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Klubmesterskaber 2007
Klubmesterskabsløb, med efterfølgende festmiddag i Rønnebærhuset d. 3. nov.
Allerød er som sædvanlig arrangør, denne gang i Brødeskov.
Tilmelding via O-service. Prisen er ikke fastsat, men den bliver rimelig.
Skriv i ’bemærkninger’ på O-service, at Du tilmelder Dig klubfesten!!

Nyt fra kassereren
Efteråret er kommet og snart kommer et nyt år. I næste nummer af Komposten, som udkommer
omkring 1. december 2007, vil alle medlemmer modtage et kontoudtog. Inden årets slutning og i
dette regnskabsår er det vigtigt for klubben at alle skyldige beløb indbetales. Måske er det en god
idé at få klaret det, inden juletravlheden for alvor sætter ind. De fleste af jer har nok en meget god
fornemmelse af hvordan jeres konto ser ud, og I kan dermed allerede nu foretage en indbetaling og
dermed med sindsro se frem til det kommende kontoudtog. Ellers er I altid velkommen til at sende
mig en mail (thrane.hansen@mail.tele.dk), så skal jeg nok inden for et par dage fortælle jer, hvordan status er på jeres konto.
Benyt venligst vor bankkonto (reg. nr.: 3325, konto: 4450 341800) ved indbetaling. Husk at angive
navn og/eller medlemsnummer ved indbetalinger.
Kassemester (det ynder Gert at kalde mig)
Jens A. Hansen
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12 spørgsmål til formanden
Formand Jens Aaris Thisted er kendt af mange, men hvor godt kender vi ham?
Jeg har bedt Jens Aaris svare på følgende
spørgsmål.
Må vi få din alder, højde og vægt?
Jeg er 63 år, 183 cm høj og vejer ca. 73 kg
Din kone omtaler dig altid som Jens Aaris og
ikke alene Jens. Jeg kan være i tvivl om, hvad
jeg skal kalde dig. For det meste bliver det
Jens uden Aaris, men det lyder lidt forkert, og
jeg tænker altid over det, når jeg siger dit
navn.
Vil du venligst komme med din kommentar
hertil.
Jeg foretrækker ’Jens Aaris’ ganske som andre der har dobbelt fornavn – jeg gør dog ikke
en sag ud af at blive kaldt ’Jens’. Mit andet
fornavn har i tidens løb været både ’Osiris’ og
’Onassis’; men det er prisen når man har et
usædvanligt navn.

Jens Aaris ved uddeling af præmier ved vores
eget Bomløb d.7/10
Min indgang til O-sporten var ’omvendt generationsrækkefølge’ idet vores søn Ulrik, der i
folkeskolen gik i klasse med Søren Olsen,
blev lidt fascineret af at Søren var ude at løbe
i skoven næsten hver week-end. Da HOF
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(Hørsholm Orienterings Forening) havde et
sommerferietilbud til skoleelever – ganske
som Rudersdal Kommune i dag – deltog han i
dette og ønskede at fortsætte.
Vi gik derfor op til den daværende formand
(Ole Husen) og meldte Ulrik ind – jeg tror det
var i 1981-82. At sende en lille knægt ud i
skoven alene anså jeg for lidt risikabelt så
farmand tog med og vi løb i begyndelsen
sammen. Farmand, der havde spillet fodbold
en menneskealder, mente jo nok at han skulle
vise hvordan den skulle skæres. Jeg blev dog
hurtigt klogere og snart kunne vi hver for sig
løbe vores naturlige klasser. Ulrik fik hurtigt
gode placeringer, jeg måtte tage til takke med
placeringer i den anden ende af tabellen. Senere kom Ellen og nu Erling også i gang med
at løbe.
Ældste søn Anker har løbet nogle gange, men
fodbolden har holdt fast i ham.
Hvad fangede din interesse, siden du er blevet
ved i så mange år?
Som nævnt er det jo ikke resultaterne i konkurrencesammenhæng der trækker, men
sportslig kappestrid, hvad enten det er boldspil eller naturprægede sportsgrene som skiløb og sejlsport, har altid spillet en stor rolle i
mit liv. I O-sporten er det denne kombination
af natur, motion og at man skal bruge sit hoved der fascinerer, hvor det i f. eks. tennis er
fascinationen med at ramme en bold rigtigt og
det at læse modstanderen. O-sporten har desuden den sjældne egenskab at familien kan
dyrke sporten sammen – og alligevel dyster
man mod sine ligemænd.
Hvad betyder det sociale samvær?
Det sociale samvær betyder rigtig meget.
Kineserne holdt sig i mange år udenfor internationalt idrætssamarbejde. Man mente de var
gode til bordtennis, men ingen vidste selvsagt
hvor gode. Da disse begrænsninger ophævedes fortælles det at ’kineserne’ forlangte at
man først skulle lære hinanden at kende før
man kunne begynde at dyste ved bordet. Hvad
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enten historien er korrekt eller ej – så kan jeg
godt lide pointen.

– men i årets DM-stafet på Møn løb jeg formentlig op til mit bedste.

Du har været stævneleder (jeg husker HOFstafetten i 2001). Hvad er det, der får én til at
påtage sig jobbet som stævneleder? Eller,
hvad fik dig til det?
O-sporten adskiller sig fra f.eks. fodbold ved
at der ikke bliver løb uden at en masse mennesker laver en forfærdelig masse forarbejde
– lang tid i forvejen. I fodbold klæder man om
– og banen er kridtet, græsset slået og målene
er sat på plads. Altså må man i O-sporten yde
for at nyde og på et tidspunkt også som stævneleder. Jeg har det skidt hvis min ’yde-nyde’
balance ikke er i orden.

Dit favoritterræn?
Jeg er fascineret af de store jyske klitterræner
– selvom jeg ikke behersker den type løb.
Blot dette at står overfor et terræn som virker
overskueligt, i ordets bogstavelige forstand,
og så alligevel have store udfordringer med at
finde de rette ’gryder’ bliver jeg nok ikke træt
af.

Har du tidligere påtaget dig andre organisatoriske opgaver?
Meget ofte – måske for ofte. Da børnene i den
helt unge alder spillede fodbold manglede der
ofte en
’assistent-træner’ eller transportkoordinator,
bestyrelsesarbejde i grundejerforening o.lign
bliver jeg hurtigt trukket ind i, for blot at
nævne det frivillige organisationsarbejde.
Hvad fik dig til at sige ja til formandsposten?
Da John Aasøe, efter flere år som formand
havde bebudet sin afgang i god tid, og klubben/bestyrelsen ikke havde en ny kandidat
parat følte jeg at det var meget pinligt. John
blev overtalt til ét år mere mod en garanti for
en afløser og i sådanne situationer falder mine
forsvarsmekanismer tidligt. Uheldigvis er det
faldet sammen med at jeg jobmæssigt har
påtaget mig større forpligtelser på et tidspunkt
hvor mange jævnaldrende lykkes med at påtage sig færre.

Din bedste O-oplevelse?
Uden tvivl ’Midnatsorientering’ på Grønland,
hvor man starter kl. 24:00 på en bane til et par
timer og hvor man kommer rundt meget alene
i et helt anderledes terræn. Fornemmelsen af
at der ikke er et opfang i form af sti/vej eller
mark og civilisation er fantastisk. Alle andre
veje end den rigtige fører kun ud i vildmarken.
Andet?
Har du lyst til at tilføje noget, så værsgo!
Når jeg står ved en resultattavle og ser klassen
H80 (eller ældste dameklasse) er jeg på en
gang imponeret over folk, der aldersmæssigt
kunne have været på plejehjem, og som har
fysik og mod på en tur i skoven gennem uvejsomt terræn. Samtidig tænker jeg bekymret på
om mine ben vil tilskikke mig den oplevelse
at stå på resultattavlen i den ældste ’herreklasse’.

Jeg ved jo, at selve o-løbet p.t. er for nedsat
kraft. Alligevel prøver jeg også følgende
spørgsmål:
Dit bedste løb?
Bortset fra SM 2007 i den prestigefyldte klasse H/D-180, hvor jeg fik hjælp af Else og Ellen er det aldrig lykkedes mig at vinde et løb
Vibe/Jens Aaris
Michael Wilken og Jens Aaris. (22.sept-07).
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Elitesiden
September 2007
I den sidste eliteside kunne vi læse, at Søllerød med en 6.plads i Midgårdsormen havde
det dårligste resultat i mange år. Der var derfor stor motivation for at få revanche til DMstafet i Klinteskoven.
SET stillede med to hold i H21 og et hold i
H20. Vi ville meget gerne have stillet mindst
et H21-hold mere, men skader hos Ulrik og
Tore samt en Rune i England gjorde, at det
kun blev til to hold.
H20-holdet bestod af Casper, Andreas og
Rasmus og H21-holdene af hhv. Peter, Troels
og Philip, og Michael, Henrik og Erling.
På førsteturen i H20 kom Casper rundt som
nr.8. Efterfølgende hentede Andreas to pladser, og skiftede til Rasmus som nr. 6. Rasmus
løb en fænomenal sidstetur i bedste tid, men
på trods af det sluttede holdet desværre lige
uden for podiet som nr. 4.
I H21 skulle det vise sig at blive en spændende kamp mellem de fire forreste hold, nemlig
Farum, Tisvilde, Fåborg og Søllerød. På
førsteturen fik Peter lavet et 2½ min hul til det
nærmeste hold, Fåborg, og sendte Troels ud i
têten.
Jagten på Troels blev sat ind, og efter ham
sendtes stærke løbere ud som Tue Lassen,
Rune Olsen og Chris Terkelsen. Troels kæmpede flot, men måtte dog se sig passeret af
Tue og Rune. Troels holdt dog Chris det sidste stykke til målstregen, og kunne sende Philip ud samtidigt med Mads Ingvardsen på
hhv. tredje- og fjerdepladsen.
Tisvilde med Jamie var suveræne og vandt
stafetten. Næsten ligeså sikkert blev det Fåborg med Mikkel Lund på andenpladsen.
Men hvad der var noget mere spændende, var
bronzekampen. Philip og Mads havde løbet
sammen, og passerede publikumsposten samtidigt. De skulle derefter løbe en 15 minutters
sløjfe, hvor alt kunne ske. Efter målgang af de
to første hold blev opmærksomheden rettet
mod opløbet. Fra stævnepladsen kunne sidsteposten ikke ses, men der var udsendt spioner
inde i skoven. Og pludseligt kunne man høre
Michael Aasøe råbe ”KOM SÅ PHILIP !!!”,
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og kort efter så man en glad Philip komme
spurtende ind på marken. Det var lykkedes
ham at sætte Mads og holde ham bag sig,
hvilket resulterede i Søllerøds første H21medalje nogensinde.
Godt gået.

DOF ´s formand, Ole Husen, deler medaljerne ud

Andetholdet kæmpede en flot kamp, og man
så tydeligt deres kampvilje, da Erling ude på
sidste sløjfe løb tilbage til målområdet for at
skifte sko, da skoen fik en defekt i siden. Herefter begav han sig atter ud i skoven, så holdet
kunne gennemføre. Michael, Henrik og Erling
sluttede som nr. 10.
Dagen efter stod det på DM-lang, igen i Klinteskoven. Det skulle blive en dag med en del
brok over stævnet, men ikke desto mindre
også succes i SET.
I H18 blev det til sejr for Rasmus. Han vandt
1 min foran Rasmus Kragh på andenpladsen
og hele 8 min foran Søren Bobach på tredjepladsen. Stort tillykke og flot løbet.
I H21 blev det en lang bane. Jamie vandt suverænt, og var eneste som nærmede sig den
estimerede vindertid. For resten af feltet blev
den tur med en del bom, og trampen rundt i
høj underskov. Peter havde gode ben, og trods
et ikke helt fejlfrit løb lykkedes det ham at få
bronze som dagen før.
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sædvanen tro satte sig hårdt på bane 1. Placeringerne 1-4 blev besat af Rasmus, Philip,
Troels og Peter. Desuden havde vi Casper på
8.pladsen og Erling og Henrik som nr. 13 og
14. Det endte med en samlet andenplads til
Søllerød i 2. division.
I oktober venter der JEC i Frankrig for Rasmus. Det bliver spændende og svært. Du må
have alt muligt held og lykke. Lidt længere
fremme venter den årlige SET-tur i familien
Thisteds sommerhus i Tisvilde. Det bliver helt
sikkert en oplevelse ud over det sædvanlige.

Peter på podiet sammen med Jamie
Herefter fulgte Philip på en 12.plads og Troels på en 18.plads. Erling kæmpede sig flot
igennem den lange bane og blev nr. 22. Michael var så uheldig at løbe ind i en kæde,
som var spændt ud over en skovsti, og måtte
herefter udgå. Ærgeligt, da Michael havde
glædet sig meget til at løbe.
I slutningen af september blev der løbet divisionsmatch i Hornbæk Plantage, hvor SET

Troels og Peter
Ved granskning i hukommelsen er der dukket
et fint DM-resultat frem. Torben Nørgaard
(nu Allerød OK) vandt i 1995 guld i H21 ved
DM-lang (nu kaldet Ultralang) på Falster.
Det gør ikke jeres resultat mindre flot.
Tillykke med det !!!
(Vibe).

________________________________________________________________________________
Fotoserien herunder viser, at det lader sig gøre at løbe med en lidt løs ankel, blot man ved, hvordan
man taper. (Vibe)

11:53
11:54

11:51

Peter forbereder sin ankel
på det krævende terræn.

Peter skulle
starte kl. 13.26
som en af de sidste.
11:54:30
11:55
på med strømpen
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Fra formandens bord
7.okt 2007
Efter et veloverstået arrangement i Gribskov
er jeg både træt og ’høj’ på en og samme
gang. Baner, arrangement, vejret, stemningen
på stævnepladsen var den bedst mulige.
Vi har kapacitet til at gennemføre gode stævner – også større end stævnet i dag.
Jeg har også glædet mig over præstationerne
ved DM på Møn med flotte resultater i de
individuelle discipliner og i stafetterne.
Vi har været stærkt og talrigt repræsenteret i
de 2 seneste divisionsmatcher og vores forbliven i 2. div. er sikret.
Som klub er vi også lykkedes med et ugentligt
træningstilbud med fortsat imponerende
fremmøde, nye medlemmer er kommet til, vi
har rimelige fysiske rammer og det er lykkedes at skaffe attraktive tilbud tilpasset forskellige grupper af medlemskredsen (SET, SÆT,
SUT osv.). Men medaljen har den bagside at
det kan resultere i meget lidt aktion på tværs
af grupperne og myter om de forskellige
gruppers aktiviteter i klubben kan opstå.
Det er selvfølgelig bestyrelsens opgave at
balancere helhedens og gruppernes behov,
men også medlemmerne bør være opmærksomme på at det gode klubliv skal ’plejes’
ganske som en hver anden virksomhedskultur.
Tidligere har vi haft succes med at skaffe fælles indkvarteringer til de store indenlandske
stævner i provinsen, det bør vi nok være mere
opmærksomme på i fremtiden.
Det kunne f. eks. være påskeløb, DM’ er etc.
Vores klubmesterskab, julemavemotionsløb
og lignende klubarrangementer kan også bruges til at samle klubben på tværs af generationer og løbskompetencer. Initiativer der støtter
sådanne tiltag vil blive vel modtaget.
Jeg håber derfor at mange melder sig til
Klubmesterskabsløb, med efterfølgende festmiddag
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i Rønnebærhuset d. 3. nov. Allerød er som
sædvanlig arrangør, denne gang i Brødeskov.
Tilmelding via O-service. Prisen er ikke fastsat, men den bliver rimelig.
Skriv i ’bemærkninger’ på O-service, at Du
tilmelder Dig klubfesten!!
Rudersdal Kommune arbejder med en ny tilskudsmodel til sports- og fritidsområdet. De
fremlagte modeller udviser beskeden variation i konsekvenser for Søllerød OK.
Vi har haft et møde om Rude Skov med Ellis
Sommer og Erik Simonsen fra OK Øst som
førte til en præcisering af vore aftaler om brug
af Rude Skov kortet. Vi anmodes om at overbringe forslag til rettelser i kortfilen, som
fortsat vil være OK Øst’s ejendom. Til gengæld vil vi få adgang til den nyeste kortfil til
vore træningsarrangementer uden afgift.
Til løbsafgiftsbelagte O-løb skal der betales
efter de aftalte tariffer. En særlig aftale er
indgået vedr. Molbo-løb.
På Rudegårds anlæg forestår en renovation af
baderummene som i renovationsperioden nok
vil gøre bademulighederne lidt mere besværligt men på sigt forbedre disse. Der er forslag
om kunststofbelægning på den nuværende
grusbane; på nuværende tidspunkt er det uvist
om der er budgetmæssig dækning for denne
opgave.
Nogle få ideer er kommet angående eventuel
ny klubdragt – de vil blive fremlagt på førstkommende bestyrelsesmøde. Forslag vil blive
fremlagt på generalforsamling til endelig beslutning.
Jens Aaris Thisted
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DM-lang 2007
på Møn
En blandet flok af søllerødder mødte op til
DM-lang på Møn den 2. weekend i september.
Lige så blandet som flokken var, lige så blandet var resultaterne.
Jeg lyttede lidt og tjekkede med resultatlisten
og her er mine helt subjektive tanker om nogle af deltagerne:

jeg ved) i uge 32, hvor Ulrik m.fl. lavede Oløb for skoleelever.
Og alle tre kastede sig modigt ud i konkurrencen – og gennemførte, endda til placeringer
omkring midten af feltet.
Den bedste er der ikke tvivl om: Rasmus
Thrane Hansen var Søllerøds eneste guldmedaljetager i dette års DM-lang.

Den uheldigste må helt sikkert være Martin
Illum, der glemte at klippe sidste post. Og det
var rigtig svært at sige, pyt, for Martin havde
en tid, som var ca. 2 minutter hurtigere end
vinderens !!
- Jeg føler med dig, Martin.
Den stolteste, tror jeg, var Ellen Frier, der
gennemførte sit første DM efter ½ år med Oløb.

Ellen Frier
Den dummeste må være mig selv. Jeg så
godt post 6, men den lå langt nede i en stor
lavning og min post skulle ligge i en lille ulavning, så det kunne ikke være den ! !
Det var det, kunne jeg konstatere godt 5 minutter senere. LÆS dog kortet ordentligt!
Den modigste, ja jeg må nok her skrive, de
modigste, nemlig Frederik Durhuus, Mads
Lassen og Aske Jepsen. Deres første bekendtskab med orienteringssporten fik de (så vidt

Rasmus virker tilfreds med sit løb
Den sødeste må være Jette Wilken. Smagte I
kagen? Tak Jette, igen, igen!
Den sejeste er det svært at kåre, for hvad er
sejest? Uerfarne yngre/ældre mænd, der
kæmper flere timer for at gennemføre, eller
erfarne unge drenge, der kæmper gennem
”grønkålen” på mega lange baner?
Nogle af de seje: Leif Grønfeldt (H60) 2t 12
min., Jørgen Boisen- Møller (H50) 2t 18 min.
Niels Raagaard (H55) 2t 24 min. Erling Thi
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sted (H21) 2t 57 min og Jens Anders Hansen
(H45) 3t 4 min.
Men måske er det lige så sejt at vinde en
bronzemedalje i H21. Der skal kæmpes og
løbes stærkt.
Godt gået alle sammen!
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Den hurtigste fra sidste post til mål var Peter
Horstmann. Han løb strækningen på kun 31
sekunder, mens GuldRasmus brugte 39 sek.,
(jeg brugte 62 sek.!)
Det ærgerligste. Det fremgår af resultatlisten,
at en del søllerødder udgik. Jeg kender ikke
alle grunde, men Michael Aasøes kender jeg,
og det var rigtig ærgerligt for ham.
Med næsen i kortet hen ad en skovvej, ser
Michael ikke planken over vejen, som han
derfor drøner lige ind i. Virkningen er som at
få et trælår, og med sådan et er det håbløst at
begive sig ud på en 15 km lang o-bane.

Vibe

Peter er netop kommet i mål
________________________________________________________________________________

Så fik man da ”prøvet” Møn !
Ved sommerafslutningen i Tisvilde havde jeg
en snak med formand Jens om, hvordan det er
at løbe stafetorientering. I stedet for en lang
forklaring, foreslog Jens mig at melde mig til
årets stafet DM på Møn for at få syn for sagn.
Jeg ville blive sat ind på et for mig relevant
hold, så det ville nok blive en god indføring i
stafetløbsteknikken. Som sagt, så gjort. Jeg
meldte mig ret tidligt til, og fulgte så med i,
hvordan tilmeldingerne langsomt voksede til
omkring 40 søllerødder.
Jeg havde egentlig regnet med kun at løbe
stafet for at lære, da min form var langt fra
noget som helst anstændigt, men da jeg så, at
næsten alle øvrige også havde meldt til til DM
lang dagen efter, tænkte jeg, at det måtte jeg
også når jeg nu alligevel var på Møn, og hvad,
så langt kunne det vel heller ikke være.
Nå ikke?
Jamen det startede da helt godt. Jeg fik tilbudt
en super overnatnings mulighed sammen med
Jens, Ellen T. og Jørgen Münster i et hyggeligt landhus ikke langt fra Klinteskoven.
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Det var helt fint at være med til at etablere
Søllerødlejren og modtage alle klubkammeraterne lørdag formiddag samt at følge de
forskellige stafetholds løbere efterhånden som
de skulle eller havde været i aktion. Der var
en fantastisk gejst, så jeg kunne kun glæde
mig til selv at skulle ud på 3. turen på superholdet (Jens og Gert og jeg selv), men hovsa,
det her var jo noget helt andet end skovene i
det grønne område nord for København. Det
var jo nærmest urskov og bjerg-landskab vi
skulle igennem, flot og smukt, men hvor var
det anderledes end jeg havde forestillet mig.
Til vores gode træningsaftener hjemme, løber
vi forholdsvis korte og afgrænsede sløjfer,
hvor vi sjældent er ude mere end ca. 30 minutter ad gangen. Her i den vilde Klinteskov
blev alle udfordret både på det orienteringsmæssige og det fysiske, så der hvor de bedste
i min klasse løb omkring 1 time, måtte jeg ud
på 2 timer og 15 min., så jeg var godt udmattet da jeg kom til mål. Jeg var så træt undervejs, at jeg vendte kortet omvendt og løb ud
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af skoven i stedet for ind i midten. Jeg ville
imidlertid ikke komme hjem uden nogen af
posterne, så holdet blev disket, så ved de højere magters hjælp lykkedes det at finde dem
alle, og da jeg endelig nåede målet, var sejrsceremonierne ved at være afsluttede, men tak
til Jens for at vente på mig.
Vel hjemme i huset efter at vi havde pillet
lejren ned, var jeg sikker på, at jeg ikke ville
løbe næste dag men en dejlig aften, hvor også
Vibe, Gert og Niels R. deltog, ændrede sagen
og jeg valgte alligevel at stille op.

Søllerød Orienteringsklub

Næste dags skønneste vejr lagde op til noget
stort. For mig blev det imidlertid igen til noget langt. Jeg løb og gennemførte på 2 timer
og 12 min. (vindertiden var omkring 57 min.)
og til min store overraskelse og glæde, blev
jeg ikke engang nummer sidst, der var faktisk
3 løbere efter mig og 2 udgåede, så det var
meget tilfredsstillende at have været med
selvom det var utrolig hårdt at løbe 4 timer og
27 min indenfor et døgn i noget af det sværeste terræn man kan løbe i i Danmark.

I dagene efter løbene ”hyggede” jeg mig med
at fjerne flåter, 4 i alt, og lave udspændingsøvelser og hvile ud oven på strabadserne, mens
jeg tænkte over, hvor udfordrende og interessant det er at løbe O-løb, og hvor hyggeligt og
afslappende det var på stævnepladsen under
og efter løbene.
Det var derfor særdeles tankevækkende at
opdage at Kristeligt Dagblad fredag den 14.
september under temaet ”Liv og sjæl” indledte en artikelserie om fællesskaber med en fyldig omtale af DM-arrangementet krydret med
et billede af vores formand lynskudt på vej
mod mål.

Leif Grønfeldt

Leif Grønfeldt. Velfortjent optankning
______________________________________________________________________________

Søllerød vandt stafetguld i D 55. Her ses Vibe på vej i mål efter sidsteturen. Til højre i billedet ses
Ellis Sommer fra Ok Øst, på vej i mål ca. ½ minut senere. Else og Lisbeth tager imod.
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Adventure Race
Omkring DTU
Klokken er 12 formiddag den 22. september
og over 300 løbere står klar ved start, nogle
med høje ambitioner, andre med lysten til at
prøve sig selv for at se hvor langt 24 aktive
timer uden søvn kan være på kroppen.
Startskuddet går og alle løbere suser af sted,
nogen med pandelampe, hjelme, rygsække og
andre kun lige med det allermest nødvendige,
for dem er det lidt af et sats, for ingen ved helt
præcist hvad der venter rundt om hjørnet.
Starten til Danmarks største Adventure Race
er i gang. De næste 12-24 timer skal der
kæmpes på forskellige færdigheder, for nogen
er det rygrad, for andre personlige nye grænser der skal flyttes.

En ny opgave ventede ved Rude - kør det anlagte mountainbike-spor og find 9 regneopgaver på vejen rundt.
Det blev en mudret og våd tur. Vi var kun lige
startet... Videre op nordpå via lidt usikre
checkpoints som var plottet ind på et kort via
udleverede koordinater.
Vi rodede lidt rundt på det sidste, da vi ikke
kunne se om der stod 300 eller 360 som koordinat.
Så stod den på almindeligt O-løb i Store Dyrehave og efter at have mega bommet på den
1. post (ikke godt), gik det over stok og sten.
Da vi manglede de sidste 4 poster begyndte
min krop at savne sukker og væske, jeg døjede med en tæt-på krampe i baglåret og vidste
ikke hvor længe det ville holde... kroppen har
dog en forunderlig evne til at rette op på den
slags og efter en 20 min. gik det bedre.
Det var dog rart at komme op på cyklerne og
kunne indtage energidrik i store mængder.
De næste discipliner bestod i O-løb på Mountainbike, vandforhindringsbane, en frisbeestafet og flere poster på vej tilbage til DTU.

Vi ved alle på forhånd, at vi skal løbe o-løb,
cykle MTB og køre MTB-O-løb, bike´n run
(2 på holdet cykler og en løber, der skiftes
vilkårligt) og sejles kano, her ud over er der
indlagt såkaldte adventureevents, hvor bl.a. en
klatresele indgår som en del af udstyret, der
skal medbringes under hele løbet.
Første post var en pejleopgave på DTU´s område. 4 forskellige pejlinger med afstand var
noteret på et stort banner. Der var ikke noget
kort, så her skulle tælles nogle skridt og tages
højde for bygninger og andet der stod i vejen.
På hver post fik vi en kortstump over Rude
skov, samt nogle poster der skulle findes på
vej derop. Dette foregik på cykel.
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Tilbage ved start er der skiftezone og vi bruger 10-15 min. på at spise, tage ekstra tøj på
og putte batterier i taskerne, for klokken er
efter 18 og det bliver snart mørkt.
400 meter fra skiftezonen lå næste event, en
tov-travers... på med klatresele og hen over
vejen i 3-4 meters højde.
Nu stod den på Bike´n Run, så Per løber den
første kilometer før han beder mig om at køre
frem, så vi kan skifte. De næste 15 km. foregår således og så ved Kollekolle går der adventure i den, nu skal vi lave træklatring i
mørke, kaste med økser og finde huskeposter
omkring Furesø.
Dejligt med et afbræk på den lidt monotone
B´nR.
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i mørket og vi ser dem først da de er 20-30
meter fra os... hemmeligt!
Sidste kraftudfoldelse gives på vejen tilbage
til DTU og undervejs krydser vi mosen. Jeg
kommer til at tabe en kortstump, stopper og
samler den op, træder en halv fodsbredde tilbage og så forsvinder mit højre ben. Det næste jeg konstaterer, er at mit venstre ben stadig
er på stien, mens mit højre ben er i vand til
skridtet. Jeg kan overhovedet ikke mærke
bunden, men på den anden side så brugte jeg
ikke meget tid på at lede. Jeg er hurtigt oppe
på stien igen... ingen af de andre havde bemærket det.
Tilbage på DTU venter sidste prøve, at klatre
over en 5 meter høj mur og så i mål.

Vi har nu været i gang i 8-9 timer og den indlagte sprintetape ned til Furesø Bad bliver
ikke synderligt sprintet. Det foregår i det tempo, der nu kan leveres. Ved Furesø Badet er
en 40 kilos sæk vores 4. deltager, som skal
hjælpes rundt på en 1 km. strækning før den
igen afleveres og så tilbage til Kollekolle.
Løbsledelsen har valgt at omlægge en lille del
af ruten, så vi skal tilbage i den retning vi
kom fra, dvs. syd om Bagsværd sø og over til
Nybro, hvor vi hopper i kanoerne. Kåre er en
haj til at styre sådan en aluminiumsskude, og
for at det ikke skal være løgn, så skal vi nu
sejle via Mølleåen tilbage mod Kollekolle.
Her skal vi finde en post 25 m. fra land. Den
ligger som markeret på kortet, men 1,5m under overfladen. Per sidder i midten og prøver
at hive den op. Jeg kan bare mærke kanoen
krænge og Per stønne...
"Den er fandeme tung," siger han og Kåre
hjælper nu med, mens jeg sidder og skodder
for at holde kanoen på ret køl. Den bliver
klippet og vi lister os af sted tilbage mod Nybro. På vejen tilbage dukker en efterfølger op

Jeg har skrevet dette indlæg for at give de, der
går og leger med tanken om at deltage, mod
på det.
Det gode ved DTU´s Adventure Race på den
korte distance er, at alle kan prøve kræfter
med det, og det er fuldt ud ok at stoppe, hvis
man opdager, at man ikke er klar til at gennemføre. Der skal ikke være nogen tvivl om,
at det er hårdt (ca. 25 % udgik) men det er
også sjovt.
Da hele løbet er bygget op omkring orientering, så burde det også kunne mætte selv den
mest hungrende o-løber.
Vi ses derude!
Thomas Labo
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Bomløbet i Grib Skov
7. oktober 2007
Brevet herunder modtog vi dagen efter løbet.
Da det så fornemt og kortfattet fortæller om
det store arbejde, der er forbundet med et
løbsarrangement, og da jeg selv gik rundt og
nød, at alt fungerede og pønsede på at skrive
om det her i bladet, har jeg valgt at sætte
Eriks brev ind.
Meget enig, det gik rigtig flot.
Vi havde en stævneledelse med overblik!! (Vibe)

plads kan opbygges, godt hjulpet af Birgers
transportsystem.
Det vil være svært at skrive en drejebog - idet
opbygningen delvis sker efter de forhåndenværende søms princip. Men hvad, i et cirkus
er de jo også professionelle.
Posthundene var godt hjulpet af god planlægning, depotudlægning og Jørns mange kørte
km. Det er godt han ikke kører hurtigere, end
han kan lande uden "næsehjul". Måske finder
vi det en dag.
Parkeringsvagterne fik en større opgave end
forventet, men fåreholderne takkede os ved
afgangen for god forståelse for, at de også var
der. De nye veste gav "autoritet" og nødskiltningen til reserve-P-pladsen var lige til højrebenet.

Heidi og Erik ved farvelseancen
Kære alle officials.
TAK
Heidi og jeg takker alle for en god og fyldestgørende indsats i forbindelse med afviklingen
af vores løb.
Planlægningen går tilbage til september 2006
og banelæggerne har arbejdet hårdt siden foråret. Ethvert O-løb er først og fremmest afhængigt af gode baner, og så kommer alle de
øvrige funktioner i hastig rækkefølge.
I går var forudsætningen for et godt arrangement opfyldt med stor ros fra alle løberne - så
først og fremmest tak til Elsebeth og Lars
godt støttet af Jørgen M-S og ikke mindst
banekontrollen Klaus Olsen. Følgegrupperne
funktionsledere og alle øvrige har arbejdet
med samme omhu og med sand ildsjæl i ugen
op til den store dag og selve weekenden beviser fuldt ud, at SØLLERØD OK er en meget
kompetent stævnearrangør. En video ville
have afsløret, hvor professionelt en stævne-

14

Selv med konkurrence fra Eremitageløbet fik
vi 78 deltagere på åbne baner. Dermed ca.
300 løbere i alt.
Ellen og Inge må være trætte i fødderne efter
ikke at have siddet ned hele dagen.
STORT TAK FOR MAD.
Hvis ikke denne mail skal blive for lang, må
jeg bare sammenfatte, at uden hver enkelt af
jer, var opgaven ikke blevet løst eller ikke
blevet løst så perfekt, som den blev.
Østkredsen kan derudover takke os for hele
det afsluttende arbejde med Sjællandscup'en.
Tak for hurtig indsats af Mogens og Bo.
Præmieuddeling i rekordfart. I sidste klasse
måtte vinderen løbe direkte fra målslusen til
medaljeuddelingen.
Kæden havde ikke noget svagt led, og efterfølgende mangler vi kun en SI-enhed og så
lidt småreparationer på et gammelt havebord
+ næsehjulet.
Godt gået alle sammen - det var bare perfekt.
Med venlig hilsen
Erik Brühl
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Træning – træning – træning
I skrivende stund er klubtræning nr. 142 for
længst historie og indgår - i mit hoved - i
striben af dejlige kluboplevelser. Nu har
træningen i mit regi snart 4 års fødselsdag og i
det forkromede tilbageblik ser jeg en
udvikling af næsten uforståelige dimensioner.
Denne eftersommer har sat nye normer for
træningsflid. De tørre tal siger, at der i
gennemsnit har været 51 aktører i
torsdagstræningerne - og renser vi tallene for
gæsteløbere, ligger vi på 49 klubløbere pr.
aften.
Den store løbelyst gav sig også udslag i
deltagelsen i danmarksmesterskaberne på
Møn, hvor vi havde 39 løbere tilmeldt på
stafetten og hele 46 søllerødder på listen til de
individuelle konkurrencer. Ved den seneste
divisionsmatch havde 69 søllerødder tilmeldt
sig – og jeg konstaterer med stor glæde, at
adskillige navne er ”gengangere” på min
træningsflidsliste.
Jeg tillader mig at konkludere, at øget
træningsflid skærper lysten til nye
udfordringer.
Så træning er altså vejen frem. Derfor lægger
jeg op til nye store indsatser, når denne
eftersommers tilbudsliste er tømt. Sidste
normale torsdagstræning er torsdag, d. 18.
oktober med start fra Grusbanen fra kl. 17.
Niels Raagaard frister med
eftersommerafslutningsdyst i
Rude Skov.
Derpå bliver der
”nattræninger”:
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Torsdag, d. 25. oktober kl. 18.00
Torsdag, d. 1. november kl. 18.00
Torsdag, d. 8. november kl. 18.00
Disse aftener vil jeg sørge for nogle
træningsslynger
udgående
fra
omklædningsrummene ved søen på Rudegård.
Så kan alle få ”smagt på natten” inden
vinterens natløb går rigtig i gang. Nye løbere
kan også komme ud og lade sig udfordre af

nattens mysterier – så frem med
lygterne
og
kom
ud
til
udfordringerne.
Da der er klubmesterskabsløb
lørdag, den 3. november og
JÆTTEMIL søndag, den 11. november,
starter de ordinære lørdagstræninger først
lørdag, d. 17. november, hvor vi lægger ud
med vintertræningen kl. 10 på grusbanen ved
Rønnebærhuset. Og så ruller planen bare
derudad.

Jættemilen.
Dette langdistance-O-løb, som afslutter den
sjællandske konkurrencesæson, er den store
kraftprøve, som adskillige af de flittige
søllerødder lader sig udfordre af. I år afvikles
løbet i de centrale dele af Grib Skov –
fantastiske terræner – klassevis samlet start –
store oplevelser – herlig konkurrence – lige
noget for de vilde søllerødder. Allerede nu har
en stor flok klubmedlemmer tilmeldt sig til
løbet, som virkelig er en fin afprøvning af
kondition og orienteringsevner.
Har du endnu ikke prøvet en sådan
gigantudfordring, vil jeg anbefale dette års
JÆTTEMIL, idet du her virkelig kan prøve at
planlægge
dit
oplæg
til
en
stor
kropslig/hjernemæssig udfordring, prøve at
disponere kræfter og energi i selve dysten og
derpå efter at have passeret målstregen at få
oplevelsen af at have ydet en selvglædende men også udmattende – indsats.
Uanset dine planer for den kommende tid vil
jeg som sædvanlig anbefale

TRÆNING – TRÆNING –
TRÆNING
Gert
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U2-sommerlejr
2007
Vi mødtes alle det sædvanlige sted lørdag
morgen kl. 9:30. Rulletrappen i Helsingør. Vi
var klar til årets sommerlejr i Sverige.
Katrineholm hed det sted, hvor vi skulle bo.
Der var ca. 6 timers kørsel derop, og de 2 ½
time gik på – i hvert fald i vores bil – at høre
én sang, som vi til sidst alle sang med på.
Undervejs tog vi et par stop. Først ved ”Godisflyet” (selvfølgelig!) for lige at købe et par
kilo slik hver, så vi havde til det meste af
ugen, og dernæst stoppede vi og løb et lille
løb, både u2’erne og u3’erne. Derefter var det
videre hen til hytten, hvor vi så skulle tilbringe de næste seks dage.
Hele ugen var der ca. to løb om dagen. Der
var både stafet (dog kun to gennemførte hold
ud af ti), hyttesprint, linjeløb, ”perlekæde”
m.m. og så selvfølgelig ”Hökeren”. I det hele
taget meget varieret, hvilket gjorde det hele
en del sjovere.
Stafetten var som sagt ikke en særlig stor succes med hensyn til at gennemføre. Kun to
hold (ét af dem et lederhold) gennemførte. Én
af grundene for nogle af holdene var, at vi
havde fået kort i plastiklommer, der ikke var
forseglet. Og da det undervejs begyndte at øse
ned, blev det et problem for mange at se kortet, da det blev tværet helt ud af regnen. Men
sjovt (og koldt!) det var det.
Om aftenen, da vi havde teori, skulle vi så
underholdes med at høre om, at ledere faktisk
også kan bomme!!!
Hökeren = den onde! Vi kunne vælge mellem
8, 10 og 14 km (mener jeg). Der var samlet
start, og så var det ellers bare derudaf.
Målet var på den strand, hvor vi havde badet
tidligere, og sidsteposten lå selvfølgelig ude
på badebroen. Vi måtte dog ikke hoppe i vandet med løbetøjet.
Det skal siges, at slik på væskeposterne var
yderst tilfredsstillende!!!
Udover løbene lavede vi også mange andre
ting. Det meste af tiden spillede vi fodbold, da
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der var en kæmpe græsplæne uden for hytten.
Den blev brugt meget flittigt af os alle sammen! De fleste af dagene rendte vi rundt efter
bolden til ved 1-tiden om natten, og det stoppede os ikke, at vi skulle op tidligt dagen efter.
Én af dagene lavede vi endda Melodi Grandprix. Der var bl.a. en ”pigeversion” af Nik og
Jay, Thor, der sang ”hjulene på bussen drejer
rundt…” og en helt fantastisk remix med bl.a.
”den knaldrøde gummibåd” og ”Umbrella”.
Sidst nævnte var vinderen, der havde scoret
stemmer fra de fleste af os.
Én af dagene var vi også ude at bade i en af
de svenske søer. Vi var dog kun seks (inkl. to
ledere), der turde vove os ud i den næsten
frosne sø! Selvom vandet var tæt på de – 500
ºC, var vi seje. Det resulterede søreme også i,
at vi fik en is på vej tilbage - selvom vi nok
hellere ville have haft en kop varm kakao efter den kolde fornøjelse.

Rene drenge og piger inden kampen
Og så var der det sjoveste af det hele!
MOSEFODBOLD. Vi kørte ud til en skov og
fandt en passende mose. Den så ikke speciel
våd eller mudret ud, men det skulle vi da nok
sørge for, at den blev. Bo Konring tog før- og
efterbilleder, så vi skulle alle sammen posere,
inden kampen gik i gang (på det tidspunkt var
vi nogenlunde rene).
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Det blev drengene mod pigerne. Allerede efter fem minutter var der helt mudret. Over det
hele! Midt på ”banen” var det værst. Der var
der et hul, der var omkring 1 m dybt. I tilfælde af at vi faldt derned, skulle der være flere
om at hive én op.
Lattermusklerne blev der ikke sparet på under
den kamp, men desværre tror jeg, at det var
drengenes tur til, endnu en gang, at råbe
HURRA over en vundet kamp.
Turen nærmede sig slutningen, og vi startede
vores lange køretur endnu en gang. Denne
gang var musikken sat på svenske og tyrkiske
(!) hits. Og så var det farvel til en virkelig
succesfuld og sjov uge oppe i det svenske.

Caroline Wilken

________________________________________________________________________________

Efterårets sidste SkovCup
Søllerød OK havde fornøjelsen at stå for den
sidste SkovCup (tidl. kaldet Børnekarrusel)
onsdag, den 19.september i Rude Skov med
stævneplads på Rudegård ved grusbanen.
Der kom 179 børn. Det var det højeste antal
dette efterår, dog kun 2 mere end den 29/8.
Efter løbet var der saft og pizzaboller til alle
børn, og de børn, der havde mindst 4 stempler
i deres Skovpas, kunne også få en præmie.
Præmien var et stort hvidt håndklæde med et
SkovCup-logo på.

Der var desværre ikke mange Søllerødder, der
deltog dette efterår. Der var mellem 2 og 6 pr.
gang – 20 starter i alt – og kun Silas og Maja
fik præmie.
Arrangementet blev afviklet næsten uden problemer, og vejret var nogenlunde, det regnede
først rigtigt, da sidste løber var kommet i mål.
Desværre inden posterne var samlet ind. Det
lykkedes også at få tilstrækkeligt med hjælpere, så det hele kunne afvikles tilfredsstillende.
Hermed tusind tak til alle hjælperne.
Første løb i forårets SkovCup er onsdag, den
23. april 2008 i Ermelunden.
Se evt. www.skovcup.dk.
Kirsten O.
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Ferieløb i Frankrig
5 jours de France
”Om 400m tag frakørsel til højre. Derefter
hold til højre” lyder ”Fraulein Nüvis” stemme
ud af GPS navigatoren. Vi drejer fra motorvejen og fra navigatøren, Jørgen, på passagersædet lyder det: ”Du skal til højre nu”. Mogens på bagsædet er udstyret med et større
udvalg af vejkort og siger: ”Nej, vi skal lige
ud”. Fraulein Nüvi forsøger sig med et par
yderligere anvisninger, men bliver overdøvet
af mine medpassagerer. Chaufføren - det er
undertegnede - træffer en lynhurtig beslutning
og drejer til højre. Kort efter drejer vi ind på
en ny motorvej, men kører vi nu ikke mod
nord? Da vi er på vej til ’5 jours de France’ i
Bordeaux, har jeg en forestilling om, at det vil
være væsentligt kortere at køre mod syd, og
snart må vi konstatere, at turens første vejvalgsbom er en realitet! Det bliver ikke det
sidste bom for mit vedkommende. Fraulein
Nüvi skræpper op og gør det med al tydelighed klart, at vi er helt galt på den. En ”Uvending” ved næste afkørsel 4 km længere
fremme råder bod på den sag. Miseren er klaret, og vi kører mod syd. Men hvad er nu det?
Motorvejen ender! Det var ikke planlagt, og
kort efter er vi tilbage på den første motorvej
igen. Fraulein Nüvi forstår ikke en klap. Mogens med kortene kommer os til undsætning,
og snart efter kører vi i fin stil gennem diverse
motorvejsudfletninger rundt om hele Ruhrdistriktet og er på vej ind i Belgien.
Det hele begyndte en forårsdag et par måneder tidligere på en solbeskinnet sommerhusterrasse i Svaneke med en herlig udsigt over
Østersøen. Efter et par dage med middelmådige NOC resultater i Rø Plantage og Paradisbakkerne funderer jeg over, hvad jeg som
o-løber på 3. sæson skal gøre, for at blive bedre. En ”træningslejr” ville måske være nyttig.
Jørgen Münster tager bolden op og taler varmt
for løb i Sydeuropa. Det lyder da spændende,
men lad os nu lige se. Vel hjemme i Trørød
dukker der efter et par dage en mail op fra
Jørgen: ”Vil du med til fransk 5-dages i begyndelsen af juli”? ”Øh – mig. Tænke, tænke.
Jo, det vil jeg da meget gerne”. Et par måne-
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der senere er Jørgen, Mogens, Christian
Strandgaard og jeg derfor på vej i Christians
Jaguar til en campinghytte i Hourtin, Medoc,
som skal være vores base under de kommende
dages løb i området omkring Lacanau-Océan.
Mogens’ kort og Mademoiselle Nüvi leder os
sikkert frem resten af vejen, dog ikke uden
spontane diskussioner om det optimale vejvalg gennem Paris m.m.
Ulrik, Peter og Martin har ligeledes valgt at
prøve kræfter med de franske o-udfordringer
– I husker sikkert Martins fine beretning herfra i forrige nummer at Komposten – og er
allerede etableret i nabohytten, da vi ankommer til campingpladsen lørdag eftermiddag.
Hytterne er fine – udført i fornemt fransk
plast fra gulv til tag – men fungerer fint. Hele
hytten ryster dog, når man lukker dørene bestemt og mandigt.

Jørgen, Christian og Mogens
Der er løb hver dag mandag til fredag i fire
forskellige områder. Søndag er der mulighed
for at træne i området SØ for Carcans og få et
indtryk af terræn og kort. Området består for
det meste af skovbevoksede indlandsklitter,
hvoraf nogle er temmelig høje, og ind imellem er der dybe ”udblæsningshuller”, der er
flere hundrede meter i diameter og 50-70 m
dybe. Det står hurtigt klart, at fugleflugtslinien ikke nødvendigvis er det hurtigste vejvalg.
Jeg hægter mig på Mogens om søndagen og
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får et par staldtips, så jeg føler mig godt rustet
inden første løb mandag.

Mandag – Carcans Plage
Dagens program i H50 er 16P, 4,7 km og 75
højdemeter. Kortet er 1:10.000, 2,5 m ækvidistance og trykt på plastfolie. Trykket er utroligt flot, og vi bliver alle meget begejstrede
for ”plastkortene”. Terrænet minder lidt om
Tisvilde Hegn med områder med diffuse kurver.

Jeg lægger forsigtigt ud, og det går fornuftigt
t.o.m post 8. Post 9 ligger ikke der, hvor jeg
synes, den skal, og der går kostbar tid, før det
går op for mig, at jeg ikke har krydset det
ellers meget tydelige brandbælte, som er aftegnet på kortet! Jeg har ikke løbet langt nok!
En klassisk fejl. Strækket til P9 koster 8 minutter – øv. Koncentration på. De næste poster går fint. I området tæt på mål er der tykt
med poster i skoven, og jeg synes, det er
spændende at undersøge kontrolnumrene på
flere af dem, før jeg endelig finder min P14!
Hjemme i hytten prøver Jørgen at banke ind i
hovedet på mig, at det gælder om hurtigt at
erkende, at man har begået en fejl og søge
tilbage til sidste sikre udgangspunkt frem for
at blive ved med at lede efter en post, der ikke
er, hvor man forventer den. Det lyder meget
rigtigt, men det tager nogle dage og flere
bom, før det så småt begynder at sive ind (det
har sikkert noget med alderen at gøre!).
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Mandag er Ulriks fødselsdag, og drengene har
arrangeret et lille haveparty, hvor vi fejrer
Ulrik og snakker om vores oplevelser.
Jørgen viser sig som en connaisseur udi
fransk vin og franske madvarer og fremtryller
en herlig middag. Det gentager sig heldigvis
flere gange i løbet af ugen.
Tirsdag – Lacanau Plage Sud
7,3 km, 100 m. Kortet er i dag og resten af
ugen 15.000, 2,5 m ækvidistance. Overraskende nok viser det sig, at kortet er utroligt
let at læse selv for synshandicappede i min
alder på trods af målestokken. De plastkort er
altså rigtig gode. Området har flere klitter og
huller end dagen før.
Igen lægger jeg forsigtigt ud og finder P1 og
P2 i fin stil. Så er der lige 300 m til P3, som
ligger i en slugt på bagsiden af en klitrække.
Jeg tager udgangspunkt i et sti-sammenløb,
men løber gennem terrænet og ser sammenløbet 75 m til højre. Så er det bare op over klitten og ned i slugten. Hvad – ingen post!
Hmm, måske er det naboslugten? Nej. Op på
toppen af klitten, pejle med kompasset ned til
sti-sammenløbet, som jeg kan se tydeligt. Det
skal være her. Lede lidt igen – jeg kunne jo
have overset skærmen – posten er der ikke.
Op på klitten, pejle. Det skal være rigtigt.
Men det er det tydeligvis ikke, og til sidst
bider jeg i det sure æble og løber ned til stisammenløbet. Nu viser det sig minsandten, at
det, der så ud som et sti-sammenløb på afstand, slet ikke er det, og at det rigtige ligger
100 m længere mod V. Herefter ligger posten
sørme, som den skal. 8 minutter til P3 - endnu
et fælt bom. Det sidste sikre udgangspunkt
var ikke så sikkert, som jeg bildte mig ind.
Også ved P6 går det galt, og jeg leder forgæves i diverse slugter i en klitrække. Jeg møder
en amerikansk-sweitzer i samme ærinde, som
mener, jeg må være eksperten, da jeg næsten
kommer fra Sverige, hvor o-løb er nationalsporten – hmmf. Det kan jeg jo ikke sidde
overhørigt, så jeg tager mig sammen, husker
Jørgens regel og finder fluks posten. Sådan.
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H40 klassen, som ofte er over 9 km med 300
højdemeter, og Peter og Martin klarer sig
begge rigtig godt i H12. Læg hertil det gode
rejseselskab, sydfransk stemning, hyggelige
restauranter og den lokale vin, der tilfældigvis
er Medoc. Jeg behøver vel næppe skrive, at
det var en super o-ferie.
Men hvad med mit oprindelige formål med
rejsen? Har kvaliteten af mit o-løb fået et løft?
Det er sværere at svare på, og tiden må vise
det, men jeg har fået masser af træning i kurvelæsning og forbedret min bom-teknik. Det
sidste er desværre ikke uvæsentligt, når man
er o-løber på mit niveau.
Ulrik på vej mod mål.
De følgende 3 dage byder på flere spektakulære bom for mit vedkommende, men også på
poster, der sad lige i skabet og i høj grad på
mange rigtigt gode oplevelser, både omæssigt og selskabeligt. Terrænerne er super,
og de franske banelæggere har lavet mange
fine stræk. Jørgen og Christian konkurrerer i
H55 og får lang tid til at gå hver eftermiddag
med at diskutere vejvalg på terrassen uden for
plastichytten. Mogens er desværre ikke så
mobil for tiden, som han gerne vil være, men
får heldigvis alligevel et par ture ”på banen”.
Ulrik har sin sag for på de længere baner i

Personligt har jeg fået blod på tanden til at
deltage i flere internationale løb. Næste år er
der ”6 jours de l’Aveyron” 30 min NV for
Montpellier i begyndelsen af august. Terrænet
ser rigtigt spændende og udfordrende ud.
Thierry Gueorgiou udtaler, at kun få terræner
i verden matcher sværhedsgraden i dette terræn. Men hvis jeg nu bare deltager i Gerts
træninger og husker Jørgens regel, kan det vel
ikke gå helt galt?
O-hilsen
Niels Bentzon

________________________________________________________________________________

Erlings sko, se elitesiden.

Sut-fodbold i skoven

Bomløbet, post 36

Fotografer: Ellen Thisted, Mikkel Højlund, Niels Bentzon, Jens A Hansen, Bo Konring, Thomas
Labo, Jørgen Münster, Vibe og Gert Bøgevig.
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