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Søllerød Orienteringsklub
 

         
 
 

 
Der var rigtig mange deltagere ved 2. runde af divisionsturneringen i Krogenberg Hegn. 

Se flere billeder inde i bladet. 
 

Læs i dette nummer bl.a. to fantastiske beretninger fra forårets DMer.  
Læs også om, hvad 10-mila er for noget, hvad elitedrengene deltager i, om KUM og læs et portræt af en 

orienterer, hvis hele fritid bruges på orienteringssporten. 
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Klubtelefon i Rønnebærhuset   45174590
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Deadline for de næste numre af Komposten: 
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• 6. oktober 2008. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
• 24. november 2008. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

 
 

Find kalenderen frem NU 
Og sæt X ved søndag den 7. september 

NEDRYKNINGSMATCH 
 
 Tilmeld dig hellere med det samme, for vi hører vel til i 2. division! 
 
Løbet foregår i Anneberg Skov ved Nykøbing Sjælland. 
Nr. 1 og 2 fra tredje division og nr. 3 og 4 fra 2.division mødes i denne match, som vi selvfølgelig 
skal prøve at vinde. 
De to første matcher gav pointlighed mellem de fire klubber i divisionen. 6 matchpoint til alle. 
 
Sådan står der i pointreglerne: 
 
En division vindes af det hold, der har opnået flest matchpoint i den indledende runde. 
Har to eller flere hold lige mange matchpoint, er det summen af holdets egne 
løbspoint i indbyrdes matcher i de indledende runder, som er afgørende for placeringen. 
 
Ved lighed i egne løbspoint vinder det hold, der i de indbyrdes matcher har den 
laveste løbstid for samtlige pointgivende deltagere på bane 1 - 7. 
 
 
 
 



Søllerød Orienteringsklub  Komposten – 18. årgang nr. 3 –juni 2008 

4 

Fra formandens bord 
 
Efter at have ligget underdrejet et par måne-
der er formanden klar igen til at vise sig på 
stævnepladsen og i skoven. 
 
Søndag d. 18.5. havde jeg således tilmeldt 
mig Divisionsmatchen i Krogenberg Hegn og 
tilmelderne havde placeret mig på bane 7A 
(klasse 21-C!) – og træt blev jeg, da oriente-
ringen ikke var så svær. 
Resultatmæssigt har dette arrangement været 
en dårlig dag for Søllerød OK. Et helt usæd-
vanligt sammentræf af (for divisionsmat-
chen!) uheldige omstændigheder på dagen 
(udtagelsesløb for de stærke juniorer, skader 
blandt vore H21-løbere og andre, familiefe-
ster, arbejde o. lign) bevirkede at vi tabte 
samtlige matcher. Når pointene gøres op be-
tyder det formentlig på, at vi skal løbe om 
nedrykning – hvilket der ikke var noget der 
tydede på efter første divisionsmatch. 
Jeg håber vi kan stille i stærkeste opstilling til 
løbet i efteråret. 
 
Glædeligt var det for mig at se mange nye 
ansigter – den konstante træningsindsats viser 
sig nu med nye deltagere i bl.a. divisionsløbe-
ne. Der ligger mange points der i fremtidige 
løb. 

Mads Lassen spurter i mål og aflæser sin brik 
(Foto: Vibe Bøgevig) 

Red.: Mads er en af de unge, der nyder godt 
af SUT-træningen. Han har deltaget i en del 
konkurrenceløb i år, og det viser sig nu i re-
sultaterne. Mads er førsteårs- H-12-løber. 

Arbejdet med forslag til en ny klubdragt skri-
der frem og vi forventer på næstkommende 
bestyrelsesmøde at få arbejdsgruppens forslag 
fremlagt. Vi håber herefter at kunne agere 
hurtigt så der igen kan komme gang i tøjbu-
tikken. 
 
I øvrigt arbejder bestyrelsen også med et for-
slag om at gå ind i den digitale alder med 
korttegning. Det kræver bl.a. nogle investe-
ringer som vi vil søge om midler til – bredest 
muligt. Det må forventes at O-kort i fremtiden 
blive fremstillet med et digitalt udgangspunkt. 
 
Grundlovsdagsløbet (som er flyttet til søndag 
efter Grundlovsdag, dvs. d. 8. juni) er en tra-
dition som gerne skulle holdes i hævd. 
Andreas Konring vandt arrangør-rettigheden 
sidste år. 
Det vil i år blive i Geel Skov, da Rude Skov 
er optaget af et arrangement med mange he-
ste.  
Forvent start kl. 10:00 og forbered årets mest 
kreative lagkage, der vil blive bedømt 
(og fortæret) i klubhuset efter badet! 
 

 
Red.: Uden at kende til klubbens lagkagetra-
dition, havde Bettina og Thor, helt nye sølle-
rødder, kreeret denne flotte kage, som Jens 
Aaris gerne vil 
smage.  
Thor overvåger 
udskæringen: 
”Tag nu ikke for 
meget, jeg vil 
gerne have noget 
med hjem,” 
tænker han. 
(måske) 
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Glem ikke løbet i Tisvilde d. 13.juni med 
efterfølgende grill-aften.  
Annonceret i forrige nr. af Komposten. 
 
En bøn! 
Rudersdal Kommune tilbyder igen år Oriente-
ringsløb som sommeraktivitet for kommunens 
unge. Det er i uge 32 mandag – fredag fra kl. 
9:00 – 14:00. Vi har tilbudt os og tidligere 
arrangeret dette i samarbejde med OK Øst, og 
dette vil formentligt også kunne ske i år. 
De SOK’ er der før har varetaget dette arran-
gement er bortrejst i uge 32. 
Hjælp søges (formentlig 2 dage i uge 32 idet 
ugen formentlig kan deles med OK Øst) 
Ansvarlige juniorer kan også gennemføre 
arrangementet. 
Kontakt gerne Ulrik Illum. 

 
En tak! 
Med vanligt blik for hvad SOK mangler har 
Chr. Strandgaard skaffet klubben et længe 
tiltrængt komfur. Tak for det. Nu håber vi at 
brugerne vil passe godt på det. 
Rengøring af komfur omfatter også ovn!!!. 
 
Rengøring af klubhus. 
Opfordringen på generalforsamling om en 
anden ordning vedr. rengøring af klubhus har 
ført til, at bestyrelsen har truffet aftale med 
Philip G-L- om rengøring af klubhus.  
De sidste dele af aftalen er ved at falde på 
plads. 
Aftalen omfatter ikke opvask og oprydning! 
Opfordring: Gør det nemt for Philip 

 
 
Skovcup er populært  
 
Sådan er holdningen blandt arrangørerne af de 3 første eftermiddage med SkovCup. 
I Ermelunden deltog 199 børn, ved Eskemose Skov var der 260 og til den (i skrivende stund) sidst 
afviklede i Hareskoven kom der 262 børn. Deriblandt flere Søllerødbørn.  
 
Der er 2 løb tilbage inden forårssæsonen er slut. Den 21. maj foregår SkovCup i Teglstrup Hegn, og 
finalen finder sted den 5. juni i Hornbæk Plantage. 
 
Alle børn kan deltage, man behøver ikke at være medlem af en orienteringsklub. 
 
Til finalen 5. juni er der mulighed for tilmelding via o-service, men man kan også bare møde op på 
dagen. Dog foretrækker arrangørerne en tilmelding.  
 
Læs mere om SkovCup på www.skovcup.dk, eller kontakt undertegnede. 
 
Løbene fortsætter til efteråret med første SkovCup den 20.august i Valby Hegn. 
 
Søllerød Ok skal stå for et arrangement onsdag den 17. september, og selv om det er i god tid, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen, for der skal bruges mange hjælpere for at få det hele afviklet 
efter bedste Søllerød standard. 
 

SkovCup 17. september i Rude Skov arr. Søllerød OK. Hjælpere ønskes! 
 
      Kirsten Olsen 
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Elitesiden 
marts – maj 2008 

 
Peter Horstmann og Troels Christiansen 
 
Forårssæsonen er generelt hektisk for elite o-
løberne, så derfor har vi masser at berette 
denne gang. Nu hvor bukkejagten er gået ind 
her i maj måned, kan vi puste ud og samle 
kræfter til at finde de poster, der kun venter 
på at blive klippet!  
 
Spring Cup var i år i Gribskovområdet på helt 
nye kort.  
Rasmus var kun 1 sek. fra sejren i H17-18E, 
Casper blev nr. 60. I H21E blev Rune 53, 
Philip 68 og Ulrik 99. På søndagens stafet 
blev SCOK førsteholdet nr. 15 og andetholdet 
nr. 30.  
Stævnet var generelt noget tyndt besat, ærger-
ligt for det danske elitestævne, håber der bli-
ver tænkt nyt, så stævnet kan bestå. 
 
DM Nat blev løbet i Stendal/Ulvedal planta-
ge. Umiddelbart ikke det mest spændende 
terræn. Masser af stier, ikke mange kurvede-
taljer og en masse grønt. Der var da også kun 
5 med fra SET, 3 i H21 og 2 i H18.  
Baneforløbet var, alt taget i betragtning, me-
get godt, men et par luskede områder med 
tæthed 2 og 3, snød store dele af feltet. I H21 
blev det en 5. plads til Peter, små 5 min efter 
vinderen Rasmus Djurhuus. Ulrik kæmpede 
sig flot igennem til en 16. plads, mens Erling 
desværre måtte udgå undervejs. I H18 var 
Rasmus ikke tilfreds med sin præstation og 
måtte "nøjes" med tredjepladsen. Andreas 
måtte desværre udgå undervejs. 
 
DM Sprint foregik i smukke omgivelser ved 
Risskov i Århus. Det meste af herreelitebanen 
var god og udslagsgivende, men dog noget for 
lang. Specielt banens langstræk gav store 
tidstab for mange løbere (øv) ☺ Søllerød var 
stærkt besat og Rasmus tog en medalje mere 
hjem til de andre ved at knuse al modstand i 
H20 og sejre med næsten 1 min! I H21 var 

Peter bedst som nr. 15, Philip 16, Ulrik 24, 
Troels 25, Michael 34, Erling 35 og Henrik 
41. 
 
Første runde af årets divisionsmatcher i 2. 
division var henlagt til Lolland d. 12. april. 
Eliteløberne stod ikke i kø for at melde sig til, 
men i den flade skov, med spændende områ-
der ind imellem, vandt Philip bane 1, med 
Troels som 3’er og Ulrik som 5’er.  
 

 
10-milaopløbet. (Foto: Troels Christiansen) 

 
Årets 10-Mila løb ca. 35km nord for Stock-
holm i Märsta tæt ved Arlanda flyveplads. 
Der var gjort meget ud af stævnepladsen, som 
lå i smukke omgivelser omkring et gammelt 
slot, og opløbet sluttede lige for foden af trap-
pen til slottet. Til gengæld var skoven ikke så 
interessant, og banerne kunne godt være lagt 
mere spændende. Specielt på natten, var 
udenomsvejvalg af stier/veje alt for oplagte, 
og man blev aldrig rigtigt tvunget igennem 
terrænet. Men hvorom alting er, så blev det 
publikumsmæssigt et spændende løb, med 
spurtopgør til sidst, 3 hold inden for 10 sek., 
og en dansker, Rasmus Djurhuus, på vinder-
holdet Kristiansand.  
Spring Cup OK havde i år allieret sig med 
Farum-Tisvilde grundet udvandring af løbere 
fra begge klubber. Fra SET var Peter, Philip 
og Rune på 1. holdet, og Ulrik og Casper på 
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2. holdet. Førsteholdet blev nr. 47, 1 time og 
12 minutter efter i mål og andetholdet blev nr. 
123, 2 timer og 23 min efter. 
Troels og Rasmus løb i år for hhv. Pan Århus 
2 og Pan Kristianstad 2. Rasmus løb en flot 1. 
tur og var inde som nr. 54, kun 3 min efter det 
forreste hold. Troels var ikke tilfreds med sit 
løb. 
 
SM stafet blev afholdt i Grib Mårum. SET 
stillede op med 2 hold. Peter, Philip og Rune 
på det ene hold, og Ulrik, Casper og Henrik 
på det andet. Der var lagt op til dyst mellem 
Søllerød, Hillerød og Farum OK. Peter kom 
først hjem på 1.turen sammen med Farum lige 
efter. Ulrik kom flot ind som nr. 3, ca. 1 min 
efter, og Hillerød skiftede ca. 1½min efter 
som nr. 4. Philip løb en flot 2. tur, hvor han 
satte Farum af med 3½ min og holdt forsprin-
get til Hillerød. På sidsteturen skulle Rune 
forsøge at holde forspringet ned til Hillerød, 
men det så ud til at blive en svær opgave, da 
Hillerøds afslutter, var den for øjeblikket 
stærke Rasmus Djurhuus. Rune blev da også 
hentet af Rasmus lidt inden publikumsposten, 
men på vej mod stævnepladsen løb Rasmus 
skævt, og Rune udnyttede chancen til at få et 
lille forspring. Den sidste sløjfe var ikke så 
svær og Rune slog turboen til, og kom i mål 
30 sekunder foran Hillerød. Søllerøds andet-
hold blev nr. 5. 

 
Philip måtte tage imod alle tre guldmedaljer. 

 
SM Lang havde i år gode, men lange baner 
(16 km for H21) i Store Dyrehave ved Hille-
rød. Lange baner plejer at være lig gode seje 
præstationer fra Rune og han kæmpede sig da 
også til en flot bronzemedalje i H21! Philip 
var næsten lige så sej og blev nr. 5 og Ulrik 
ikke langt efter som 10’er. 

 
Rune Monrad med medalje og præmiehue. 

(foto: Jørgen Münster Swendsen) 
 
Til KUM stillede SET kun med en enkelt lø-
ber, nemlig Rasmus Thrane. KUM blev i år 
arrangeret af Kolding OK, som havde valgt 
Stenderup skovene som ramme for løbet. 
Rasmus satte sig tungt på H18 og vandt sin 
klasse stort, med over 9 min på den godt 9 km 
lange bane. Om søndagen var Rasmus på det 
vindende hold, hvor han løb en hæderlig 
førstetur. Tillykke til Rasmus. 
 
Testløb til senior EM og VM blev samtidig 
med KUM afholdt ved Kristianstad og Åhus i 
Skåne. Det var et hård og kompakt program, 
der ventede lørdag-søndag. Fra klubben del-
tog Ulrik, Rune, Philip og Troels, og turen og 
ophold var fælles koordineret med OK Øst og 
FIF Hillerød. Lørdag morgen bød på sprint i 
udkanten af Kristianstad. En letløbt bane uden 
nævneværdige vejvalgsovervejelser (man 
kunne fristes til at snige et kedelig ind i ord-
rækken). Der skulle bare trykkes på, og vi fik 
lidt klask. Rune 17, Philip 21, Ulrik 22 og 
Troels 23. Allerede samme eftermiddag ven-
tede næste testløb, mellemdistancen. Terrænet 
måske betegnes som halvfladt med flere små 
kurvedetaljer og utrolig mange kurver på kor-
tet, idet ækvidistancer var 1-2 m! 23 poster 
skulle findes på 6,1 km i 25oc. Km-tiderne for 
vinderen var så hurtige som 4.30 min pr km.. 
Philip 15, Rune 19, Troels 23, Ulrik 24. Efter 
en hård dag ventede nu kun 14,6 km langdi-
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stance ved Degeberga, en dejlig kuperet skov 
med en masse sten og tætheder udover det 
hele – sådan! Lige et terræn for Rune, nr. 8, 
Philip 17 og Ulrik 18.  
  
JWOC tester afvikles i maj mens dette skri-
ves. Casper og Rasmus deltager fra SET, og 
Rasmus må siges at være næsten helt sikker 
på en plads på holdet til Junior VM, der afvik-

les i Göteborg fra 30. juni. Mon ikke testløbe-
ne viser, at Rasmus skal med til sit andet VM. 
Der er publikumsløb til VM, så du kan nemt 
komme op og heppe på ham, det er kun 3½ 
time væk ☺ 
 
Tore Linde har desværre været skadet med 
dårligt knæ i et år, vi håber snart at se Tore fit 
for fight igen.  

 
________________________________________________________________________________ 
 
Jo, Rasmus Thrane Hansen er udtaget til sit 
andet junior VM, som afvikles ved Göteborg 
fra 30. juni til 6. juli. 
Tag til Göteborg og hep på Rasmus og de 
øvrige danske løbere. 

Der er arrangeret publikumsløb i VM-
terrænerne mandag, tirsdag, fredag, lørdag og 
søndag. 
Se indbydelsen via DOF ´s hjemmeside under 
stævner, internationale løb. (red.)

 

Rasmus lige efter starten på DM-sprint, som han vandt! 
________________________________________________________________________________ 
Vigtige løb efter sommerferien. 
30. august: DM mellem i Borupskovene. Tilmelding senest 15. august, dvs. internt den 14/8 !! 
31. august: Midgårdsormen i Sorø Sønderskov.  
  7. september: Divisionsmatch i Anneberg Skov ved Nykøbing Sj. 
12. september: DM stafet på Rømø 
13. september: DM lang på Rømø    
21. september: DM ultralang i Skjoldnæsholm 
18. oktober: DM i Mountainbikeorientering 
 
Midgårdsormen/Danmarksstafetten, nu med ”lange natten”. 
Thor: 8 ture for de sejeste herrer. 
Odin: 10 ture for bredden, også her er der mindst en lang sej natbane.      Erling Thisted ved DM sprint 
Freja: 5 ture til de skrappe damer, også med lang natbane.                Foto: Jørgen M. SW. 
Røskva: 3 mellemsvære baner for klubbernes ungdomsløbere 
Tjalfe: 3 lette baner, kun for børn. 
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Aspirantens dagbog 
Tiomila 2008 

 
Fredag 25. april 2008 
 
Kære dagbog. 
I dag skal vi til Tiomila – med mig som debu-
tant! Min morgen startede alt for tidligt da 
mødetidspunktet var kl. 9 i Helsingør! Heref-
ter gik turen med færge og minibus til Stock-
holm – mere præcist IFK-Lidingö’s klubhus, 
hvor vi skulle overnatte fra fredag til lørdag. 
Vi ankom ca. kl. 16 i et fantastisk vejr. Efter 
en hurtig omklædning stod det selvfølgelig på 
en træning i det lækre terræn omkring klubhu-
set. 
Efter afslapning og aftensmad blev det tid til 
nattræning i samme terræn. 
 

 
Ulrik Nielsen, fotograferet ved testløbene i 
Sverige weekenden efter 10-mila. 
Foto: Ole Lind. 
 
Lørdag 
Af sted det gik fra klubhus til Tiomilastæv-
neplads! Efter at have læsset bagagen af, var 
det på høje tid at få formiddagens træning 
fyret af. Dette skete i den officielle Tiomila-
træningsskov nord for stævnets løbsområde.  
Efter træningen tog vi tilbage til stævneplad-
sen – og hvilken stævneplads! Det var en le-
gendarisk arena der foldede sig ud foran Ro-
sersbergs Slot. Slotsparken mellem slottet og 

en nærliggende sø udgjorde opløbsstræknin-
gen og skiftezonen.  
De mange klubtelte var stillet op i den åbne 
skov omkring slottet. Alt var placeret meget 
centralt, og fra slottets terrasse kunne man 
beskue den store menneskemængde og de 
flotte solbeskinnede omgivelser, bestående af 
slotspark, sø, skov og det ellers kuperede 
landskab. 
Kl. 22 gik starten for herrestafetten. De flere 
hundrede løbere stod linet op i mange rækker 
på en af slotsparkens store græsarealer. De 
mange pandelamper lyste hele området op. 
Ved startskuddet satte den store menneske-
mængde i fuld sprint som en lyskugle, der 
blev skudt af sted, samtidig med lyden af en 
øredøvende salve af tilråb fra de mange til-
skuere. 
En spændende nat var nu i gang med speak-
ning, TV, tracking, og et mylder af menne-
sker, selv på de sene nattetimer. 
 
Søndag 
Jeg selv sov indtil kl. 5, hvor jeg skulle op og 
løbe 7. tur for FarumTisvildeSpringCupOK’s 
2. hold. 
Det skulle vise sig at blive mit livs løb: Jeg 
startede alene ud i et højt tempo, hvorefter jeg 
hurtigt begyndte at plukke placeringer og med 
at æde mig op igennem feltet. Fra næstsidste-
posten fyrede jeg op for tempoet, hvorved jeg 
knuste de modstandere jeg lå i tog med, og 
satte dem af på det lange opløb – SÅDAN! 
 
Efter at have set den spændende spurtafgørel-
se, var det tid til turens sidste træning – igen i 
Tio-træningsskoven. 
Herefter gik turen, for mit eget vedkommen-
de, med fly hjem til København. Man var ef-
terhånden også blevet lidt småtræt. 
Alt i alt har det været en knaldgod tur! 
 

/U. Nielsen 
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Forårssprinten 
Rude Skov - torsdag den 3. april  

 
Det er dagen efter sprinten, altså trænings-
sprinten i Rude Skov den 3. april 2008. 
Dagen i går stod så meget i forberedelsernes 
tegn, at jeg fik lyst til at beskrive, hvad der er 
gået forud for afviklingen af denne lille klub-
sprint. 
 
I søndags tog Gert ind til skoven for at tjekke 
banen og postplaceringerne. Han måtte cykle 
de 10 km. hver vej i strid vind, for jeg havde 
taget bilen til Præstø, hvor jeg var inviteret til 
konfirmation. 

Det viste sig, at han havde dyppet det ene ben  
i en ret dyb grøft.  
Fordi grøften, lige efter post 2, var både bred  

 
 
 
 
Gert har 
selv  foto- 
graferet 
sin sko. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
og dyb, byggede han en bro af forhåndenvæ-
rende småstammer og grene og satte ”ræk-
værk” op. Ved afprøvningen brækkede en af 
grenene, så benet smuttede i vandet. Broen 
duede altså ikke. Derfor mødte vi vores stål-
stige som bro, da sprinten afvikledes. 
Det var lidt koldt at cykle hjem med et vådt 
bukseben og en våd sko.! 
 
Klokken 13 torsdag eftermiddag tog Gert bi-
len til Rude Skov, efter at have bundet to 
planker på stigen, sat bøjler på taget og bun-
det stigen fast på taget. Udsætningen plejer at 
foregå om formiddagen, men pga. enhederne 
skulle udsætningen foregå så tæt på afviklin-
gen som muligt. 
Tre timer senere var han tilbage efter postud-
sætning og brobygning, tog sig lidt at spise og 
pakkede kort og ca. ti minutter i fem kørte vi 
sammen til skoven medbringende det sædvan-
lige: kortkassen og bordet. 
Klokken 17.09 ankom vi til samlingspladsen, 
hvor de første allerede var kommet. Blandt 
dem Mogens, medbringende sportidentudstyr 
til tidtagningen.  
 
Sprinten gik i terrænet nord for Løje Sø, så 
opvarmningen skulle foregå syd for eller på 
en almindelig o-bane på den anden side af 
Kongevejen. 
Jeg selv varmede op i ca. 10 min og var ret 
”tændt” da jeg var klar til at løbe. Clear, 
check og start, og så af sted. Banen var meget 
svensk, idet det stort set var lige på hele ve-
jen. Lige noget for mig. Det var næsten som i 
gamle dage, dejligt at presse sig selv og være 
”oven på ” orienteringen. (Måske lidt lettere i 
en kendt skov!) For første gang i de ca. 10 år, 
jeg har løbet med briller, blev de slået af. Lige 
efter post 1 ramte en gren mit ansigt, og bril-
lerne fløj af. Det er ret svært at se brune bril-
ler i brune blade, men heldigvis gik det for-
holdsvis hurtigt (20 – 30 sek.) Alligevel irrite-
rende. 
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Banen startede med ca. 100 m ud ad en lille 
sti, og resten af banen foregik i terræn. Dej-
ligt! 
I mål havde Mogens sørget for mellemtidsud-
printninger, men der blev kun til ca. halvdelen 
af os, da printerenheden gik død. Den havde 
været i brug ved natløbet onsdag aften. 
Jeg havde lovet at samle sprintbanens poster 
med sportidentenhederne ind, umiddelbart 
efter sidste mand, så der var tid til at opleve 
klubkammeraternes spurter og kommentarer 
om bom, om for meget tøj m.m. Der blev lø-
bet/gået på fra 14.13 min til 45.53 min. med 
en aldersspredning på fra 11  - 75 år!!!!!!!!! 

Astrid Maag gennemførte også sprinten, 
der absolut ikke var en begynderbane. 

Ellen Frier hjalp mig med at samle posterne 
ind og vel hjemme, var arrangementet slut. 
Bordet var ved at blive pakket sammen og 
præcis to timer efter ankomsten, kunne Gert 
binde stigen på taget igen og køre hjemad.  
 
I morges sendte Mogens så tiderne på et reg-
neark. Det indeholdt passerklokkeslæt, så 
Gert måtte i gang med hovedregningen, for at 
kunne sende sluttiderne ud. Allerede under 
morgenmaden blev der regnet og derefter 
brugt et par timer på eftersnak, statistik og 
resultatliste.  
Hvor mange timer er vi efterhånden oppe på?  
Ja, banelægning og postbeskrivelser skal vel 
også regnes med, nok 1 time. 
Cykelturen ca. 3 timer. 
Postudsætningen incl. klargøring af posterne, 
3½ timer 
Afviklingen 2½ timer 
Efterbehandling 2 timer, indtil videre. 
 
 
Er nu fremme ved lørdag, hvor Gert har brugt 
1½ - 2 timer på at regne færdig og føre tiderne 
ind i et regneark, inden det blev sendt rundt. 
Banen havde 11 poster og 25 løbere deltog i 
sprinten – regn selv ud hvor mange mellemti-
der der skulle regnes!  
Mellemtiden på post 10 manglede, så en ko-
lonne indeholder stræktiderne fra post 9 til 
post 11. Nu (lørdag eftermiddag), har Mogens 
sendt også post 10 ´s tider, så en tilføjelse 
kommer nok! Altså yderligere en times tid. 
 
Hav endelig ikke ondt af ham, han elsker det! 
Udfordrende ”tidsfordriv”, der glæder både 
ham selv og andre. 
 

O-hilsen Vibe 
________________________________________________________________________________ 
Kære SET. 
Er det mon muligt for jer, en gang imellem at henlægge en mindre træning til torsdag aften? Vi har 
nemlig en del løbere, som trænger til at få finpudset deres o-teknik, og for dem vil en ”skygge” i 
skoven, være guld værd. Det drejer sig om løbere, der er begyndt som voksne og derfor ikke har 
været igennem ungdomstræningen. Vi, der har erfaringen til at ”skygge”, kan ikke mere følge med i 
deres tempo. 
Derfor denne opfordring, som jeg håber I vil tage positivt imod. 
Send gerne en mail i forvejen – til Gert.    O-hilsen Vibe 
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Mr. Orientering 
Mogens Jørgensen 

 
Du har måske undret dig over, hvem det er, 
der ved hver eneste træning står ved Gerts 
side og hjælper med alt forefaldende. Han 
løber ikke – (knæene er ikke hvad de har væ-
ret), men slår gerne en sludder af med enhver, 
der har lyst, og han giver gerne gode råd om 
alt inden for orientering, for Mogens har ”al-
tid” været med!! 
Ved du ikke hvem han er? Så læs her. 
 
Da jeg i 1964 begyndte at løbe orienterings-
løb, var Mogens der allerede, han løb i klas-
sen Yngre junior, mens jeg startede i dame-
klassen. Jeg fandt senere ud af, at vi er samme 
årgang. Den gang fandtes der bare ingen da-
mejuniorklasser, så jeg var ”dame” med det 
samme. Men det skal handle om Mogens = 
Mr. Orientering! 
Hvorfor jeg kalder ham sådan, vil du forhå-
bentlig forstå, når du har læst artiklen. 
Jeg inviterede Mogens til interview og af-
tensmad og her er, hvad jeg fik ud af det: 
 
Hvordan fik du ideen til at begynde på orien-
teringsløb?  
Jeg begyndte at gå til atletik i Lyngby, hvor 
jeg boede. Jeg var omkring 10 år.  
Atletikklubben blev hvert år inviteret til 
Fastelavnsløb af Lyngby OK, og da jeg havde 
prøvet O-løb én gang, var jeg solgt. Det var 
meget sjovere at løbe efter kort end rundt på 
stadion.  
 
Dit fulde navn og alder: Mogens Jørgensen, 
62 år. 
 
Dit foretrukne skomærke (løbesko). Løber i 
VJ-sko str. 41- 42. 
 
Hvilket kompas bruger du? Jeg har brugt rus-
ser, tommelfinger, siden det kom frem, men 
om vinteren bruger jeg et almindeligt for ikke 
at få frost i tommelfingeren.  
 

Kan du mon sige, hvorfor, du holder så meget 
af orienteringsløb? Hvad ”fanger”? 
Jeg kan lide at løbe rundt i skoven og at 
komme ukendte steder.  
Red.: I dag, hvor knæene gør vrøvl og Mo-
gens går banerne igennem, finder han allige-
vel glæde ved at orientere i ukendt terræn. Et 
par indlæg i skoene har hjulpet lidt. 
 
Kan du mon udpege dit mest interessante O-
løb gennem tiderne?  
Noget af det bedste var DM i Paradisbakker-
ne. 
Red.: Da vi taler om terrænerne ved Drumhel-
ler i Canada, hvor vi har været sammen, 
kommer de med på listen over MEGET 
spændende terræner. Det drejer sig om et dybt 
nederoderet flodleje i prærien.  
 

 
Terrænet nord for Drumheller 

 

 
Tre søllerødder i Whitehorse, Canada (2005) 
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Hvad er din force, orienteringen eller løb? 
Du klarer dig vist bedst ved svær orientering. 
Helt sikkert, min løbsstyrke har aldrig været 
god nok, men jeg fik gode placeringer, når der 
skulle bruges tid på finorienteringen. 
 

 
 
Vinteren 2006, da Mogens endnu løb med i 
træningerne. Her dog gående! 
 
Hvilke andre lande har du løbet i? Sverige, 
Norge, Finland, Litauen, Canada, USA incl. 
Alaska, Tyskland, Østtyskland for længe si-
den, Spanien, Frankrig, Belgien, Schweiz, 
Tjekkiet. 
 
Har du et favoritland? Det er nok Sverige, 
hvor jeg har løbet mange, mange o-løb. 
 
Hvor mange 5-dages har du mon løbet? Jeg 
har været med næsten lige siden det startede. 
Det første rigtige var i Husqvarna. 
Vi bliver enige om, at det vist var i midten af 
1960 ´erne.  
 
Hvad er din funktion i forbindelse med Sport-
ident?  
Jeg sørger for udleje af postenheder og brik-
ker. Udlevering og aflevering. Pengene for 
lejen går i Østkredsfonden, som også har be-
talt for indkøb af sportidentudstyret. Vi lejer 
også 200 brikker ud for svenskerne. Herud 
over også store brikker med plads til 50 stem-
plinger. De kommer i brug ved store stævner 
med de rigtig lange baner med mange poster. 
 

 Du hjælper tit andre klubber med ”ting og 
sager”. Hvad går det ud på? 
Det er altid computerdelen af et arrangement, 
jeg hjælper med. Mange klubber er usikre på, 
hvordan man betjener hele tidtagningssyste-
met, og så hyrer de mig. Jeg beder om kilo-
meter-penge, som eneste ”løn”.  
Nogle klubber lejer, sammen med Sport-ident, 
også computere (mindst 3, så der kan laves 
netværk), laserprintere og papir, og jeg styrer 
så hele tidtagningen. De penge, der på denne 
måde kommer ind, tilfalder klubben. 
Jeg bliver ofte tilkaldt, når noget går galt. De 
tror, de kan, men har måske glemt den rigtige 
rækkefølge eller de gør ikke, hvad jeg siger. 
Det er egentlig ret simpelt. 
(Ja, for dig, Mogens! red.) 
 
Har du andre fritidsaktiviteter end noget med 
orienteringsløb?  
Jeg er jo radioamatør, men har længe ikke 
haft tid. Jeg har deltaget i den såkaldte ”ræve-
jagt”, hvor man ved hjælp af selvbygget mod-
tager, skal finde et antal nedgravede sendere. 
Man løber rundt i et nærmere angivet område 
i skoven og prøver at fange signalerne, så man 
ved at lægge koordinater ind, kan finde frem 
til senderne. Jeg har engang deltaget i et VM i 
Sverige. 
Hvad er din funktion ved SUT-træningen? Jeg 
hjælper bare til. 
 

 
Fra Canadaturen i 2005. Her sammenlignes 
mellemtider med Gunnar Tamberg, Ballerup. 
 
I dag er Mogens bestyrelsesmedlem i Søllerød 
Orienteringsklub, hvor han først og fremmest 
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tager sig af alt, der har med computere at gø-
re. 
Det er også Mogens, der tager sig af ind- og 
udmeldelser via hjemmesiden/O-service. Han 
sørger for at ”oprette” folk og at give dem 
passwords. 
Desuden er det Mogens, der trykker labels i 
forbindelse med udsendelsen af Komposten. 
Langt de fleste træningskort har også været 
igennem Mogens´ hænder, da han står for 
overførsel fra Gerts papirbaner til computer-
baner, så trykningen kan udføres.  
Altid flotte tryk!  
 
Når du ser Mogens på en stævneplads, vil du 
ofte se ham i kontakt med o-løbere fra mange 

forskellige klubber. Der skal lige spørges eller 
træffes aftaler. Mogens er kendt af og kender 
rigtig mange, og han er en guldgrube af viden 
om orienteringsløb og er nok den, der helt fra 
begyndelsen har taget Sport-ident til sig og 
lært sig at udnytte alle muligheder i systemet. 
Vi er mange, der har stor glæde af Mogens´ 
ekspertise.  
Og tak for det. 
 
Det lille billede:  Mogens klipper ”post 60”  
 
       
         Vibe (red.)

 
 
Ved divisionsturneringen den 18. maj i Krogenberg fik jeg taget et par billeder mere af Mogens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan jo blive sulten efter en hård  
løbetur, og så var der så mange lækre  
klubkager! 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Har du vrøvl med computeren?                      Yndlingsterræn, klipper, åben skov, svær orientering. 
Få fat i Mogens!                                             Billeder fra Nackereservatet i det vestlige Stockholm. 
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KredsUngdomsMatch 
KUM 2008 

 
Så var det igen blevet tid til den årlige Kreds 
Ungdoms Match (KUM) - efter alle de hårde 
udtagelsesløb de sidste par måneder.   
 
Vi var fire kvalificerede fra klubben: Gustav 
Jonsson, Martin Illum, Rasmus Thrane og 
mig. Det blev afholdt i Stenderupskovene i 
Kolding, og vi skulle derfor meget tidligt af 
sted med bussen lørdag morgen. Vi kom af 
sted med bussen og var fremme i Kolding kl. 
13:15, hvor de to andre kredse havde ventet 
(u)tålmodigt på os. Starten blev forskudt 15 
min., men ellers fik vi alle startet i fin stil i det 
superdejlige sommervejr.  
 
Både Martin, Gustav og Rasmus blev rigtig 
godt placeret på en henholdsvis 6., 7. og 1. 
plads. Selv blev jeg diskvalificeret efter et 
lille bom, hvor jeg endte på stranden og deref-
ter opgav og gik tilbage til stævnepladsen 
(ca.2-3 km!)  
Efter alle var kommet i mål gik turen hen til 
skolen, hvor vi skulle spise, feste og overnat-
te. Vi fik badet og gjort klar til middagen kl. 
19:00. 
Under middagen skulle vi selvfølgelig have af 
vide hvilken kreds, der havde vundet.  
Som ventet var det selvfølgelig ØST-kredsen,  
 
der vandt – igen, igen, igen! Med 234 point 
mod SYD’s 135 point og NORD’s 139 point.  

Efter middagen var der fest, og de fleste af os 
endte med at gå i seng ved 2-3 tiden lørdag 
nat – på trods af at vi skulle op søndag mor-
gen kl. 07.00 og spise morgenmad. (Det var 
absolut ingen hindring!)  
 
Vi tog turen ud til stævnepladsen igen søndag 
morgen, denne gang til stafetten. Vejret var 
som lørdag – meget varmt og lækkert som-
mervejr! Traditionen tro skal 1.turene på alle 
holdene (H 17-20) altid lave lidt ”gøgl” ved 
starten. Det krav levede de unge mænd fuldt 
op til! Udover deres flotte udklædning, havde 
de til start medbragt: yoghurt, mælk, sennep 
og ketchup(!) som skulle bruges til en mindre 
lækker – men bestemt ikke kedelig – mad-
krig!  
Endelig gik starten og stafetten var skudt i 
gang.  
Efter en spændende stafet var vinderen fundet 
– ØST havde vundet endnu en gang. Efter en 
hyggelig weekend i det jyske, kørte bussen 
atter mod Sjælland igen. 

 
 
Caroline Wilken.     
 
 
 
 

________________________________________________________________________________
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustav Jonsson vinder SM-lang Karoline Foverskov vinder     Agnes Jonsson har et KUM 
 i St. Dyrehave i H 15 – 16A. sølv i D 17 – 18 A.                  til gode. I år var hun reserve. 
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DM-nat 
5. april 2008 

 
”Skal jeg ikke hellere bare gå hjem nu?” 
Det var min første tanke, da jeg – ca. 30 se-
kunder efter at have forladt starten – med et 
ordentligt plump havnede til lårene i et mud-
der- og vandhul. Det var lørdag den 5. april, 
klokken var et godt stykke over sengetid for 
nogle og den bedste TV-kiggetid for andre – 
og jeg havde fravalgt begge dele og var frivil-
ligt (lokket af godt selskab) draget nogle 
hundrede kilometer mod vest for at deltage i 
DM-nat i Stendal-Ulvedal Plantage nær Ka-
rup i Jylland. 
 

 
Med knækkede teltstænger (påsken?), ankom 
søllerødderne til stævnepladsen.  
(Foto: Jørgen M.SW.) 
 
Mogens, Jørgen, Niels og jeg var de første 
gæster der ankom til stævnepladsen godt fire 
timer før første start. Vi kunne derfor vælge 
frit mellem alle de mange dejlige parkerings-
pladser ude på en langhåret og noget bulet og 
fedtet mark (hvad der bekymrede Niels lidt, 
hvilket man godt forstår, når man ved, at det 
var hans bil vi kørte i). Derefter kunne vi frit 
vælge mellem flere favorable klubteltslag-
ningspladser og valgte den for os at se mest 
favorable plads tæt ved selve målstregen. Et 
par knækkede teltstænger er ikke noget at tale 
om, hvis bare vejret ikke er for koldt – det var 
det ganske vist efterhånden som solen sank 
dybere og dybere, men pyt, man er vel spej-
der. Så spiste vi vores medbragte klemmer, 

mens rockmusikken buldrede ud over stævne-
pladsen. Én af fordelene ved natløb er, at man 
som regel har rigtig god tid til at observere, 
hvordan solen går ned og temperaturen daler. 
Således også hér – det blev mere og mere 
tusmørkepræget, og kuldebroerne bredte sig, 
mens vi rekognoscerede starten og det omlig-
gende terræn. 
Og endelig – endelig stod jeg meget bogstave-
lig talt midt i terrænet. Som nogle måske vil 
vide, er Karup det sted hvor man konsekvent 
år efter år sætter kulderekord for Danmark, 
med et terræn der indbyder til dannelse af 
kuldecentre. Jeg var midt i ét af dem, og det 
føltes ganske rigtig koldt. Men man er vel 
gammel spejderpige, og desuden ville det 
have været pinligt at gå tilbage til starten og 
give sig tilkende som den, der havde frem-
kaldt det nævnte plump. Så jeg kravlede op af 
mudderhullet og forsøgte at rense mit for få 
minutter siden helt fine, nye kort nogenlunde 
for mudderpletter. Det er så ikke helt så en-
kelt, når ens tøj også er godt mudret til. Lam-
pen havde også fået nogle stænk. Nå, mellem 
de nu udtværede mudderpletter fornemmede 
jeg, at post 1 måtte være lige et sted i nærhe-
den, og efter nogen søgen lykkedes det også 
at finde den. Efter med succes at have korri-
geret en 180 graders-fejl i udløbet fra post 1, 
nåede jeg også frem til både post 2 og 3 – 
endda efter undervejs at have vist en anden 
løber hvor vi var. Nu begyndte det at føles 
som nogenlunde flydende orientering – banen 
gik fra relativt åben skov til tæt nåletræsplan-
tage og ud i åbne områder. Et megabom (jeg 
kan ikke kalde det gigabom, for det fulgte 
senere – men det kvalificerer klart til beteg-
nelsen) på det letteste stræk på hele banen, 
ned ad en sti og til venstre ad en anden, som 
jeg ikke kunde finde i nattemørket, slog mig 
lidt ud af kurs mellem post 5 og 6, men man 
er jo spejder… så videre gik det ad stier og 
brandbælter og gennem krat... og så ud på et 
lille stykke åben hede, hvor jeg præsterede 
aftenens mest klassiske gigabom og løb for 



Komposten – 18. årgang nr. 3 – juni 2008  Søllerød Orienteringsklub 

17 

langt, faktisk så langt at jeg røg ud af kortet 
og først fandt tilbage, da det gik op for mig at 
den lystige rislen jeg kunne høre var en dam 
og ikke en grøft… På dette tidspunkt begynd-
te jeg alvorligt at overveje bare at gå hjem 
(hvis jeg ellers kunne finde hjem…), men 
ombestemte mig da det ikke ville være hurti-
gere end at tage de sidste poster også. Da jeg 
endelig efter alt for lang tid knoklede i mål, 
trods alt godt tilfreds med at have gennemført, 
blev jeg disket for et fejlklip på post 10, hvil-
ket jeg ved nærmere eftertanke nok må erken-
de teoretisk set kunne være rigtigt. Den post 
jeg klippede, mindede i hvert fald mere om en 
slugt end om ”mellem to punkthøje”. Nå, så 
med mudder over det hele var der kun tilbage 
at klæde om og stavre over i kioskteltet, hvor 
der var stuvende fyldt med glade O-løbere, 
for at få en kop te og lidt mere at spise. De 
øvrige Søllerødder dukkede også op efterhån-
den – det bedste resultat blev som forventet 
leveret af Rasmus med en bronzemedalje. Et 
godt stykke over midnat og nu definitivt efter 
sengetid fik vi pakket klubteltet ned og kørte 
østpå til vores overnatningssted tæt ved Ran-
ders, Lisbeths og Ronnies fantastiske gård.  
 

 
 

Efter at være blevet modtaget med åbne arme 
drak vi en kop dejlig varm te og tøede op, 
inden vi endelig drattede omkuld og sov til 
den lyse morgen… hvorefter vi drog sydover 
til DM-sprint. Tusind tak til Ronnie og Lis-
beth for husly – og tak til Mogens, Jørgen og 
Niels for en hyggelig tur inklusive et krobe-
søg helt ude i Hampen! 
Hvad så? – kan jeg høre nogen spørge: Skal 
du til Nat-O i Jylland igen? Skal vi andre tage 
med? Banen generelt var ikke ret svær, typisk 
jysk plantage men med enkelte listige poster 
ind imellem – og nu, hvor jeg ser oplevelsen i 
det formildende bakspejl og i optøet, ikke 
mudret tilstand, er jeg da klar til at tage af 
sted igen. 
 
Der er jo altid noget der kan gøres bedre – og 
noget der undrer og inspirerer til at prøve det 
af igen. For det første er Nat-O noget, man 
skal træne i, uanset om det foregår på Sjæl-
land eller i Jylland! Kun ved at stå i det man-
ge gange, lærer man at vænne sig til fornem-
melsen af ”kikkertsyn”, at man ikke kan se og 
udnytte ret meget af alle kortdetaljerne. Den 
eneste undskyldning for, at jeg løb ud af kor-
tet ved post 11, var det med den manglende 
natrutine, og så at posten lå ca. 1 cm fra kort-
kanten, så det inviterede lidt til det… Så er 
der også det der undrer: Den post 10 som jeg 
havde fejlklippet, lå længere mod nordøst, og 
hvordan det så kunne få mig til at løbe endnu 
længere mod vest (og ud af kortet) for at finde 
post 11 er mig fortsat en gåde. ”Mind game” 
er et korrekt udtryk, og det er det der gør O-
løb til noget helt specielt. Det vil jeg gerne 
prøve igen. 
Og så er man vel gammel spejder… 

 
Kirsten

 
 
Har du efter læsningen af ovenstående, fået mod på et DM i natløb, kan jeg allerede nu fortælle dig, 
at løbet finder sted i Sønderjylland lørdag den 4. april 2009 i Søgaard. (- hvor det så er!) (red.) 
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Må man køre i elevator under et O-løb? 
- en beretning fra DM Sprint 2008 

 

 
 
Jeg må tilstå, at jeg hidtil ikke har givet oven-
nævnte spørgsmål mange overvejelser, for det 
virker ikke vedkommende, når man okser 
rundt i Rude Skov, men en forårssøndag i 
begyndelsen af april blev det pludseligt rele-
vant. Denne søndag var jeg nemlig sammen 
med flere andre SOKer og en hel del fra det 
danske o-society i øvrigt mødt op i parken 
ved det gamle psykiatriske hospital i Risskov 
ved Århus for at løbe DM i sprint-orientering. 
For mit vedkommende var det en debut i o-
sprint, som, skulle det vise sig, byder på en 
hel del overraskelser og udfordringer. 
 
Natten forinden havde vi løbet DM Nat i en 
afsides del af det helt bogstaveligt talt mørke 
Jylland, nærmere betegnet i Ulvedal-Stendal 
Plantage på Karupegnen. Et noget skummelt 
navn, der giver associationer til lidt af hvert, 
men viste sig at dække over en fin lille skov. 
Efterfølgende havde Kirsten, Mogens, Jørgen 
og jeg nydt godt af Lisbeth og Ronnies gæst-

frihed og havde overnattet på deres pittoreske 
gård nær Hadsund, en lille times kørsel fra 
Århus, så søndag formiddag var vi ladet helt 
op til nye udfordringer.  
Nu stod vi så i parken ved hospitalet sammen 
med flere andre SOKer iført vores klubdragter 
og flade, almindelige løbesko. Netop valget af 
fodtøjet havde givet anledning til overvejelser 
– skulle det være de sædvanlige o-sko med 
pigge, som ville være gode på græs, men knap 
så velegnede på asfalt og fliser, eller alminde-
lige løbesko? Et kig på de øvrige deltageres 
fodtøj gav ikke noget entydigt svar, men jeg 
endte med de flade, hvilket viste sig at funge-
re fortrinligt. 
 
Eliten havde været tidligere på færde. Rasmus 
Thrane havde løbet sig til en imponerende 
førsteplads i H-20. Stort tillykke! Derudover 
havde 8 andre H-20 og H21- løbere været i 
aktion med en femtendeplads til Peter Horst-
mann, som den bedste placering. Der var no-
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get at løbe op til for os knap så elitære, men 
ikke mindre ambitiøse løbere. 
 
Startboksen var placeret på østsiden af hospi-
talet, og nede i det sydøstlige hjørne af byg-
ningen kunne man skimte starttrekanten. Her-
fra fortsatte løberne ud i stort set alle retnin-
ger. Nogle løb sågar noget overraskende til-
bage i retning mod startboksen! Man kunne i 
det hele taget se løbere i alle områder af park-
området i fuldt firspring i alle retninger. Som 
en af de sidst startende havde jeg god tid til at 
betragte dette vældigt underholdende skue, 
men efterhånden blev det også min tur til at 
gå i boksen. Nu skulle det være! 
 

 
Kirsten Møller starter ud på sin sprinttur. 

 
5 sekunder til start, Emitbrikken er i holderen, 
starten går. Vi løber ned langs bygningen mod 
syd til starttrekanten, og jeg får undervejs 
kortet vendt rigtig og ser, at første post ligger 
i det fjerneste hjørne af bygningen lige foran. 
Det tager ikke mange sekunder at komme 
derover og få brikken knaldet i. Hvor svært 
kan det være, det er jo pærenemt det her! Så 
nu gælder det P2. Men hvad er nu det? P2 
ligger på bagsiden af en bygning, men det 
synes ikke umiddelbart at være muligt at 
komme derom. Der ligger et turkis bælte, som 
giver mig associationer af våde tæer, og må-
ske er impassabelt? Det viser sig dog senere 
at være et område med bede, som man godt 
må fræse igennem; jeg skulle nok lige have 
studeret kortnormen for sprint inden stævnet. 
Jeg løber i retning mod P2 med næsen i kortet 
for at finde en løsning på problemet, mens jeg 
forsøger at undgå at snuble over kantsten og 
løbe ind i parkerede biler, kørestole og hunde. 
Og så ser jeg det! Der er en mikroskopisk 

signatur, der viser en trappe ned langs en mur 
for enden af en parkeringsplads, jeg havde 
troet var en blindgyde, og nu er det bare at 
give den fuld skrue til posten. Jeg er blevet så 
glad for trappen, at jeg vælger at løbe stort set 
samme vej tilbage til P3. Et kortstudie efter 
løbet afslører, at det nok ikke var det optimale 
vejvalg, for det havde været smartere at løbe 
vest om hele hospitalskomplekset. For at 
komme til P4 kan man vælge at løbe øst om 
hospitalet forbi starten eller at zigzagge gen-
nem bygningerne. Jeg vælger det sidste, hvil-
ket går fint, bortset fra at jeg på et tidspunkt er 
på vej ind i den centrale hospitalsgård, som er 
en blindgyde. P4 er for enden af en hæk. Jeg 
står ved hækken, der er 5 m lang, og kan ikke 
se skærmen. Jeg lærer nu, at posterne kan 
være godt puttede i sprint, for jeg skal helt 
hen til hækenden, før jeg ser posten. Samme 
erkendelse gør jeg ved P5, der ligger ved en 
grøfteende, men gemt under en hæk.  
For at komme til P6 skal jeg ind gennem en 
rækkehusbebyggelse. Der er tre rækker huse, 
og posten ligger ved et skur på en P-plads på 
bagsiden af tredje husrække. Af en eller an-
den grund er der tegnet en sort tyk streg, en 
impassabel mur, på tværs af P-pladsen, og 
posten ligger naturligvis på den forkerte side 
af muren. Nå, det ser ud til, at der er en sti 
eller lignende langs bagsiden af bygningen, 
som passerer muren. Det går strygende ind 
gennem husrækkerne, og jeg drejer skarpt til 
højre efter tredje række og se, der ligger po-
sten jo, kun 10 m væk! Jeg kan tydeligt se 
skærmen og føler, jeg næsten kan nå den.. Det 
eneste problem er, at jeg står på en svalegang 
ca. 3½ m over P-pladsen, hvor posten ligger, 
og jeg har ærlig talt ikke lyst til at hoppe ud 
over gelænderet for at komme derned! Der er 
ikke nogen trappe derned hverken på kortet 
eller in natura, men lige ved siden af mig er 
der en elevator! Og nu bliver det indledende 
spørgsmål pludselig relevant. Jeg trykker på 
knappen for at hidkalde elevatoren og overve-
jer, om det er tilladt at benytte den. Jeg er 
siden kommet til den konklusion, at det er det 
nok ikke; man må jo heller ikke køre i bil el-
ler på cykel, vel? 
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Heldigvis går elevatordøren ikke op, og jeg 
mister hurtigt tålmodigheden. Jeg løber derfor 
tilbage, men har stadigvæk det problem, at jeg 
skal om på den anden side af muren på P-
pladsen. Jeg ser derfor ikke anden udvej end 
at løbe helt ud på gaden og rundt om en tæt-
hed for at komme om på bagsiden af den for-
dømte mur. Efterfølgende må jeg erkende, at 
det havde været smartere at mase gennem den 
grønne tæthed til venstre for muren, men jeg 
har nok i øjeblikket haft lidt allergi mod tæt 
grønt, fordi jeg natten inden havde siddet fast 
i flere minutter i et smalt mørkegrønt tjørne-
krat i Ulvedal-Stendal. Jeg kunne næsten høre 
ulvene hyle, mens jeg kæmpede med at kom-
me fri af de forbistrede torne. 
Vejen til P7 og P8 byder på mere zigzagløb 
udenom og indenom huse, legepladser, cyk-
ler, et par trapper mm. Sig mig, hvad tænker 
de arkitekter dog på? Lærer de ikke om o-
løbsvenlig byplanlægning på arkitektskolen? 
Jeg er nu omsider ude i parken foran hospita-
let i åbent terræn og suser op ad en bakke 
mod P9, der skal ligge på hjørnet af et skur. 
Der er stier på kryds og tværs og masser af 
beplantninger og fritstående træer. Jeg er 
åbenbart blevet lidt rundtosset efter udfor-
dringerne mellem rækkehusene, for jeg bom-
mer P9! Øv, den burde ellers være ganske 
nem, men der ryger lige et minut eller mere. 
P10, P11, P12 – skulptur, skulptur, træ – går 
til gengæld som er leg i ekspresfart. P13 er et 
skur ligesom P9 – læg mærke til øst-vest 
symmetriaksen gennem hospitalet og parken – 
og denne gang er der ingen slinger i valsen, 
og derefter er det bare mod P14 og målet, 
hvor jeg passerer målstregen til (meget) 
spredte bifald efter at have været ude i alt for 
mange minutter. 
Pyha. Det var en oplevelse. Faktisk en af de 
rigtig gode. Når jeg lige ser bort fra, at jeg 
næsten skulle stå oven i nogle af posterne for 
at få øje på dem, var postplaceringerne lette, 
men udfordringen lå i vejvalget. Man skal 
hele tiden forsøge at gennemskue et relativt 
komplekst kortbillede med mange små detal-
jer for at finde ud af, hvilken vej, man kan 
komme frem med fare for ende i en blindgy-
de, hvis man lige overser en detalje.  
 

 
 
 
 
Ronnie klar 
til start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Og fejl koster ofte dyrt, for der kan være langt 
at skulle løbe tilbage for at komme på rette 
vej. Samtidigt kan man næsten høre sekun-
derne tikke, og vejvalgsbeslutningerne skal 
tages på et splitsekund. Man kan mærke kon-
kurrenternes pusten i nakken, men der er også 
løbere, der løber modsat i modsat retning. Alt 
i alt er det netop det, der gør det sjovt. Der er 
fuld knald på i relativt kort tid og adrenalinen 
pumper på højtryk. Jeg kan kun anbefale at 
prøve. For mit eget vedkommende var det 
som sagt første, men forhåbentligt ikke sidste 
gang. 
 
Men hvorfor er det tilsyneladende et jysk fæ-
nomen at løbe o-sprint? Hjemme igen leder 
jeg på o-service efter flere sprintløb, men de 
eneste, jeg finder, foregår i Jylland på hver-
dagsaftener. Nå jo, der er vist også et på Læsø 
til august. Det kunne være sjovt med en sprint 
i et campusområde som DTU-SCION eller på 
Frilandsmuseet og i parken mellem Lyngby 
og Brede? Der må også være andre velegnede 
områder her på øen. Det tætteste vi kommer 
på en o-sprint oplevelse på disse kanter er vel 
Lyngby OKs City-orienteringsløb i Køben-
havns gader og parker, der i år foregår den 10. 
juni. Det er også ret fornøjeligt, men distan-
cen en noget længere og området meget større 
end for en sprint. Og så mangler fornemmel-
sen af høj intensitet. 

Niels B. 
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                   glæde  Billeder m.m.                                                 glæde   

                 fra foråret 2008 
 
Det var glædeligt at se flere af vores unge løbere tage point til klubben ved divisionsturneringen den 
18. maj. Astrid Pedersen Maag og Agnes Jonsson besatte de to første pladser på bane 7B (D12A). 
Mads Lassen H 12 A løb en fin placering hjem (nr.8), mens Aske Jepsen og Magnus Pedersen 
Maag blev henholdsvis nr. 6 og nr. 12 på bane 5 i H-14, og alle tre gav gode ungdomspoint. Flot! 

Magnus og Aske ser på vejvalg     Kirsten kom i kamp med et par træer,     Anders Ølgaard 
 og stræktider.     hvilket kostede lidt syning.                        på vej i mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Brühl løber altid godt.           Iben Maag efter et rigtig  Mette med lille Sofie, der snart  
   godt løb.   kan gå. 
 

Glæde         Fællesskab          Sundhed           Konkurrencer          Udfordringer 
 
Dette er inspireret af en artikel i det seneste nummer af svenske ”Skogssport”. Der nævnes 
ovenstående fem ledestjerner for de kommende års arbejde. 
Passer de på orienteringsløb? 
Ja, det mener jeg, og det er vel grundene til, at jeg og mange, mange andre, er blevet ved år efter år 
efter år. Selv om bentøjet sætter begrænsninger for de løbemæssige udfordringer, kan vi tage fat på 
andre udfordringer og stadigvæk mærke glæden og fællesskabet i orienteringssporten. 
I ”Skogssport” præsenteres GLÆDE på fire billedsider (af 68). Glade mennesker i forskellige 
situationer i forbindelse med o-løb. 
Opfordring: ”Fang” glæden ved o-løb og send billederne til mig, så jeg i næste nummer kan vise to 
billedsider under overskriften: GLÆDE. 
                Vibe Bøgevig 
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Træningstanker 
Søllerød Klub-Træning (SKT) 

 
Nu har Søllerød Klub-Træning (SKT) levet sit 
eget energiske liv i 4½ år og der er virkelig sket 
ting og sager i den periode. 
 

Først og fremmest er der sket det meget glædeli-
ge, at der virkelig kommer ”folk” ud på jagten 
efter posterne – og at der kommer flere og flere. 
 

Dernæst bliver den ”faste grundstamme” større og 
større – i det sidste års tid er det nærmest blevet 
en regel med omkring 40 deltagere på en ”almin-
delig dødssyg” træningsaften. 
 

Endelig er der endvidere foregået den udvikling, 
at løberne – ud over at gå mere og mere til sagen – 
også er blevet dygtigere og dygtigere til det orien-
teringstekniske. Denne større orienteringskunnen 
har yderligere givet sig udtryk i, at mange af ”de 
nye” nu tager med ud til terminslisteløb, divisi-
onsmatcher og påskeløb m.m. Meget tyder på, at 
der er et ønske om at være med på store løb og om 
at få større orienteringsudfordringer. 
 

Ved træningerne har jeg – ”som ham ved bordet” 
– fået mange tilbagemeldinger efter turene i de 
hjemlige skove. Oftere og oftere er det vejvalg, 
baneforløb, postplaceringer og O-tekniske detal-
jer, som er diskussionsemnerne. Disse mange 
løberudsagn har fået mig til at forsøge at fremtryl-
le nye udfordringer, anderledes stræk, nye post-
steder og varierede løbsformer for at prøve at leve 
op til ”kravet” fra de stadigt dygtigere løber. 
SKT-løbernes kendskab til de lokale skove sætter 
selvfølgelig begrænsninger for, hvor ”nyt og ud-
fordrende” jeg kan designe de enkelte træninger – 
terrænerne er jo ret slidte og nogle postplaceringer 
hører til i genbrugsklassen. 
 

 

Hvad er der så at gøre ? 
 

Ja, lige nu ser jeg SKT-arbejdet som en 4-
trinsraket: 
1.  BASIS 
Fortsætte som vi plejer med træninger i vores 
hjemlige skove – på de bedst mulige kort. 
Der SKAL være Søllerød Klub-Træning – løberne 
vil have faste tilbud. 
 

2.  HUMØR 
Hver eneste træning SKAL give deltagerne lyst til 
mere O-løb – selv en regnvejrsdag.  
Supplere med specialøvelser – SKT-løberne skal 
mærke, at der er liv i træningstilbuddene. 
Ministafet, sommerfugleløb, makkerløb, korthu-
ske løb og andre variationer sætter liv i SKT. 
 

3.  DYGTIGGØRE 
Gøre orienteringen sværere, mindre terrængen-
stande og sværest mulige delstræk. 
Stor variation i postplaceringer, baner med skift 
mellem lange og ultrakorte stræk. 
Og ikke mindst anvendelse af kurvekort i de bedst 
egnede hjemlige terrænområder.  
 

4.  UDFORDRE 
MÅSKE prøve nye skove til en eller to træninger 
pr. sæson.  
Hvis bilernes fyldes op og løberne vil køre 10-15 
km ekstra, kan vi måske hos naboklubber få ad-
gang til kort over nye terræner, som vil stille for-
nyede krav til den enkelte. 
 

Måske ikke genialt tænkt – men dog 
tænkt !!! 
 

Giv gerne din mening til kende ved bordet ved de 
næste omgange træning. Tilbyd meget, meget 
gerne at stå for en træning, hvor du får muligheder 
for at lade dine ideer og erfaringer blive til udfor-
dringer for SKT-gruppen. Jeg ved godt, at ikke 
alle har plads i hverdagens stramme tidsplan til at 
påtage sig at være arrangør; men enhver tænkt idé 
bør komme frem, så andre måske kan omsætte 
den til virkelig udfordring og opmuntring for alle 
de øvrige. 
 

Gert

 

Og så ses vi selvfølgelig ved bordet igen og igen og igen! 
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Forårstræning 2008 
Total  

nr. 
Forårs  

nr. 
Dag Sted Antal 

aktive Bemærkninger 

165 1 27-03-2008 Rude Skov, Grusbanen 38 Nattræningsmulighed 
166 2 03-04-2008 Rude Skov, Løjesø 35 Skovsprint med tidtagning 
167 3 10-04-2008 Geel Skov 34 Makkerløb 
168 4 17-04-2008 Rude Skov, Agersø 29 Brun, sort og blå slynge 
169 5 24-04-2008 Ravneholm 47 Den flade og den barske 
170 6 08-05-2008 Rude Skov, Lollikhus -P 46 Nye stræk og nye detaljer 
171 7 15-05-2008 Trørød Hegn 53 Korthuske og sommerfugle 
172 8 22-05-2008 Rude Skov, Løjesø 53 Højbjerg og Løjesø 
173 9 29-05-2008 Geel Skov  Mange Vild kurvefærd 
174 10 05-06-2008 Rude Skov, Femsølyng Mange 3 gange 7 i kurverne 
175 11 13-06-2008 Tisvilde Hegn / Vejby Mange Sommerafslutning m. Grill 
176 12 19-06-2008 Rude Skov, Grusbanen Mange Sommerpointløbet 

 
Her er en lille oversigt over dette forårs aktiviteter i Søllerød Klub-Træning (SKT). Som det kan ses 
er der nu på 4½ år afviklet 172 træninger - og vi har endnu 4 træninger tilbage i dette forår.  
Oversigten viser også noget om de forskellige tilbud, der har været gennem foråret – og hvad der 
venter af udfordringer de sidste gange inden sommerpausen.  
Deltagerantallet, som svinger mellem 29 og 53 viser sig ved udregningen af gennemsnittet at ligge 
på over 41 aktive pr. aften. Et ret imponerende tal, som svarer til ca. 23 % af klubbens aktive med-
lemmer. Når jeg gransker min flidsliste lidt grundigere, kan jeg aflæse, at der har været ca. 85 for-
skellige løbere i skoven i løbet af dette forår, hvilket svarer til næsten 50 % af klubbens aktive med-
lemsskare. Søllerød Klub-Træningen bliver altså brugt af ganske mange Søllerødder. 
 
En del nye løbere er dukket frem – og mange har meldt sin ind i klubben. Nogle er inspireret af vin-
terens Molboløb og andre kommer via venner og familie. Yderligere er der en del løbere, som duk-
ker spontant frem – måske inspireret af vores hjemmeside eller 14-dagesbanen. 
 

Snart er foråret pist væk, men heldigvis kan vi endnu glæde os til løb nr. 175: 
 

SOMMERAFSLUTNINGSLØBET i Tisvilde Hegn 
med efterfølgende GRILLAFTEN 

hos Ellen T. og Jens Aa. på skrænten ved Vejby. 
Fredag, d. 13. juni 2008. 

 
Der vil komme særlig meddelelse ud om dette arrangement, som vi må regne med bliver det helt 
store tilløbsstykke. Sidste år var mere end 60 aktive til løb og aftenhyggespisning. 
 
Men ikke nok med det ! Se træning nr. 176 - Vi kan jo ikke starte en sommer uden et  
 

SOMMERPOINTLØB 
 
Igen i år vil der blive et klassisk pointløb i Rude Skov og igen skal der samles 300 point. 
 
Også her plejer der at strømme Søllerødder til, så der kan blive afsluttet på værdig vis. 
 
Vi ses derude, hvor træerne kaldes skov.     Gert 



Søllerød Orienteringsklub  Komposten – 18. årgang nr. 3 –juni 2008 

24 

”Grundlovsdagsløb”/ lagkageløb 
søndag den 8. juni  

 
Klokken 10.00 er tidspunktet for starten på årets 
”Grundlovsdagsløb”, også kaldet lagkageløb efter anden 
del af konkurrencen.  
Skoven er Geelskov og mødested er parkeringspladsen 
på Vangebovej overfor tennisbanerne.  
 
Andreas Konring, som vandt sidste år, er i gang med at 
kringle nogle baner samt en avanceret formel, så den 
rette vinder af dette års ”Grundlovsdagsløb” kan findes. 
 
Der vil være 3 baner: en let, en mellemsvær og en svær, 
som vil indeholde ekstra momenter, som en udfordring. 
 
Efter løbet samles vi i klubhuset til the/kaffe, hvor der vil 
være kåring af vinderen af løbet samt af den flotteste 
kage, så medbring dit bedste bud på en vinderkage. 
 
Tilmelding med angivelse af bane via mail til 
andreas@konring.dk senest torsdagen før kl. 20 
  

Her er lidt inspiration fra forrige år.                        Hilsen Andreas/Bo 
 
_______________________________________________________________________________  

Træningsplan frem til oktober måned 2008 
 
SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB 
Søllerød Klub-Træning, SKT,  Sommer 2008 
Nr. Dag Tid Skov/Mødested 

173 Torsdag   
29-05-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00  

Geel Skov, Tennisbanerne   
Vangebovej/Søllerødvej 

174 Torsdag   
05-06-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00     

Rude Skov, KURVEKORT, 
Femsølyng,   19,6 km-
sten, Hørsholm Kongevej 

175 Fredag    
12-06-08 

Start kl.17-18     
Sommerløb 

Tisvilde Hegn, 
SOMMERLØB                     
P-plads på Stranden 
>VEJBY   

176 Torsdag   
19-06-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00       

Rude Skov 
SOMMERPOINTLØB         
Klubhuset/Grusbanen 

Sommerferie – brug 14-dagesbanen 
 

 

 

177 Torsdag   
14-08-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

Rude Skov, 
EFTERSOMMERSTART   
Klubhuset/Grusbanen 

178 Torsdag   
21-08-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

Rude Skov , Rudegård      
Klubhuset/Grusbanen 

179 Torsdag   
28-08-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

Geel Skov,  
Tennisbanerne   
Vangebovej/Søllerødvej 

180 Torsdag   
04-09-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

Rude Skov, 
KURVEKORT, 
Femsølyng,   19,6 km-
sten, Hørsholm Kongevej 

181 Torsdag   
11-09-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

Trørød Hegn                       
P-plads på Trørødvej 

182 Torsdag   
18-09-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

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

183 Torsdag   
25-09-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

Ravneholm                         
Vangeboskolen,   
Vangebovej 

184 Torsdag   
02-10-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

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

185 Torsdag   
09-10-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00      

Geel Skov ,  
Tennisbanerne   
Vangebovej/Søllerødvej 
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