempo, ilten var helt forsvundet ud 
af dem, som var det armene jeg havde brugt 
for at komme op og ikke benene, hold da op, 
det havde jeg ikke prøvet før, men jeg 
SKULLE bare først op til den kontrol foran 
hende. 
 
Det gik nedad nu og det var godt, for lang-
somt kunne jeg igen mærke armene og bevæ-
ge dem, så jeg lige havde kræfter til at klippe 
de næste 3 poster, jeg troede faktisk også 
’norddamen’ var rystet af ved min 7er, men 
nej jeg lavede et ganske lille svaj, og hun kom 
indenom mig gennem mosen. 
Jeg var virkelig imponeret selvom de er på 
hjemmebane, som man sikkert kan udlede af 
dette skriv. 
 
Så så jeg hende ikke mere, koncentrerede mig 
om de sidste mange poster af mine egne, der 
bare kommer så hutigt på sådan en sprint og 
beslutningerne skal bare tages så hurtigt også, 
for den mindste tøven og man taber pladser, -
mange. 
 
Rent faltisk vandt jeg spinten med over 5 mi-
nutter ned til nummer 2.  
Sendte straks en god tanke til nordkvinden, 
der havde pæset og fræset deropover og truk-
ket mig med, samt til vores dejlige fladland-
bjergstræninger bland de andre sølle der-
hjemme -  - uden de træninger var det i hvert 
fald aldrig gået at vinde her på fjeldet.  
 

Skrev Ronnie 
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Månedens Idrætsudøver 
60 år - og har ikke mistet 
orienteringsevnen! 
 
Else Juul Hansen har i de sidste 46 år dyrket 
orienteringsløb, og har opnået flotte resultater 
med sin sport. Men egentlig er det bare glæ-
den ved at få brugt sin krop, hjerne og de fan-
tastiske naturoplevelser, der gør at hun stadig 
træner hver søndag og stiller op til diverse 
orienteringsløb hele sommeren igennem. 
Else var 14 år da hendes ældre bror fik lokket 
hende med til orienteringsløb. 
 
Klubben stod og manglede en ekstra dame til 
et stafethold. Hun blev den 3.dame i klubben 
og fik et hurtigt kursus i, hvordan man læser 
et kort og bruger et kompas, inden hun stille-
de op til Sjællandsmesterskaberne. 
 
FIASKO- men ikke slået hjem! 
Det blev ikke den store succes! Det var sim-
pelthen for svært og Else udgik. Men i stedet 
for at give op, blev den gode stemning og de 
flinke mennesker udslaget for, at det ikke var 
slut med orienteringsløb. 
Så Else begyndte så småt at deltage i flere og 
flere konkurrencer. Træning var der ikke så 
meget af. Børn havde masser af gymnastik i 
skolen, og motion dengang var en naturlig del 
af hverdagen. 
Som 15 årig løb Else i unisex klasser til kon-
kurrencerne, og løb meget tit fra drengene. 
Nogle af dem løber hun stadig med hver søn-
dag, og det er først indenfor de senere år, de 
kan prale med at løbe fra hende! 
Da Else ikke fik nok udfordring i juniorklas-
sen startede hun som senior som 15 ½ årig. 
På den tid var man junior indtil man fyldte 19 
år. Samme måned som hun fyldte 18 år, vandt 
hun sin første præmie som senior og blev ud-
taget til landsholdet! 
 
I landsholdsdragten 
Det var ikke et mål i sig selv at komme på 
landsholdet, men at løbe det perfekte løb. 
Kortene var meget dårlige, og det var først i 

slutningen af 1967, at der blev udarbejdet 
egentlige orienteringskort. Derfor var det så 
godt som umuligt at løbe et fejlfrit løb. Til 
spørgsmålet om Else havde ambition om at 
komme på landsholdet siger hun, ”Når man 
vinder det første løb, og finder ud af man er 
god, så kommer det andet automatisk”. 
 
Flotte præstationer 
Det vigtigste i orienteringsløb er ikke at løbe 
hurtigt, men at holde hovedet klart og koldt 
og samtidig finde vej. Dette har Else bevist, at 
hun er rigtig god til. Det er blevet til rigtig 
mange mesterskaber, Danmarksmesterskaber 
og Sjællandsmesterskaber i nat- og dagløb, 
samt i individuel og stafet. Det sidste løb hun 
vandt i Stafet var i 1997 som 52 årig.  
 

     
Foto: Else med et lille udvalg af sine mange 
medaljer. 
 
Ups - et par brækkede ben! 
I 1993 brækkede Else benet, men det er intet i 
forhold til i 1998, hvor hun under et natløb 
vred rundt på knæet og knuste det. Var det 
ikke pga., at den ortopædkirurg som operere-
de hende, selv dyrkede orienteringsløb, og 
derfor vidste hvilke træningsmetoder hun 
skulle bruge i sin genoptræning, havde hun 
ikke stået mindre end 1 ½ år efter på podiet 
som nr. 2 i Danmarksmesterskaberne for Da-
me 55. 
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Hvorfor blive ved og ved? 
”Orienteringsløb er mere end bare at løbe”, 
siger Else. ”Store oplevelser, helt alene i en 
skov – om morgenen når disen står og bølger, 
og skoven er hel uberørt og fredelig. Desuden 
skal du tage stilling til så mange andre ting, 
når du planlægger ruten ud fra kortet, og når 
det lykkes er det stort!”.  
Sporten har givet Else mange oplevelser i de 
sidste mange, mange år, og hun har løbet løb i 
Norge, Sverige, Finland, England, Belgien, 
Tyskland, Tjekkiet, Schweiz, Østrig og 
Frankrig. 
I dag bliver ferier stadig planlagt ud fra hvilke 
løb der afholdes. Stævner er tit af en varighed 
på 3 eller 5 dage, hvor deltagerne løber og 
derefter leger turister med hinanden. 
 
Det er en sport for hele familien og alle kan 
deltage ud fra deres udgangspunkt og ambiti-
on, og derfor er stemningen altid god, varm 
og venlig. 
Har du fået lyst til at prøve kræfter med orien-
teringsløb, er det værd at tjekke følgende 
hjemmesider  
www.orientering.dk  (Dansk Orienterings-
Forbund) eller www.ks-olob.oban.pf-c.dk 
 
Der findes flere forskellige klubber spredt 
over hele landet, samt åbne løb hele året rundt 
alle kan deltage i. Det kan klart anbefales! 
 
Maxim-Promax, 
Industrigrenen 10, 2635 Ishøj. 
Tlf.44 92 51 31 
Skrevet af Sara A. T. Andersen  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Herunder ses Else på vej i mål og lige efter 
målgang ved dette års DM-lang på Rømø. 
Else blev nr. 4 i D 60 
 

Ovenstående artikel er skrevet i 2005 og har 
været bragt på Maxim-Promax ´es hjemme-
side, hvor man netop var begyndt med Måne-
dens Idrætsudøver. 
Det var samtidig en af de første officielle kon-
takter mellem DOF og firmaet, der nu er en af 
forbundets sponsorer. 
Gad vide om nogen af de mange nye med-
lemmer har læst om orienteringsløb der?   

  Vibe  

 
Annonce 
På næste side vil du kunne se en betalt annonce. Den første af sin art i vores klubblad. 
Vi fik en forespørgsel fra André, og bestyrelsen var positiv.  
Måske er det noget for dit firma? Kontakt gennem bestyrelsen.  
Penge kan klubben jo altid bruge! 
     Vibe 
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Tømrer/snedkermester 

André Boas 
 

www.boasbyg.dk 
Mobil: 21 67 52 83 

Tlf: 48 17 32 96 
Mail: boas@pc.dk 

 
Træt af høje energipriser? 

Så se her. 
 

Gratis 
for klubbens medlemmer 

 

    
 

Tjek af vinduer, isolering og tag. 
 

Ring og aftal tid. 
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Og så er der TRÆNING 
En vinter fuld af aktivitet truer 

 
Eftersommertræningen har været – hu hej – ret fantastisk med et fremmøde, der har ligget på mindst 
50 deltagere, hvilket et par gange har givet mig kortproblemer, så ”trykkeriet” (= Mogens Jø) har 
været tvunget til at sætte antallet af tryk gevaldigt op. Og læg så lige mærke til, at alle torsdagstræ-
ningerne har været tilsmilet af det herligste vejr – jo, der er medvind på O-banerne. 
Her er lige en lille statistisk oversigt: 
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År Gange Deltagere Gennemsnit
2003 3 76 25,3 
2004 30 685 22,8 
2005 36 1017 28,3 
2006 41 1400 34,1 
2007 43 1706 39,7 
2008 31 1285 41,5 
Total 184 6169 33,5 

 
Tallene taler deres eget sprog om en kraftigt 
stigende aktivitet. De seneste 8 træninger har 
et gennemsnit på godt 53 deltagere – Det er 
ret VILDT – joh, der er trængsel ved bordet. 

  
Nr. Dag Tid Skov/Mødested 

186 Torsdag     
16-10-08 

Start kl.17.45     
Slut kl. 19.15     

Rude Skov,  NATTRÆNING.                    
Søen ved omklædningsrum på Rudegård 

187 Torsdag     
23-10-08 

Start kl.17.45     
Slut kl. 19.15     

Rude Skov,  NATTRÆNING.                    
Søen ved omklædningsrum på Rudegård 

188 Torsdag     
30-10-08 

Start kl.17.45     
Slut kl. 19.15     

Rude Skov,  NATTRÆNING.                    
Søen ved omklædningsrum på Rudegård 

189 Lørdag      
15-11-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Geel Skov ,  Vinterstart                  Tennis-
banerne v. Vangebov/Søllerødv 

190 Lørdag     
22-11-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Trørød Hegn,    Variationsorientering          
P-plads på Trørødvej 

191 Lørdag     
29-11-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Rude Skov , Korte/lange stræk                    
Hørsholm Kongevej v. 18,2 km-stenen 

192 Lørdag     
06-12-08 

Start kl.10.00    
Slut kl. 11.45 

Geel Skov ,  KURVERÆS m.m.    Tennis-
banerne v. Vangebov/Søllerødv 

193 Lørdag     
13-12-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Rude Skov, KURVEKORT                              
Femsølyng, 19.6 km Hørsholm Kongevej 

194 Lørdag     
20-12-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Ravneholmene,  Vejvalgstest m.m.               
P-plads ved Vangeboskolen 

195 

Fredag      
26-12-08     

eller        
Lørdag     

27-12-08 

Samlet start 
kl.10.00.           
Maxtid 1 time.    
Derefter 
klubhygge 

Vi skal vel have et JULELØB ?!?!                   
Datoen er endnu ikke fastlagt.                      
Rude Skov ,  GRANTRÆSFRÆS                  
Klubhuset/Grusbanen 

196 Lørdag     
03-01-09 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Rude Skov, NYTÅRSRÆS                              
Agersø, Hørsholm Kongevej 

197 Lørdag     
10-01-09 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Geel Skov , Frække slynger m.m.                
Tennisbanerne v. Vangebov/Søllerødv 

198 Lørdag     
17-01-09 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Rude Skov,  POSTKANONEN                       
P v. 18 km-sten på BIRKERØD Kongevej 

199 Lørdag     
24-01-09 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.45 

Trørød Hegn,    Variationsorientering     

 
Vinterplanen er nu på plads.  
Først er der 3 torsdagsnattrænin-
ger, som alle starter fra Rudegård 
kl. 17.45-18.00. (v. omklædningen). 
Banerne vil have en blanding af 
mellemsvære og svære poster. 
Der vil være en mellemsvær bane 
på ca. 3,5 km og en sværere bane 
på ca. 5 km – og er det ikke nok 
træning – ja, så er skoven åben for 
egne indsatser på f.eks. lysløjpen 
eller i den vilde skov. 
Klubmesterskabsløbet er allerede 
nu tæt ved at have 50 søllerødder 
tilmeldt – det bliver helt vildt – jeg 
prøver at udregne handicaps, så 
første løber i mål er vinder.  
Efter Jættemilen, som er den helt 
store efterårsstyrkeprøve, starter 
lørdagstræningen igen. Også i år 
vil der være startsteder i skovene 
og mange forskellige træningstil-
bud. Brug træningen til at få nye 
løbere ud – og til selv at blive 
stærkere og dygtigere.           Gert 

     
P-plads på Trørødvej 

200 Lørdag     
31-01-09 

Start kl.10.00     
Slut kl. 13.00 

Søllerød Kirkeskov, JUBILÆUMSLØB       
Hawarthigården el. Søvej 
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Rude Skov med navne 
 
 
 
 
 
 
    Lille maglebjerg 
 
 
          Maglebjerg 
                (91m) 
             Femsølyng 
  Svaneparken 
 
                    Svends Dam 
 
 
 
 
        Ebberøddam      Blege-   Agersø 
              mosen          Rævemosen           Vildtfoged- 
                   bakke 
         Bofirs mose 
        Fiskerbakken 
                              Svinebjerg 
       Skovrøddammene                                                              Birke- 
                                                                          Stubbedam           mosen 
 
 
 
 
           Sække-           Højbjerg 
      ”Lollikhus”       dam             Løje Sø         (82m) 
 
 
 
 
 
 
 
   Peos bakke 
                      Egemose 
 

 
 
            Rudegård 
            Stadion             Landsebakke 
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