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Er din mail-adresse korrekt?
Problemer med Nyhedsbrev.
I længere tid har Søllerød OK haft problemer med at bruge funktionen Nyhedsbrev i o-service.
Gennem den funktion skulle vi kunne sende Nyhedsbrev ud til alle vore medlemmer, men det er
ikke muligt.
Tjek din mailadresse.
O-service’s administrator mener, at fejlen ligger i en eller flere af vore medlemmers mail-adresser.
Derfor vil jeg bede hvert eneste medlem tjekke sin mail-adresse. Er den korrekt, giver den (forhåbentlig) ingen problemer. Er den forkert og/eller har du fået en ny, skal du sørge for, at den bliver
ændret til den rigtige.
Ændring af data.
Når du skal se dine data i o-service, logger du på og klikker på ’Løbere’. Der kan du se dine tilmeldinger i indeværende år, men du kan også se din mailadresse.
Skal der ændres noget, klikker du på ’Ret løber’ og dine data i o-løbs sammenhæng kommer frem.
Det vil være til stor glæde for alle Søllerødder at Nyhedsbrevsfunktionen kommer til at virke, så
tjek din mailadresse – jo før des bedre!
Kirsten O
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Fra formandens bord
være stævneleder og Tore Linde har tilbudt at
Det nye klubtøj er kommet fra TRIMTEX.
være banelægger. Det kan godt gå hen og
Vi annoncerede ’første udleveringsdag’ d.
blive det arrangement med flest deltagere som
15.11 efter træningsløbet i Geel Skov. ForSOK nogensinde har arrangeret, så skriv venmanden og forkvinden havde dog snydt ved at
ligst datoen 4.10. ind i kalenderen – og gervise sig i de nye dragter til træningsløbet. Vi
ne også perioden op til løbsdatoen.
vil ved næste træningsløb i Rude Skov fordele
til de forudbestilte i klubhuset og har købt til
I samme boldgade skal vi have opmærksomlager af de mest gængse størrelser. Så hvis Du
heden henledt på NatCup’en (3.12) hvor unge
vil se rigtig godt ud på stævnepladsen i 2009
Philip Giødesen-Lund prøver kræfter med
er her chancen – måske også en ide´ til julearrangørjobbet og Kredsløbet d. 10.5 i
gaven.
Klosterris Hegn, hvor Lars Fock og Elsebeth
Jægerborg Hegn kortet er nu (næsten) på
Troelsgaard tager førertrøjen på. Formanden
plads. Piotr (fra Polen) har været i gang med
er taknemlig for den parathed, der udvises til
udgangspunkt i det laser-scannede grundmaat påtage sig de helt tunge jobs.
teriale, som vi har indkøbt fra COWI til stærkt
Glem ikke julemavemotionsløbet d. 26.12,
reduceret DOF-pris. Vi har forelagt resultatet
hvor vi plejer at være rigtig mange. Nissehue
for vore korteksperter, som siger god for regiver ekstra point. Glem heller ikke Molboløsultatet, selvom de ønsker at rette nogle ting.
bene, der i det nye år starter på jubilæums
Korteksperter har selvfølgelig hver deres stil
sæsonen (nr. 50!) - i hænderne på familien
og mange skøn skal udøves, når kort skal laWilken.
ves.
Udfordringen i 2009 er at fastholde opbakTroels Christiansen vil, assisteret af vore elining både på løberside og på arrangørside til
teløbere, indsamle forskellige forbedringsfordet ugentlige træningsløb, hvor ’førerhunden’
slag ved træningsture i skoven. Disse vil så
har bebudet, at andre skal være med til at
blive lagt ind på kortet.
trække læsset.
Kortet skal bl.a. bruges til den DM-finale vi
skal arrangere i okt. 2009. Et stort arrangeJens Aaris Thisted
ment, hvor Niels Bentzon har accepteret at
________________________________________________________________________________

Fakta om nye medlemmer og udmeldte medlemmer:
Velkommen til
499: John Lassen
500: Bente Lassen
Da vi nu har nået milepælen medlem nr. 500, så har
bestyrelsen besluttet, at klubben vil betale løbs-afgiften for det
første O-løb, som Bente deltager i!
Farvel til:
470: Kristian Ravn Kongerslev
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Klubmester 2008
Vi var rigtig mange,
der ikke erobrede årets vigtigste titel:
KLUBMESTER i SØLLERØD.
Aldrig før har Søllerød OK haft så mange –
66 – løbere tilmeldt til dette arrangement. På
selve dagen mødte 61 krigslystne løbere frem
med den agt at være med i dysten om mesterskabet.
I år lød oplægget på, at alle deltagere skulle
løbe en bane med længde og sværhedsgrad
efter eget valg. Det var så op til mig at udregne et sæt handicaps, så vi havde en startrækkefølge, som sikrede ”første løber i mål =>
MESTER”.
Det viste sig at være et ganske omfattende
regnestykke, som blev baseret først og fremmest på divisionsmatchresultaterne, dernæst
på åbne løb i Nordsjælland og – for de ikke så
aktive – på et rundhåndet skøn.
Allerød OK indrettede en særlig startbås (Vibe blev startchef) og indpassede vores meget
specielle startliste (med 30 sek. startmellemrum) i deres beregningssystem.
Og så drønede søllerødderne ellers ud i
Ravnsholt på et nytegnet ”laserkort” og på
meget hurtige baner. Der blev løbet til stålet
og noget før den beregnede ”ALLE-I-MÅLSAMTIDIG-TID”, væltede søllerødderne i
mål. Niels Raagaard havde valgt at løbe i neutral dragt, hvilket narrede Carsten Sveding,
som efter et hidsigt opløb opdagede, at Niels
stemplede målposten med et knebent forspring på 2 sekunder.
Dermed sikrede Niels Raagaard sig klubmesterskabstitlen for 2008.
Da jeg, placeret midt i søllerødfeltet, kom til
mål – ærgerligt overhalet på de sidste par
hundrede meter af et par knægte og nogle
eliteløbere – stod der ca. 25 søllerødder på
stribe for at få indlæst SI-brikkerne og for at
få udleveret tider/mellemtider – alle diskuterende vejvalg og oplevelser i skoven.
Klubmesterskabsløbet handler imidlertid ikke
alene om at kåre en mester – nej, nederst på

resultatlisten er der også hård kamp. Her gælder det ikke om at blive sidst i mål – det er jo
let nok – man kan jo bare sætte sig op ad et
træ i skoven et par timer og derved komme
sidst i mål. Næh, det er meget, meget sværere
at vinde den ærefulde og meget omtalte
SKILDPADDE, som man vinder ved at tilkæmpe sig næstsidstepladsen. Det blev i år
Bettina Slotorup, som – i hård kamp med
adskillige andre velkvalificerede konkurrenter
– slog til og erobrede skildpadden.
Resultatlisten, som længe er blevet luftet på
klubbens hjemmeside, fortæller om drabelige
dyster på en herlig efterårsdag, hvor Søllerød
OK virkelig viste ”sin bredde”.

Klubfesten sprængte alle rammer,
så vores klublokaler i Rønnebærhuset måtte
opgives som festlokaler. Heldigvis havde
klubbens 2 nyeste medlemmer – John og Bente Lassen – muligheder for at skaffe bordplads
til de godt og vel 50 feststemte søllerødder i et
festlokale i Nærum.
Flot tag-selv-buffet, herlig vin, superborddækning, Caroline W.s festsang, klubsangen
(”Vi er vist alle vilde”), præmieoverrækkelser
pilekoggeret til Niels Raa.

Niels Raagaard har modtaget pilekoggeret
og skildpadden til Bettina S.) og ikke mindst
affyringen af BOM-kanonen.
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BOM-kanonen stod Kirsten Møller for. Og
det må siges, at hvis Kirsten ikke kan holde
varmen med doktorgraden, så har hun i hvert
tilfælde store muligheder som entertainer og
historiefortæller.
Med en overbevisende gennemgang af bommenes historiske betydning (fx Columbus’
180 graders fejl, Hannibals vejvalgskiks med
elefanterne i Alperne og vikingernes vildfarelser i Det nordvestlige Atlanterhav) og oplæsning af de tilsendte BOM-beretninger,
blev der lagt op til BOM-prisoverrækkelsen.
Årets BOM-pris – et ”Løberen-gavekort” på
200 kr. – blev tildelt Mikkel Højlund, som
med sit bidrag tilføjede BOM-historien nye
variationer.
Flot fest, herlig underholdning – superhumør!

Gert

To bomhistorier:
Mikkel Højlund skriver:
Bare lige ind 300-400meter og så kommer mosen!
Stedet er Rosersberg lidt nord for Stockholm,
klokken er ca. 2 om natten og indrømmet så er det
også min debut på svensk jord. Men er det ikke
noget med at man kan smide børn og hunde i vandet og så finder de nok ud af at svømme?
Jeg skal løbe holdets 2. tur og kommer ganske
godt fra start. Jeg er ikke rigtigt med i nogen
gruppe, men det går sikkert og roligt fremad, og
det er som altid hyggeligt at være ude i natten
alene.
Efter publikumspassagen er kræfterne ved at være
små, og jeg synes banen bliver svær, endog meget
svær! Jeg løber lidt forkert, men læser mig ind på
kortet igen. Ikke noget alvorligt. Nu kommer det
svære – 350 meter gennem tæt kuperet skov til en
lille lysåben mose. Jeg tænker, at det kan jeg nok
klare ved kompassets hjælp og lidt forsigtigt løb.
Men nej, efter mindst 400 meters løb er der
INTET i terrænet der minder om kortet. Hvad gør
man så? Sidste sikre udgangspunkt, ja, nej, ville
det ikke være nemmere at løbe lidt længere mod
øst? Der fra må jeg kunne læse mig ind på kortet.
Wrooom… der drønede et helt tog af løbere igennem natten. Og der stod fire i hjørnet af deres
brystnummer. Du spilder tiden herude! Og hvor er
du egentligt? Derovre bliver skoven åben, og der
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ude står elmaster. Det er her kortet ender! Tilbage
igen!
Hov, der kommer en post. Og der sidder sku en
mand i en sovepose.
”Kansje du kan fortælle mig hvor jeg er?”
”2. tur - Jaaaa - der er du.”
På med kompasset og forsigtigt igennem terrænet.
Endelig! Der står 172 på posten, jeg er reddet! Og
nu tager du dig F#&*/§$ sammen for resten!
Resten gik også nogenlunde sikkert, men det blev
altså 3:28 for 12,3 km. En utrolig tur der var ved
at blive lidt for spændende!
Bente Tynell skriver:
Hermed et af mange bom fra undertegnede.
Det var en mørk og tåget februarmorgen til molboløb i Ravneholm.
På et tidspunkt vidste jeg ikke rigtigt, hvor jeg
var. Jeg stod og forsøgte at læse mig ind på kortet
igen.
Jeg vender mig om, og opdager, at jeg står på
kanten af en swimmingpool.
Da jeg løfter blikket, ser jeg en familie, der står og
kigger undrende ud på mig.
Så kommer manden ud i morgenkåbe og siger:
”Du er vist faret vild”. Han tog det pænt og jeg
fandt tilbage til skoven.
Med BOM-hilsen, Bente.
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En skildpaddes bekendelser
For tre år siden begyndte en ny epoke i mit
liv, da jeg blev medlem af Søllerød orienteringsklub.
Det var lidt af en overraskelse for familie og
venner, som for det meste kun har set mig
løbe efter bussen, og ikke mindst mig selv,
som troede, at de sjoveste kort blev brugt til
poker.
Når ret skal være ret, var det da heller ikke
noget, jeg selv fandt på. Som forældre til et
par sut’er, fandt vi jo hurtigt ud af, at man
ligeså godt kunne iføre sig sko, kompas og
kort, når man alligevel skulle af sted med
drengene i weekenden, og så er det jo udover
god motion også rigtig sjovt, især når man
finder posterne.
Som nybagt løber, begav jeg mig således ud
på mit første løb i en skov i Hvalsø, og her
grundlagde jeg min egen personlige løbestil,
som godt kan tage et par timer, hvis det skal
gøres ordentligt. Det er faktisk ufatteligt så
hurtig tiden går ude i den friske natur, nogle
gange kan det komme helt bag på en.
Egentlig gik min første tur meget godt, men
på et tidspunkt kom jeg dog lidt i tvivl. Vores
klub er fuld af hjælpsomme løbere, og en af
de erfarne kom mig straks til undsætning.
”Ved du hvor du er? Spurgte han. ”Jo” svarede jeg. ”Nå men så vis mig lige hvor på kortet
vi er!” fortsatte han, og jeg satte min finger på
kortet. Fint, sagde den hjælpsomme løber og
spurtede videre ind i skoven, medens jeg
mumlede ud i luften ”men jeg ved altså ikke,
hvor jeg skal hen!”
En del skove og ”løbeture” senere blev det
klubmesterskabstid. Mesterskabet var afskrevet på forhånd, man skal jo være en habil orienteringsløber for at kunne melde sig til den
slags udfordringer. Men så opdagede jeg
skildpaddeprisen og tænkte, at den ku’ jeg da
snuppe uden problemer. Jeg er jo den sidste
hver gang. Men det viste sig, at man skulle
komme i mål næstsidst. Og det kræver jo altså, at der er en, der kommer i mål senere end
mig.

Nå, men så bliver det så tid for klubmesterskabet 2008. Jeg har stort set ikke været i
skoven i årets løb på grund af et dårligt knæ,
og ja den kvikke læser har nok allerede regnet
ud, at det ikke var en løbeskade, mit løbetempo er simpelthen ikke højt nok til, at det på
nogen måde kan være skadeligt.
Jeg glædede mig rigtigt til at komme ud og
lede efter poster igen, så jeg begav mig af
sted.
Til at begynde med gik det rigtig fint, jeg
fandt en sø med en post, men måtte hurtigt
erkende, at det nok var smuttet lidt med kortlæsningen, da posten ikke havde det forventede nummer. Nu er det jo ikke altid dem, der
laver kortene, der laver fejlene, så jeg måtte
indse, at jeg nok ikke var der, hvor, jeg troede, jeg var. Nu har jeg jo lært, at så må man
tilbage til sidste sikre udgangspunkt; men det
er ligesom ikke så sejt at løbe hen til start og
tage en om’er, så alle kan se, at man har
bommet helt vildt.
Så jeg tog en chance og kiggede på kortet, om
ikke, der lige lå en sø mere, der lignede, den
jeg skulle finde. Man siger, at heldet følger de
tossede, og det er nok lidt sandt, for der var
endnu en sø, og da jeg med udgangspunkt i
denne gik tilbage, så jeg til min store glæde,
at dér lige foran stod min første post og skinnede. Nu kunne det simpelthen ikke gå galt.
Jeg stemplede mig fremad. Og det var et godt
løb, for posterne lå, lige der, hvor de skulle.
Nogle vil måske trække lidt på smilebåndet af
dette, men tro mig, de dage, hvor de ikke ligger, hvor de skal, kan jeg altså bruge rigtig
lang tid på at finde dem. Jeg havde dog et
mindre teknisk uheld, for da jeg var kravlet
ned ad en skrænt for at checke en post, konstaterede jeg, at det ikke var min. Så op med
mig og rundt og lede igen. Det undrede mig
dog en anelse, at der faktisk kun var et hul i
det område på kortet, og så var der lige et
eller andet med det der postnummer, der virkede bekendt. En tur ned igen afslørede da
også, at jeg burde have stemplet første gang,
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jeg var dernede. Men som man siger, det man
ikke har i hovedet, det må man have i benene.

Men det var faktisk en rigtig dejlig tur, og jeg
var helt afklaret med, at mine o-løbs præstationer ikke kommer til at række til hverken
medaljer eller klubmesterpriser. Det var derfor til min meget store overraskelse, at jeg,
ved festen om aftenen, hørte mit navn blive

Søllerød klubtræning
Nr.

Dag

Tid

192

Lørdag
06-12-08

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

193

Lørdag
13-12-08

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

194

Lørdag
20-12-08

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

195

Fredag
26-12-08

Start kl.10.00.
Efter løbet klubhyggespisning

196

Lørdag
03-01-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

197

Lørdag
10-01-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

198

Lørdag
17-01-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

199

Lørdag
24-01-09

Start kl.10.00
Slut kl. 11.45

200

Lørdag
31-01-09

Start kl.10.00
Slut kl. 13.00
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råbt op, og det gik op for mig, at jeg i år er
blevet årets skildpadde. Jeg er meget meget
glad for min skildpadde.
Når man får en pris plejer man også at takke
forskellige personer, så udover at takke Gert
for min skildpadde, vil jeg sende en særlig tak
til den person, der snuppede sidstepladsen fra
mig, jeg skal nok erobre den tilbage næste år;
sidstepladsen altså. Før eller siden skal sandheden jo frem, og jeg bliver nødt til at være
ærlig og fortælle, at grunden til, at jeg skyndte
mig med at komme i mål var, at jeg var bange
for, at dem, jeg skulle køre hjem med fra Allerød, kørte uden mig, fordi de opgav at vente.
Jeg kunne jo ikke vide, at det var en af dem,
der kom sidst i mål.
Mange hilsner årets skildpadde 2008
Bettina Slotorup

Vinter 2008-09

Skov/Mødested
Geel Skov, KURVERÆS m.m.
Tennisbanerne v. Vangebovej/Søllerødvej
Rude Skov, KURVEKORT
Femsølyng,
19.6 km Hørsholm Kongevej
Ravneholmene,
Vejvalgstest m.m
P-plads ved Vangeboskolen
Rude Skov ,
JULE-MAVE-FRÆS
Klubhuset/Grusbanen
Rude Skov,
NYTÅRSRÆS
Agersø, Hørsholm Kongevej
Geel Skov,
Frække slynger m.m.
Tennisbanerne v. Vangebovej/Søllerødvej
Rude Skov, POSTKANONEN
P v. 18 km-sten på BIRKERØD
Kongevej
Trørød Hegn,
Variationsorientering
P-plads på Trørødvej
Søllerød Kirkeskov,
JUBILÆUMSLØBET
Hawarthigården eller Søvej.

Anders Huus Petersen klar til start på
klubmesterskabsløbet, hvor han løb
vildt hurtigt! 5.14 pr. km. !!!!!!!!!

Thor, for første gang ude med Sportidentbrik!!!
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Træning nr. 191
Lørdag, den 29. november 2009.
Hvad var der dog særligt ved denne træning ?
Den foregik som så ofte før midt i Rude Skov
og banerne indeholdt den velkendte udfordring, bestående af korte og lange stræk. Alt
virkede med andre ord som en ganske almindelig træningslørdag.
Men der var noget specielt ved denne lørdag
formiddag i vores godt brugte skov. Denne
træning nr. 191 blev nemlig afviklet på 5 årsdagen for Søllerød Orienteringsklubs serie af
”breddetræninger”.

dermed var kimen til de næste 5 års træninger
lagt.
Og det ser ud til, at det var en ganske levedygtig plante, jeg den gang satte i jorden. Når
sandheden skal frem – og det skal den her
efter 5 år – ja, så havde jeg aldrig forestillet
mig, at min idé om træning i den grad skulle
fænge blandt de ”gamle” søllerødder – og jeg
havde slet ikke turdet drømme om, at der
yderligere ville skylle en bølge af nye aktive
løbere ind over træningerne.

Lørdag, den 29. november 2003
startede det meget overraskende og imponerende antal på 25 aktive ud på den første træningstur. Vejret var utroligt dårligt. Det styrtregnede – og havde gjort det længe – så skoven sejlede i vand. De fremmødte stod under
balkonen ved omklædningsrummene og kiggede lidt generte (der var ikke mange klubkontakter den gang) på hinanden - og skulede
samtidigt ud mod de store, tunge vanddråber,
som sørgede for at holde vandstanden oppe i
de omfattende vandpytter. Jeg havde lagt en
lang og en mellemlang bane og delte de håndindprikkede kort ud til løberne. Alle blev
ført på startlisten – og så var det bare af sted
ud i den silende og kolde novemberregn. Efterhånden som løberne kom retur fra skoven,
kom der heldigvis gang i de små vejvalgsdiskussioner – klubsnakken kom i gang – og

Hvem er så de mange nye, som er dukket frem til træningerne de sidste 5 år?
1. Mange MOLBOLØBERE, som har smagt
O-sportens sødme på vintrenes 10 Molboløb.
2. Familiemedlemmer, som er blevet trukket
op fra lænestolene.
3. Venner/naboer, som er blevet lokket med
ud via ”reklamerende” aktive.
4. Interesserede, som har læst om træningstilbuddet på klubbens hjemmeside.
5. Gamle – førhen inaktive - medlemmer, som
har fået lyst til at komme ud til træning.
6. O-løbere, som er flyttet til området og som
har fundet træningstilbuddet attraktivt.
7. Og alle de andre, som af alle mulige grunde
har fundet startstederne.

Lidt tal skal der også flettes ind – disse skemaer fortæller helt klart om 5 fantastiske år:
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SØLLERØD OKs breddetræning har vist
gode muligheder for at lære O-idrættens mysig som en særdeles levedygtig og slidstærk
sterier nærmere at kende.
plante, der stadig har muligheder for at videO-idræt =
reudvikle sig. Forhåbentlig vil mange være
udfordringer i naturen året rundt.
med til at fortsætte arbejdet med træningsideen, så der også mange år fremover vil være
træningstilbud til Søllerød OKs medlemmer Gert
og til alle de mange nye, som derved vil få
________________________________________________________________________________

Nyt fra kassemesteren

på klubbens bankkonto (reg, 3325, konto.
Sæsonen 2008 nærmer sig afslutningen, og
4450 341 800). Ved indbetaling tilføj venligst
kassemesteren har haft travlt med at få opgjort
medlemsnummer, som fremgår af toppen af
alle medlemskonti inden årets udgang. Med
kontoudskriften. For familiemedlemmer er det
denne udsendelse af Komposten følger et
fint med en samlet indbetaling.
kontoudtog per medlem, ajourført med alle
aktiviteter til og med november 2008.
Som altid er man velkommen til at parkere et
Alle ungdomsløbere og eliteløbere har fået
beløb på kontoen til fremtidige aktiviteter.
tildelt tilskud for de aktiviteter, som er regiKlubben har generelt en fin økonomi og er
streret i O-service med tilføjelse af eventuelle
som sådan ikke påvirket af "finanskrisen".
udenlandske løb. I 2008 ydes der 70 % tilskud
Indkøb af nyt klubtøj har gjort et stort indhug
af de samlede startafgifter og 50 % tilskud til
i kassen, og det er derfor vigtigt at få betalt
kurser.
for det tøj, som man har bestilt.
Køb af klubtøj er også faktureret.
Hvis beløbet på kontoudtoget er positivt, så
Jens A. Hansen
skylder man klubben penge. Kassereren forkasserer i Søllerød OK
venter, at tilgodehavender snarest indbetales
________________________________________________________________________________

Førstehjælpskursus.
Har du tænkt over, hvad du
vil gøre, hvis du møder en
tilskadekommen
o-løber,
rytter eller hundelufter i
skoven – eller hvis du selv kommer til skade?
Mange af os har sikkert en gang i
tidernes morgen lært førstehjælp,
men måske føler du, at dine
færdigheder er blevet lidt rustne.
Eller måske er førstehjælp en aldeles ny og
uudforsket disciplin for dig? Flere af klubbens
medlemmer har i hvert fald efterspurgt et førstehjælpskursus, og her er svaret på bønnerne.
Vi har bedt Dansk Røde Kors arrangere et
førstehjælpskursus for Søllerød OK, både for
novicer og for dem med de rustne færdigheder. Alle er med andre ord velkomne.
På kurset vil vi lære om førstehjælp ved større
og mindre ulykker, pludselige sygdomme og
hjertestop. Vi lærer at alarmere og handle som
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første
person
på
ulykkesstedet. Praktiske
øvelser udgør en stor del
undervisningen.
Kurset varer i alt 12 timer fordelt på 4 torsdagsaftener i perioden 8. t.o.m 29. januar
2009, så vores færdigheder vil være helt på
toppen, når o-sæsonen begynder til foråret,
men forhåbentlig får vi aldrig brug for dem i
praksis! Kurset koster 150 danske kroner per
deltager, som opkræves via løbskontoen.
Tilmelding via mail til Niels Bentzon,
nbentzon@gmail.com.
Af praktiske årsager er der en begrænsning på
16 deltagere, og pladserne vil blive fordelt
efter først-til-mølle princippet.
Hvad er det nu, jægerne siger – knæk og
bræk! I Tyskland siger de vist ”Hals- und
Beinbruch” ;-)
Niels
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Molboløbene
fylder 50 år i 2009
Så ligger arrangøroversigten fast til næste års Molboløb, se nedenfor.
HUSK: på Molboløbenes hjemmeside www.molboloeb.dk kan du allerede nu tilmelde dig Molboløbene. (Det vil gøre det meget nemmere for os!).
Du skal kun tilmelde dig een gang, selvom du deltager i flere / alle løbene.
En stor tak til arrangørerne samt banelæggere, for at I meldte jer så hurtigt til at hjælpe.
En lille opfordring til SUT’erne: Overvej om I ikke kunne arrangere et Molboløb i 2010?
Mon der er nogen, som vil hjælpe til finalen??
Vi håber, at se rigtig mange af jer i skovene, nybegyndere som mere garvede løbere.
Vel mødt!!!
Wilkens
Molboløb arrangør oversigt, 2009:
Dato

Skov
Startsted

04.01.

Jægersborg Hegn
Rundforbihallen

’De wilde æseler’: Wilken / Kæseler
Tlf.nr. 4581 2633 / tlf.nr. 4566 0303
m.wilken@pc.dk

Philip Giødesen Lund

11.01.

Rude Skov
Rudegård

’Orkanholdet’:
Brühl, Carsten Sveding, Tine Overby

Carsten Sveding

18.01.
25.01.
01.02.
08.02.
15.02.
22.02.
01.03.
08.03

Jægersborg Hegn
Rundforbihallen
Rude Skov
Rudegård
Geel Skov / Ravnholm
Vangeboskolen
Store gymnastiksal
Geel Skov
Rådhuset i Holte
Jægersborg Hegn
Rundforbihallen
Geel Skov
Rådhuset i Holte
Trørød Hegn Spejderhytten ved NØ hjørnet af
skoven
Jægersborg Hegn
Rundforbihallen

Arrangører / tlf.nr.

Kirsten Møller, Jens Rose, Niels Bentzen, Signe Foverskov
Elsebeth og Lars Fock, Birgitte og Andreas Proschowsky

Banelægger

Philip Giødesen Lund
Carsten Sveding

Thrane-Hansen og co.
Jørgen Wisbech med flere

Thrane-Hansen

SET’erne

SET’erne

Pilekæret, v/ Hans-Ole Ketting

Philip Giødesen Lund

Mette Grønvald og Henrik, Uffe og Inger Huus Pedersen, tlf.nr. 4580 3883

Uffe Just Pedersen

Jørn Wigh, Bente og Birger Tynell m.fl.

Wigh / Tynell

Jette og Michael Wilken + ???

Casper Wilken
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Vildmand og Vildkvinde i den svenske skærgård
Det var i eftersommeren 2007, at vi hørte om
Ronnies årlige ”Vildmarksløb”, som skulle
afvikles ultimo oktober, i samme weekend
som Bornholm inviterede til Høst Open. Ronnies tilbud lød både vildt og farligt – og nu
havde man jo lige meldt sig til Bornholmerweekenden.
Men senere på vinteren kom det frem, at
Ronnie og Co. – fra det nordøstjyske – ville
gentage vildmarkssuccessen i oktober 2008
for 10. og sidste gang.
Jens Aaris mente, at ved en sådan lejlighed
burde en hob søllerødder melde sig til, for at
få en udfordrende og hyggelig fælles kluboplevelse. Derfor fik han dateret sin hofteoperation til ultimo marts, så der kunne varmes
om med fransk 6-dages i august og deltages i
det mere vilde klippeterræn i oktober.
Ud over ca. 40 o-jyder, Ronnie og Lisbeth,
var vi 2 SG’er og 4 søllerødder - Mogens Jø.,
Jørgen M-S, Jens Aaris og jeg - der deltog.
Søllerød-bilen ramte færgen i Helsingør kl.
14:10 fredag eftermiddag, og skulle ramme
den næste færge med de ankomne jyder ved
terminalen i Gøteborg ved 18-tiden.
Instruktionen hjemmefra, der var sparsom,
fordi alle de andre jo havde prøvet det mange
gange tidligere, var heldigvis blevet suppleret
med et par tips fra Lisbeth, om at 2 sæt superundertøj og 2 pandelamper pr. mand, ville
være en god ide, ligesom en thermo med aftente, sovepose m.m. og egen morgenmad
skulle medbringes fra start.
I Gøteborg blev alle budt velkommen og hurtigt forsynet med et 48-timers sporvognskort
og et gammeldags kontrolkort med navn og
alder.
Deltagerflokken blev delt i to. Hjemmefra
havde ca. 1/3 meldt sig til nat-heiken som
indebar udendørs overnatning et ukendt sted i
ødemarken, mens de øvrige skulle overnatte
på vandrerhjem i Gøteborg.
Hurtigt blev vi – nat-heik-deltagere – kommanderet af sted mod sporvogn linie 11, som
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efter ½ times kørsel bragte os til endestationen Saltholmen, hvorfra vi skulle hoppe om
bord i en lille færge, der drønede rundt imellem en lang række havne på nogle små skærgårdsøer. Der blev givet grundig instruktion
om, hvorledes man skulle tidsstemple sit
medbragte sporvognskort, der udgjorde dokumentationen for, at flere dead lines =
max.tider var overholdt. Og på natheiken måtte ingen løbe alene.
Om bord på færgen fortalte Lisbeth, at hun
havde meldt sig til at ”gå rundt” med Jens
Aaris og mig, fordi vi ikke havde prøvet det
før. Og så måtte hun svigte det jyske par, som
hun plejede at ”gå rundt” med.
”Gå rundt” – hvad fanden, var der ikke tale
om, at vi skulle løbe ☺ ?
Vi ankom til den lille havn i det nordvestlige
hjørne af øen Styrsø, hvor der var en lille by.
Her blev alle kommanderet fra borde, og 1
minut senere kastede Lisbeth en bunke kort på
asfalten med besked om at, nu var kl. 20:00
og at der var en max.tid på 2½ time til mål.

Spredt ud over hele Styrsø lå der ca. 30 poster, som hver gav 1 – 6 points, og i øens fjerneste hjørne var aftegnet et mål-symbol, hvor
vi skulle overnatte.
Det viste sig hurtigt, at vi efter de første 5
poster begav os ud i vildmarken, hvor tempoet gik over i gang (ganske som Lisbeth havde
forudsagt) og med belastede skuldre, som bar
på rygsække med tung vægt. Da min rygsæk
ikke var af den professionelle type, kunne jeg
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ikke have både sovepose og liggeunderlag
hængende, så Jens Aaris blev belastet med en
ekstra sovepose. Mørkt, kuperet, vådt og glat
var det underlag, vi skulle forcere.
At være 3 personer, som skulle enes om vejvalg, eller enes om, hvor vi befandt os, var
ikke helt uden komplikationer. Selv om jeg
bare fulgte med på en lang del af strækningen,
havde jeg held til 4 gange på turen at nedlægge en protest – for at ”vise vejen”.
Jens Aaris’ pandelampe begyndte at svigte på
halvvejen; men så var det jo godt, at jeg havde været forbi cykelbiksen samme morgen for
at købe en lille letvægtsmodel. Og et sted sent
på banen mistede han balancen, således at den
tunge rygsæk tvang ham ned på ryggen, hvor
han lå og sprællede.
Èn post – nr. 13 - drillede så meget, at vi opgav den. Den skulle ligge i en meget smal
slugt. I mørket fandt vi indtil flere ”gletcherspalte-lignende” slugter, men ingen post
13. Lisbeth snakkede om denne post 13 resten
af aftenen.
Først efter næsten 3 timers ræs kom vi ved
23-tiden frem til ”Lejren”, hvor alle øvrige
deltagere var samlet om et hyggeligt bål og i
gang med at drikke øl og smage lune pandekager.
Her gjaldt det om at benytte det lille håndklæde, fra rygsækken, og iføre sig det ekstra

Luftfotokortet

Søllerød Orienteringsklub

sæt superundertøj, som Lisbeth havde anbefalet. Efter god og hyggelig vejvalgssnak, hvor
flere havde taget det våde vejvalg med bare
ben i havet på ½ meters vand, tørnede vi ind i
et lille telt, som andre på forhånd havde rejst
– super luksus.
Lørdag morgen var det op, indtage medbragt
morgenknas, pakke alt grej sammen på ryggen og så af sted til fods ca. 1 km til Styrsøs
sydøstlige færgehavn, hvor ”Vandrerhjemsholdet” ankom med færgen. Her parkerede
man sin rygsæk, og fik samtidig udleveret 2
kontrolkort – igen af den gammeldaws type –
og tillige en plastpose med kort.
Her havde jeg misforstået instruktionen, for
jeg havde opfattet, at man denne dag skulle
løbe alene, så det gjorde jeg. Igen fik vi et
kort over Styrsø med de samme point-poster
og en håndfuld nye i tillæg. På kortet var der
elegant trykt tidspunkter ved de 3 havne for,
hvornår den sidst mulige færge havde afgangstid, således at max.tiden kunne overholdes. Og i dag var max-tiden 6 timer fra start.
Efter at have fundet nogle vanskelige poster
ved øens sydlige del, viste det sig, at der var
hele 6 kort i kortposen, og at et af dem ikke
var kort men luftfoto 1: 5.000, som indeholdt
nogle få spredtliggende poster. Det så bare så
spændende ud, at det måtte prøves.

Ronnie i arbejde
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Hurtigt fandt jeg den bro 1 km borte, som
førte over til ”luftfoto-øen”, og nu gjaldt det
post 44, som skulle ligge ved en lille mose.
Langt ude i ingenmandsland fik jeg efterhånden indkredset det højlandsområde, hvor posten skulle være. Undervejs hang jeg nærmest
i neglene på en klippevæg i forsøget på at
komme op på næste klippehylde. Støn !
Og hvordan fandt man så det sidste stykke vej
til posten ?

re. Der var 4-5 forskellige kort i forskellige
terræner og forskellige steder i og omkring
Gøteborg, som holdets løbere tilsammen skulle dække. Hvis bare én post ikke var klippet –
vankede der disk. Hvis flere løbere havde
klippet de samme poster, fik man flere points,
men disse skulle til sidst deles med holdets
antal deltagere. Vores hold ”Søllebro” bestod
af de 5 søllerødder incl. Lisbeth og 3 gæve ofolk fra Holstebro.

Fra en meget højt beliggende top pejlede jeg
med kompasset på nogle småøer, som lå ude i
havet, og da jeg var helt sikker på pejlelinien,
så jeg posten 50 m borte og lidt længere nede.
Hurra ! Nu skulle det så gælde post 42, der
viste sig at være lige så ”umulig”.
På vejen mødte jeg Jens Aaris, som også var
blevet fascineret af luftfoto-legen. Han havde
allerede haft post 42 og ville nu bevæge sig
imod et cafeteria ca. 2 km borte. Vi sad lige
og slappede i 2 min., hvor jeg delte mine
sparsomme 2 dl. vand med ham. Det tog herefter ca. 40 min. før jeg nåede post 42.
Nu havde jeg fået nok af luftfoto-leg, og mere
end halvdelen af de 6 timer var allerede brugt.
Tilbage til Styrsø og det mere almindelige okort. Her skråede jeg hen over øen, hvor jeg
fandt både kendte (fra fredag aften) og ukendte poster – men stadig ikke havde held til at
finde post 13. Godt brugt og med lidt ømme
lårbasser nåede jeg afgangshavnen ca. 20 min.
før sidste færgeafgang. Det lokale havnecafeteria var godt fyldt med o-løbere, som netop
havde ryddet disken for æbletærte m.m. For
at få lidt væske indenbords lånte jeg 20 SEK.
af Lisbeth, som jeg vist stadig skylder hende.

Vi klarede os flot – men den helt præcise point-beregning fik jeg aldrig helt fat i. Bl.a. fik
man bonuspoints, for hver af de tidligere gange man havde deltaget, så der stod vi jo ikke
stærkt.
Søndagens max.tid var 3 timer, så med den
ekstra ½ time fra fredag aften blev det til samlet næsten 12 timer løb på små 2 døgn.

Vildmarkskvinderne Ellen og Lisbeth
Så var det om bord på færgen og hastigt hen
for at stemple sporvognskortet, så dokumentationen var i orden. Efter sporvognsturen ankom vi til vandrerhjemmet, hvor vi blev indkvarteret i et 5-mandskammer og indtog aftensmaden udendørs med masser af god ostemning.
Senere på aftenen kaldte løbs-ledelsen til instruktion om søndagens løb, hvor man selv
måtte sætte hold bestående af 1 – 10 deltage-
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Jo – ærligt talt – man følte sig som noget af en
”vildmarkskvinde” efter den dåd, og i bilen
hjem blev der ikke sagt ét eneste ord på en
200 km-strækning gennem Sverige, hvor Jens
Aaris heldigvis var vågen nok til at styre.
Denne oplevelse kan stærkt anbefales – og
ledelsen blev punket til også at arrangere i
2009.
Ellen Thisted
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En lang på to kort
Jættemil 2008
For mange o-løbere er Jættemilen noget særligt. Det er sæsonens sidste ”rigtige” konkurrence, OK73 lægger et stort arbejde i at holde
kvaliteten høj, og banerne er godt og vel dobbelt så lange som ved et almindeligt kredsløb.
Det tiltrækker mange o-løbere, som nu skal
ud at give den en sidste skalle, inden vinterens
”cupper”, NatCup, VinterCup og VinterSerien MTB-O, begynder.
I månedsvis har overtræner Gert varmet os
”breddeløbere” op til den afsluttende dyst ud i
kort og kompas. Det havde ikke skortet med
gode råd om lange træningsløb, ernæringsrigtig kost, indsmøring af fødder i fåretalg (må
tilstå, at jeg valgte et alternativ), rigelig søvn,
osv., med det formål at få søllerødderne rigtig
godt forberedte. Da løbet var henlagt til Gribskov Nødebo, og vi desuden vidste, at Keld
Olsen var banelægger og Gert banekontrollant, var forventningerne om gode og udfordrende baner i en spændende skov helt i top.
Jeg havde i weekenderne inden præsteret nogle hæderlige resultater efter egen målestok.
Dagen før Jættemilen var der AL-sprint i Hillerød By i det skønneste efterårsvejr, hvor den
fik fuld skrue. Måske en anelse for meget
skrue, for jeg oplevede utilsigtet at havne både på en byggeplads og i en privat have omgivet af et impassabelt hegn. Så nu måtte
weekendens bom være klaret. Det skulle desværre vise sig ikke helt at holde, men herom
senere.
Søndag morgen vågnede vi op til regnbyger
og strid vind. Men hvad gør det, det er jo ikke
en badeferie det her. Søllerødder trives bedst
med byger, blæst og brombær, havde vi lige
sunget om til klubmesterskabsfesten. Morgenmad 3 timer før start og en sidste skimning af instruktionen. Starttid 10:50, 41 poster, 16,3 km, kortvend. Sko, kompas, brik og
briller er pakket. Jamen det er vel det.

Søllerødderne havde ”valgt” ikke at tage
klubteltet med til trods for anbefalingen i instruktionen, og havde desuden slået lejr på
toppen af en bakke i Grib Skov, hvor byger
og vind havde frit spil. Til gengæld var beliggenheden i første parket på stævnepladsen
perfekt med udsigt til 3-4 forskellige sidsteposter og målopløbet.

Fra Jættemilen i 2006

I Jættemilen er der samlet start i hver klasse,
og langt om længe kom turen til min. Her stod
vi så skulder ved skulder på to lange rækker
med kortene liggende på jorden foran os.
Pludselig ringer klokken til afgang, vi samler
kortene op og løber af sted i samlet flok, mens
vi navigerer os ind på kortet og beslutter vejvalget til førsteposten. Det er egentlig pudsigt,
at banelæggeren har valgt at kalde førsteposten nummer 25, tænker jeg. Et par hundrede
meter længere fremme: ”25 - Hallo!!!” Måske
skulle man prøve at vende kortet. Jo, der er
sørme en post, der har nummer 1! Jeg foretager et skarpt venstresving og re-planlægger
hurtigt. Der er adskillige foran mig, der ufortrødent fortsætter mod P25, men måske har de
en anden gafling. Det er en af de lumske ting
ved Jættemilen, at man aldrig kan være sikker
på, at konkurrenterne skal samme sted hen
som en selv, så man skal ”ligge på hjul” med
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omtanke. P1 er nu lige foran næsen af mig.
Checker lige kontrolnummeret. 105 står der.
Hvad er nu det? Den skulle hedde 103 ifølge
postdefinitionen! 01=
Hvad gør man, når man er sikker på at være
det rigtige sted, men kontrolnummeret ikke
stemmer? Hvilken bomteknik bruger man
her? Første tanke er naturligvis, at man nok
alligevel ikke er det helt rigtige sted, for Gert
har jo kontrolleret banen og numrene. Jeg
finder et par karakteristiske terrængenstande i
nærheden, men kommer stadigvæk til samme
resultat. Det er det rigtige sted. Til sidst
checker jeg lige postdefinitionen en ekstra
gang – og nu står der 105! Kontrol 103 hører
til P25, som er den første post på den anden
side af kortet. Med min avancerede kortfoldeteknik er det lykkedes mig at få læst definition på den forkerte side af kortet!
I instruktionen kunne man under afsnittet om
kortvend læse: ”Vær derfor meget omhyggelig
med at starte med første del af banen. Postbeskrivelserne vil være påtrykt den respektive
banedel.” Meget betænksomt, ikke!
Således godt begyndt, er jeg faldet et pænt
stykke ned i feltet, og der er noget at arbejde
med. Men, med 40 poster tilbage er der tid
nok til at komme op igen, og ved P8 indhenter
jeg nogle af mine sædvanlige konkurrenter fra
Tisvilde Hegn og Allerød, og ved P10 og P11
er jeg foran. P12 ligger ved en spang midt i et
område med tæt underskov og væltede træer,
som det tager mig lidt tid at kravle igennem.
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Jeg bliver hentet og ligger på hjul til P14, som
er første stjerne i en butterfly (se kortudsnittet).
Allerødløberen ser ud til at have samme
gafling som jeg, og jeg må jo se at komme
forbi ham. Han viser sig at være en stiløber,
og jeg vælger en mere direkte vej gennem lidt
tæthed 1 og kommer foran. Får til gengæld
ikke checket kompasset ordentligt ved udløb
fra P15 og kommer 20 grader længere mod
nord end planlagt. Men nu er det nemt at finde frem til P16, ved blot at løbe syd langs
højderyggen.
Pludselig ser vi et par o-løbere i karakteristisk
foroverbøjet stilling. Plukker de mon svampe?
Midt under et o-løb! Jeg har da ikke tænkt på
at tage en pose med. Det viser sig, at en ballerupløber har tabt sine briller ved løb under en
lavthængende gren på et stort juletræ. Han er
vist temmelig nærsynet, og der kunne være
risiko for, at uden briller finder han ikke hjem
på denne side af jul, så vi tager alle en pause
og leder højt og lavt efter et par briller med
metalstel. Den slags skæmmer ikke naturen
ved at være meget iøjefaldende, kan jeg oplyse. Det er utroligt så langt et par briller kan
flyve, men til sidst finder Eva fra FIF Hillerød
dem, og vi kan alle begive os på vej igen.
Men nu er pulsen nede og koncentrationen
gået fløjten. Næste post er dog ikke et problem. P17 ligger i et grønt område med et
virvar af hugninger, så jeg tager den sikre vej
ad stien langs jernbanen. Misser dog alligevel
posten med 30 meter, men ser Jørgen BojsenMøller og allerødløberen løbe væk, så fejlen
er hurtigt rettet. P18 til P19 går gennem grønt
med masser af kvas i skovbunden. Jeg finder
en sti og løber mod NV ud af området for at
tage P19 fra NØ, hvilket i retrospekt nok ikke
var det optimale, men jeg stempler alligevel
P19 samtidigt med allerødløberen. Jørgen BM ser jeg ikke.
P20 ligger også i grønt med hugninger, og i
modsætning til allerødløberen får jeg valgt
den rigtige hugning og kommer foran. P21 er
sidste post i butterflyen. Jeg vælger at krydse
gennem det grønne for at komme ud i åben
skov. Det er en anelse besværligt, men jeg
dumper lige ned i posten. Allerødløberen er jo
stiløber, så han tager en omvej mod nord ad
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stier, men han har alligevel stemplet P21 før
jeg, viser det sig, og jeg ser ham ikke.
P24 er sidste post på første sløjfe og første
side af kortet og ligger ved stævnepladsen. Så
jeg vender kortet, løber friskt op gennem
stævnepladsen langs en snitzling, veksler et
par kække bemærkninger med et par tilskuere,
snupper et bæger vand og begiver mig ud på
anden sløjfe. Her er den første post den berygtede P25 med kontrolnummer 103, og P26 og
P27 er gengangere fra første sløjfe. Alligevel
lykkedes det mig at benytte 11 sekunder længere på strækket P2/26 – P3/27 end ved første
gennemløb!
Herefter går det helt galt! Min præstation fra
P28 til P33 rummer materiale til det meste af
en bomkanon, som jeg dog vil spare jer for.
På et tidspunkt beslutter jeg at standse op et
øjeblik for at genvinde koncentrationen, og
jeg snupper også lige en müslibar i håb om at
få lidt energi til hjernen. Jeg skal lade det være usagt, om det havde nogen effekt. Til min
overraskelse møder jeg pludselig allerødløberen i modløb. Han har ingen anelse om, hvor
han er, hvilket jeg tilfældigvis har på det tidspunkt. Flink som jeg er, viser jeg ham det på
kortet, og vi følges til P33.
I instruktionen kunne man læse ”Der er generelt ret vådt i skoven. En del områder med
små oversvømmelser er ikke markeret på kortet. De fleste baner har en passage af en smal
mose, som er ret våd. Mosen kan passeres
over det hele, men der er markeret to violette
streger på kortet, hvor passagen er lettest. I
terrænet er der markeret med rød/hvid
snitsling ved disse to streger.” Min bane passerede omtalte mose mellem P37 og P38, og
jeg noterede mig de violette streger på kortet.
Jeg havde til gengæld ikke bemærkningen om
”de små oversvømmelser” i frisk erindring, og
det lykkedes mig at løbe ud i en ”lille oversvømmelse” og stå i vand til livet, inden jeg
overhovedet var nået frem til mosen. Men
løbeskoene trængte sikkert også til at blive
skyllede på det tidspunkt. Vejen over mosen
var fint markeret, men jeg havde ”kompasproblemer” efter passagen og ville partout
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mod nord i stedet for mod øst. Det gjorde det
unægtelig mere kompliceret at finde frem til
P38. Her fik allerødløberen desværre et forspring, som det aldrig lykkedes mig at hente.
Men nu var målet nær, og det var tid at sætte
den berømte skrue i vandet, om man så må
sige. Fuld fart frem og ved P39 mødte jeg
Jørgen B-M igen samt Bo.
I en ædel kappestrid mellem tre søllerødder
spurtede vi de sidste poster frem mod målet.
Det må have set flot ud fra søllerøddernes lejr
på stævnepladsen, da vi kæmpede os frem til
målposten. Desværre havde en del tilskuere
og deltagere forladt stævnepladsen i utide, og
de gik glip af det fantastiske opløb.

Sidsteposten. Bemærk senderen.
Hvad er så konklusionen her 14 dage efter
løbet? Stiller jeg op til Jættemil 2009? Svaret
er helt klart JA! Til trods for, at min indsats i
år næppe fortjener karakteren ”bestået”, var
det også i år en fantastisk oplevelse. Løbet er
langt nok til at opleve adskillige op- og nedture og dyster mellem de enkelte deltagere. Læg
dertil super baner i en fantastisk skov, ja, så er
der vel ikke meget at betænke sig på. Det forlyder for resten, at banerne findes i en light
udgave, men så ryger den specielle udfordring
ved at skulle holde koncentrationen gennem
et helt langdistanceløb. Ikke at det lykkedes
særligt godt for mig i år, men næste år …
Niels B.
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Orienteringsløb
med GPS
Mange gange, når jeg langt
om længe – og ad uransaglige veje - har fundet frem til en post, har jeg spekuleret over,
hvad der egentligt gik galt. Tit kan end ikke
en nøje granskning af kortet og hukommelsen
efter løbet give svaret, selv om jeg er meget
nysgerrig efter at kende det.
Løsningen på problemet er en GPS. Jeg har i
3/4 år haft et GPS-ur, og hvis man er til elektronisk legetøj, er den sjov at løbe med.
Den tilbyder en masse forskellige funktioner.
Selvfølgelig kan man hele tiden se præcist
hvor langt man har løbet og hvad den øjeblikkelige løbehastighed er. Endvidere er der
mange andre funktioner, som man kan bruge
under træning. F.eks. kan man få en alarm,
hvis hastigheden kommer over eller under
nogle grænser, man har angivet. Der er forskellige former for avanceret intervaltræning
osv.
GPS’en lagrer løbeturene i sin hukommelse.
Efter løbet kan data lægges over på computeren for nærmere analyse, så i praksis er det
ubegrænset, hvor mange løb man kan gemme.
En sjov funktion er, at man kan konkurrere
med sig selv. Det er nemlig muligt at benytte
data fra et tidligere løb til at få en virtuel konkurrent. Næste gang man løber samme rute,
kan man hele tiden få at vide, om man er foran eller bagved sit tidligere løb – angivet med
én meters nøjagtighed. Jeg har en testrute,
hvor jeg af og til løber mod min hidtil bedste
tid. Hver gang den bliver slået, definerer jeg
et nyt bedste løb.
Men vi orienteringsløbere vil jo gerne kunne
se løberuten på et kort. Vha. den software, der
følger med GPS’en, er det meget let at få vist
sit løb i Google Earth. Man får altså tegnet sin
rute på et luftfoto af skoven. Det er fint nok,
da man godt kan se søer, nogle stier mm.,
men man lærer ikke så meget ved at kigge på
det.
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Efter sæsonens sidste
kapsejlads var sejlet – og der derfor var bedre
tid - satte jeg mig det mål, at få løberuterne
vist direkte på orienteringskortet.
Jeg prøvede forskellige store programmer
med et væld af muligheder til planlægning af
ekspeditioner, men for det første var de komplicerede at bruge, og for det andet ville de
ikke importere GPS’ens data direkte. Man
skulle så finde et andet program til at konvertere til det såkaldte GPX-format, og derefter
læse data ind i mapningsprogrammet. Det
lugtede af mange timer ved computeren.
Heldigvis fandt jeg – inden jeg havde spildt
for megen tid – et program, der var designet
præcist til formålet. Det hedder QuickRoute
og er skrevet af de svenske eliteløbere Mats
Troeng og Jörgen Ohlin. Programmet er let at
bruge, og udover at man kan få vist sit løb på
et orienteringskort, tilbyder det bl.a. også:
•
•

•
•
•

Tegning af ruten med forskellig farve
alt efter løbehastigheden på det pågældende sted.
Tegning af ruten, hvor farven afhænger af pulsfrekvensen. Man kan altså
se, hvor man har givet den en skalle
og hvor man har slappet af.
En separat graf over løbehastigheden
hen gennem løbet
Et histogram der viser, hvor stor en
procentdel af tiden man har ligget i
forskellige hastighedsintervaller.
Hvis man har givet sig tid til at trykke
på GPS’en ved hver post, kan programmet desuden for hvert stræk vise
den procentuelle forskel mellem fugleflugtslinjen og den rute, man har løbet.

Som et eksempel er der nedenfor vist et udsnit
af et skærmbillede (på skærmen er rutestregen
lettere at se end i sort/hvid):
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GPS’en. Hvis ikke, har man lidt mere arbejde).
Det, man så får vist, er kortet med rutestregen
tilfældigt placeret, hverken størrelse eller placering passer (hvordan skulle de også kunne
det?).
Jeg plejer først at trække rutens start hen i
kortets startpunkt, så er der ét punkt der passer. Det parallelforskyder hele ruten. Dernæst
skal man finde et karakteristisk punkt på ruten, der ligger så langt væk som muligt –
f.eks. et skarpt knæk ved en post. Det trækker
man hen til det tilsvarende punkt på kortet.
Herved ændrer hele ruten sig proportionalt, så
alle vinkler bevares.
Nu burde det hele passe, men det gør det
normalt ikke, da kortene ikke er helt præcise.
Derfor må man trække et par punkter mere på
plads. Men som det kan ses på kortudsnittet
ovenfor, bliver resultatet temmelig retvisende.
Et samarbejde mellem Dansk Orienteringsforbund og Cowi vil endda efterhånden gøre
vores kort mere nøjagtige.

Kortet viser en kaotisk start på årets Jættemil.
Først lidt sightseeing på vej til post 1. Dernæst en stor omvej til post 3. Jeg ville have
været op mellem de to moser, men der var for
meget vand. Vel fremme ved post 3 måtte jeg
desværre konstatere, at den lå på den anden
side af en vandfyldt grøft, der var bredere end
jeg kunne hoppe med en fibersprængning.
Selv om familien mange gange har vist, at
grøfter og moser ikke skræmmer, så havde jeg
ikke lyst til at få tunge sko så tidligt i løbet.
Derfor kan man lige ane tilbageløbet til overgangen.
Arbejdsgangen efter man har haft GPS’en på
under et løb er, at man først skal have en digital udgave af kortet. Hvis man ikke kan få den
direkte, kan man bruge en scanner (det har jeg
gjort – mange arbejdspladser har en rigtig god
scanner i kopimaskinen).
Dernæst parrer man GPS-datafilen med kortfilen i QuickRoute. (Hvis man har en Garmin
GPS, kan QuickRoute hente filen direkte fra

QuickRoute
kan
hentes
gratis
på
http://www.matstroeng.se/quickroute/en/. Det
er såkaldt ”donationware”. Så husk at sende
en skærv til Mats, hvis I benytter programmet.
Han foreslår selv 10 euro og det er nemt at
betale via hjemmesiden.
Et par afsluttende facts:
En GPS bæres på håndleddet og fylder som et
(meget) stort ur.
Dens nøjagtighed er typisk bedre end 10 m.
Det afhænger af satellitplaceringerne, af skydækket og af bevoksningen.
Tidligere har der været problemer med at benytte GPS i skove, men efter fremkomsten af
de nye SIRFIII-chipset, er det blevet meget
bedre. Våde blade på træerne skulle dog stadig kunne få GPS’en til at tabe pusten, selv
om jeg endnu ikke har oplevet det.
Inden man bruger en GPS ved et vigtigt løb,
vil jeg anbefale, at man lige kigger i reglerne.
Selv om det er svært at få hjælp fra GPS’en
under løbet, er det ikke sikkert, det er tilladt,
at have den på.
Jørgen Bojsen-Møller
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Europamesterskaber for juniorer
= EYOC 2008
Onsdag d. 8/10 kørte det danske EYOC-hold
af sted i 4 minibusser mod Schweiz, hvor
EYOC blev afholdt. Holdet var blevet udtaget
på baggrund af resultaterne til Dm-mellem og
Dm-lang, som jeg begge havde vundet. Det
var første gang, at Danmark deltog med fuldt
hold. Sidste år deltog vi kun i H/D 16, men i
år stillede vi op i både H/D 16 og H/D 18, det
vil sige alle de klasser der var. Vi havde også
en masse H/D 20 løbere med, som skulle løbe
Open Junior Match, som foregik samtidig
med EYOC. Det var altså første gang jeg deltog, og jeg glædede mig rigtig meget til at
komme ned og prøve kræfter med terrænerne
samt se, hvordan jeg lå i forhold til de andre
løbere. Det var efterårssæsonens hovedmål,
og jeg håbede, at jeg på en god dag kunne
komme på podiet (top 6).
Efter en lang køretur kom vi frem til den militærbase, vi skulle bo på. Alle 8 drenge fra
EYOC-holdet skulle bo sammen med de 8
drenge fra Belgien i et 16-mandsværelse. Vi
kom heldigvis først, så vi nåede at vælge senge. Efter en bid mad tog vi ud for at løbe modelevent. Terrænet, hvor det foregik, var helt
fladt og mindede slet ikke om konkurrence
terrænerne, som var en del kuperet. Men det
var nu meget godt lige at komme ud og få lidt
gang i benene efter den lange køretur. Resten
af dagen gik med afslapning, for næste dag
skulle der løbes langdistance.
Langdistancen foregik i ret bakket område,
med en del stier og nogle stendetaljer. Jeg
startede blandt de sidste på den 8.5km lange
bane. Da jeg var lidt usikker på, hvordan jeg
lå til i forhold til de andre, troede jeg, at jeg
blev nødt til at løbe fuld fart hele vejen for at
kunne blande mig i toppen. Det var dog en
dum idé, da jeg startede med at bomme 45
sek. på førsteposten. Derefter gik det okay til
næste post, indtil jeg så bommede 3. posten.
På grund af bommene blev jeg ved med at
løbe rigtig hurtigt for at indhente det tabte,
men det er noget, man aldrig skal gøre… Sådan fortsatte det resten af banen, og jeg kom i
mål med en rigtig dårlig følelse. I mål var jeg
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ca. 5.5 min efter vinderen, hvilket rakte til en
13. plads. Jeg var ret overrasket over, at jeg
ikke var længere bagefter på trods af mine
bom, så det gik op for mig, at jeg sagtens
kunne følge med de bedste, hvis jeg bare løb
et godt teknisk løb. Det var dog gået rigtig
godt for mange af de andre danskere. Emma
vandt i D 16, Marius blev nr. 2 i H 16 og Ida
og Signe blev henholdsvis nr. 1 og 3 i D 18.
Så der var rigtig god stemning på holdet.
Dagen efter skulle der løbes stafet. Jeg løb
sidste tur på hold med Andreas Boesen og
Søren Sørensen. Boesen løb et godt løb og
kom ind lidt efter teten som nr. 8, men han
havde også haft en lang gafling til sidst. Søren
løb også et godt løb og holdt placeringen og
kom i mål ca. 5.5 min efter Estland, som førte
klart. Jeg kom ud sammen med franskmanden
Lucas Basset, der var blevet nr. 2 dagen inden. Sammen hentede vi mange placeringer,
og ca. halvvejs kom vi op til en gruppe med
Schweiz, Tjekkiet og Finland. Til næste post
var der et langstræk, og jeg kom op til gruppen. Franskmanden hang lidt efter og Tjekkiet
røg væk på en lang gafling. Næste post var
gaflet og jeg bommede min post med ca. 30
sek., hvorefter franskmanden kom op, og vi
var lidt bagefter. Vi fik dog sammen hentet
gruppen igen, og da vi kom ind forbi publikumsposten, lå jeg lige efter schweizeren,
som nr. 3. Der var vildt jubel, da vi passerede
stævnepladsen. Der var ca. 2 km igen.
Schweizeren førte an ud på sidste sløjfe. Ved
næste post tog jeg teten og fik et lille hul på
en sti. Jeg kom lidt skævt på vej til næste
post, og han lå lige foran mig. Sådan blev det
ved med at være hele vejen til sidste posten. I
spurten var han totalt overlegen, men vi blev
nr. 3. Super fedt! Franskmanden kom i mål
lidt efter.
Efter løbet skulle der lige spises og snakkes
lidt, inden det var tid til præmieoverrækkelse.
Igen var det en god dag for Danmark. Pigerne
vandt både D16 og D18 og vi blev nr. 3 i
H18. Jeg havde løbet hurtigst på 3. turen, så
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jeg havde fået god selvtillid til sprinten dagen
efter. Om aftenen var der afslutningsbanket,
som dog foregik rimelig stille og rolig, da vi
jo skulle løbe dagen efter.
Det sidste løb var sprinten i Solothurn, som er
en barokby. Jeg startede blandt de sidste og
vidste, at hvis jeg løb et teknisk godt løb, så
kunne jeg godt blande mig i toppen. Så det
var det jeg gjorde. Lavede ikke rigtig nogen
fejl og tog nogle gode vejvalg igennem byen.
Da jeg passerede stævnepladsen, hørte jeg, at
jeg lå nr. 4. Så nu skulle der bare trykkes på.
På vej mod sidste posten kunne jeg høre danskerne stå og råbe. Så vidste jeg, at jeg lå godt
til, så nu gjaldt det bare om at presse det sidste ud af kroppen. Jeg kom i mål som en foreløbig 2’er 12 sek. efter. Nu skulle der bare
ventes på de sidste løbere, inden jeg vidste,
om jeg kunne få en medalje… Der var heldigvis ingen, der slog min tid, så jeg havde
vundet sølvmedaljen. Rigtig god afslutning på
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EYOC. Emma vandt sølv i D 16 og på grund
af alle de gode resultater fra dagene før, vandt
vi holdkonkurrencen foran Tjekkiet og
Schweiz. Det var stort ☺.
Efter et par rigtig gode dage tog vi videre til
Bellizona, der ligger tæt på grænsen til Italien
i det sydøstlige Schweiz. Her skulle vi træne i
terræner fra JWOC 2005, som minder lidt om
terrænet til JWOC 2009 i Italien. Det var en
rigtig fed tur, selvom det også blev lidt hårdt
at løbe rundt i bjergene, men den gav helt
sikkert god erfaring i forhold til næste års
JWOC.
Igen vil jeg opfordre alle søllerødder til at
tage til Italien næste år og løbe publikumsløb
til JWOC. Løbene foregår i Dolomitterne, og
det er en rigtig stor oplevelse at løbe der.
Håber også, at I vil være med til at bakke os
danskere op dernede.
Vi ses i skoven.
Rasmus.

Fra DOFs hjemmeside (okt. 2008)
Det danske juniorlandshold har sat deres præg
på EM for juniorer de seneste dage. I de
schweiziske skove er der ingen tvivl om, at
det er Danmark der styrer!
I dag, søndag, blev der løbet sprint med to
danske medaljeplaceringer.
I D 15-16 år var Emma Klingenberg, Faaborg
OK igen med helt fremme. Det blev til en
sølvmedalje 8 sekunder efter guldvinderen
Tereza Novatna fra Tjekkiet. Med andre ord
kan Emma i dag tage videre på træningslejr
med 2 guldmedaljer og en sølv – så kan det
kun blive en lille bitte tand bedre! Emma har
virkelig vist verdensklasse ved dette mesterskab.
Dagens anden danske medalje gik til Rasmus
Thrane Hansen, Søllerød OK. Rasmus er i flot
fremgang og kunne i dag tilføje en fortjent
sølvmedalje til gårdsdagens bronze, også en
flot høst til Rasmus.
I mål var Rasmus 12 sekunder efter vinderen
Kristian Jones fra England.

Et flot dansk EM – Danmark var bedste nation, det lover godt for fremtiden for dansk
eliteorientering. Stort tillykke til hele holdet.
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Rasmus Thrane Hansen
Jættemilen/Bysprinten
På DOF ´s hjemmeside kunne man efter Jættemilen se følgende:
Jættemilen.
I herrejuniorklassen var det Rasmus over hele
linjen. Rasmus Kragh, Skive AMOK snuppede en fortjent sejr foran gårsdagens sprinthelt
Rasmus Thrane Hansen, Søllerød OK og med
lokale Rasmus Folino Nielsen, FIF Hillerød
på 3. pladsen. Ranglistevinder og samlet sejrherre i Landinspektør Junior Cup blev Rasmus Thrane Hansen fra Søllerød OK. Fornem
weekend for Thrane med sejr over alle seniorerne i går og samlet vinder af den danske
rangliste 2008 i dag.

denne orienteringssportens nyeste disciplin er
blot ca. 15 minutter.

1. Rasmus Kiilerich Kragh Skive AMOK 1:58:58
2. Rasmus Thrane Hansen Søllerød OK 1:59:36
3. Rasmus Folino Nielsen FIF Hillerød 2:09:05

En våd og ”brugt” Rasmus efter Jættemilen.

Bysprinten blev løbet dagen før Jættemilen.
Dagens hurtigste mand - Rasmus Thrane
Hansen, Søllerød OK.
Scenen var sat på det hyggelige torv i Hillerøds centrum. Solen skinnede fra en skyfri
himmel og der var et imponerende godt felt til
start i dagens Arbejdernes Landsbank
Bysprint.
Der blev løbet i byen på specialtegnet kort og
med meget højt tempo. Konkurrencetiden i
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Herreeliteklassen blev en tæt dyst mellem den
etablerede landsholdsløber, Christian Nielsen
fra Faaborg OK og hans 12 år yngre kollega
fra juniorlandsholdet, Rasmus Thrane Hansen
fra Søllerød OK. Yngstemanden, der tilmed
fylder 18 år i dag, viste sig at være stærkest
og gav dermed sig selv en fornem fødselsdagsgave. ”Jeg har løbet i højt tempo og har
kun lavet få fejl” sagde en glad Rasmus Thrane Hansen efter sejren. Christian Nielsen udtrykte respekt for Rasmus Thrane Hansens
flotte tid i mål – ”det er super godt gået af
Rasmus” var kommentaren fra sympatiske
Christian Nielsen.

Herrer 3.100 meter 25 poster
1. Rasmus Thrane Hansen Søllerød OK 15:50
2. Christian Nielsen Faaborg OK 15:52
3. Thomas Jensen Tisvilde Hegn OK 16:19
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Ungdomssiden
med mere
Ja, ungdomssiden er lidt anderledes end sædplads til ALLE jer ungdomsløbere. Kom og
vanligt, idet Sutterne ikke selv har skrevet
prøv! Det er hver lørdag kl. 10.
noget denne gang, så i stedet følger her en
Se træningsplanen her i bladet.
Gert og Vibe
opfordring til sutterne, som vi håber I vil tage
imod.
Hver mandag kan I møde op i Rønnebærhuset
og deltage i både løb, tørtræning og spisning.
Bo og Anders har sørget for et varieret program til jer, og I bliver helt sikkert stærkere
og dygtigere.
Der er endnu flere muligheder for at blive
dygtigere. Hvad med at møde op om lørdagen
til klubbens breddetræning?
Træningen er meget varieret, og I kan roligt
medbringe jeres forældre og lære dem, hvad
orienteringsløb er. Der er altid en lettere bane
samtidig med specialtræningen. Der plejer at
møde omkring 40 søllerødder frem til vinHer planlægges næste periodes SUT-træning
tertræningerne, og der er helt sikkert også
_______________________________________________________________________________

Sommerferie 2009.
Har du lyst til at løbe orientering i Dolomitterne / Italien i din sommerferie?
I forbindelse med junior VM i Italien fra d.
4/7 – 11/7, hvor Rasmus Thrane fra Søllerød
OK deltager, arrangeres der også publikumsløb. Se mere på: www.jwoc2009.it
Til disse populære publikumsløb er der klasser af alle sværhedsgrader, fra ung til senior,
og normalt er der flere end 2000 løbere med.
Der er 1. deadline for tilmeldinger 31/12, derefter bliver det lidt dyrere at tilmelde sig.
Indtil videre har 2 familier + det løse vist interesse – har du også lyst til at være med, så
ring eller skriv til mig.
Ulrik Illum 40 10 59 90

Det kan være svært at vælge løbsklasse, men
bare spørg, så skal vi nok give et bud.
OBS. Begge 5-dagesløb kan nås!
Italien 6.-11. juli og Sverige 18.-24. juli.
Vibe

-------------------------------Og så har jeg fået et gammelt fotografi:

Jeg kan varmt anbefale ovenstående, idet Gert
og jeg m.fl. deltog i et 5-dages i Dolomitterne,
netop ved Trento, hvor JWOC skal foregå.
Det var i 1998. Dejligt terræn og dejligt vejr.
Vi har dog selv besluttet os for at deltage i Oringen i Småland, og det kunne da være hyggeligt, hvis nogle af klubbens nyere medlemmer ville med til Sverige. Der er kun omkring
250 km. til stævnecenteret i Eksjö.

Stafetskifte WM 1974
Else Juul Hansen og Vibeke Bøgevig
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JULE-MAVE-FRÆS

EN REN SØLLERØD-JULEUDFORDRING
MÅSKE MØDER DU DEN RARE NISSE UDE I DEN STORE SKOV
Dag:
Mødetid:
Mødested:
Startsted:
Startmetode:

Fredag, d. 26. december 2008 = 2. juledag.
Samling af julemavefræsere kl. 10.00.
Grusbanen på Rudegård Stadion.
Afgang til startsted – laaaaangt ude i skoven senest kl. 10.10.
Samlet start på alle 3 baner - samtidigt.

Baner:

3 km (let/mellem),
5 km (let/mellem/svær),
7 km (let/mellem/svær),

Maxtid:

60 minutter, pointfradrag pr. minut over max.: 5 point. Husk ur.

Poster:

Små søde julefarvede skærme med klippetænger.

Nissen:

Håndtryk hos skovnissen giver 100 point.

Kort:

Nisseklipmodel Rude Skov. - - - Målestok: Ja.
Nisser er jo ikke de bedste korttegnere/banelæggere.

Præmier:

Restgaver fra det store julemarked. (Vindere, lodtrækning m.m.)

10 poster á 30 point.
15 poster á 20 point.
20 poster à 15 point.

Bad + Omklædning: Benyt omklædningsrummene i underetagen ved ”Den gamle Hal”.
Spisning:

Medbring de lækreste rester fra julefrokosten, så vi sammen kan nyde
dem ca. kl. 12 i klublokalerne.
Tag også lidt julebag/-knas med til kaffen.

Tilmelding:

Det vil lette arrangementet, hvis du tilmelder dig inden 17-12-2008.
Brug: vibegert@get2net.dk eller 49 14 65 06.
Men selvfølgelig er der ekstra kort til alle de spontane julemavefræsere.

Korttrykker:

Niels Raagaard

Banlelægger +

stævneleder, overdommer og beregnerchef – ja, ham kende I jo nok !
GERT
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