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Deadline for de næste numre af Komposten:
•
•

16. maj. Bladet udkommer ca. 2 uger senere.
21. august. Bladet udkommer ca. 2 uger senere.

Divisionsturnering.
Lørdag den 14. april skal vi løbe årets første divisionsturnering mod de andre klubber i 2. division.
Løbet foregår i Slagelse Vestskov og der er seneste tilmelding lørdag den 31/3. Arrangørklubben
skal have tilmeldingerne senest 6/4, men vores egen klub skal have tid til at sætte holdet og evt.
opfordre løbere, som har glemt at tilmelde sig.
En del af klubbens nye løbere kender naturligvis ikke til denne turnering, så jeg prøver lige ganske
kort at oplyse jer.
4 klubber løber mod hinanden, alle mod alle. Der konkurreres på 8 forskellige baner, fra H/D 21 til
begynder. Der gives point til de bedste fra hver klub på hver af banerne. Både herrer og damer skal
tælle, og alle kan deltage. Det plejer at være et tilløbsstykke og rigtig hyggeligt – og der er altid
nogen, som har bagt klubkage. Har du lyst, så meld dig til, også selv om du aldrig har prøvet et konkurrenceløb før. En af de erfarne skal nok vise dig tilrette.
De andre klubber i 2. division er: Allerød, Ballerup og Roskilde.
Vel mødt!
Vibe

Et par vigtige datoer.
Søllerød står som arrangør af to større stævner i dette år:
Divisionsturnering for 3., 4. og 5. divisioner lørdag den 28. april.
Kredsløb, Bomløbet, søndag den 7. oktober.
Meld dig gerne som hjælper hos Ulrik Illum og Niels Bentzon.

Næste nummer af Komposten.
I næste nummer af Komposten kunne jeg godt tænke mig at læse om:
Spring CUP, NOC på Bornholm, om KUM (hvad er KUM?) og om påskeløbene.
Overvej om DU kan skrive om ovenstående.
Indlæg om noget, som du kan have på hjerte, er også altid velkomment.
Send dit indlæg som en vedhæftet fil. Ingen smart opsætning og billeder i en fil for sig.
Vibe
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Ordinær generalforsamling
Referat
Antal fremmødte: 28
1) Valg af dirigent og referent.
Erik Brühl blev valgt til dirigent med applaus. Generalforsamlingen blev kendt lovlig indkaldt.
Michael Aasøe blev valgt til referent med applaus.
2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for 2006. Herunder uddeling af pokal til
årets Søllerod.
Rune uddybede og fremhævede punkter fra beretningen.
- Rasmus T. Hansen. 6 ud ad af 6 guld + SOK ungdomspris 2006. Flot med det store
ungdomsarbejde der gøres i klubben.
- medlemsstigning. DOF ultimo 2007 +1500. Indtil nu: +378 (kun indmeldinger). SOK står for ca.
15% -> skyldes især klubtræning.
- klubtræningen startede nov. 200.3 117 træninger og 3438 starter. Der har været 100 gangs
jubilæum. Tak til Gert! Tak til alle der kommer og er med til at motivere Gert til at fortsætte.

Delt. gennemsnit
Træninger

2004
22,8
30

Rune fik en løberygsæk for sin indsats i bestyrelsen og som formand.

2005
28,3
36

2006
34,1
41

2007
37,4
7

- klubhus. Mange brugere. SUT om mandagen, meget
vigtig for det sociale for ugruppen. SET tirsdag og
SAM/SAP, klubaftner.
- fremhævelse af Vibes sølv fra DM-lang 2006 – var
gledet ud af statistikken
- mange aktiviteter/tak. De mange aktiviteter skyldes
de mange medlemmer. Umuligt at nævne alle men
der er nogle enkelte der skal fremhæves.
Kirsten O, tilmelding/betaling stor hjælp kassereren.
Niels R, hjemmesiden.
Vibe, Komposten.
Mogens, EDB, SI-udstyr og print af kort til
træning/løb.
Wilken, molboløbene.
Bestyrelsen for et godt samarbejde 2006.
Jens Aaris redegjorde og motiverede for tildelingen
af årets Søllerod. Fik tildelt en spade for sin
mangeårige indsats i bestyrelsen.
Årets Søllerod 2007: John Aasøe

Kommentarer:
GB – fortalte om årets ungdomsløber Rasmus T. Hansen. Prisen stiftet af Anders Ø. Bestyrelsen har
tildelt Rasmus T. Hansen 2000 kr. for sine flotte indsatser 2006.
Kirsten O – Fremhævelse af Bo Konring og Anders J.
Beretningen godkendt.
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3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 1. januar til 31. december 2006.
Jens Aaris Thisted fremlagde regnskabet. Regnskabet revideret 11/2 2007.
Kommentarer til regnskabet:
Troels: Spurgte til Note 3+4. MTB-O er et terminsliste løb. Det blev uddybet af kassereren.
Regnskabet blev godkendt.
PAUSE med en lille sang og fødselsdagskage (Mogens Jørgensen).
4) Fremlæggelse af budget for 2007.
Jens Aaris Thisted fremlagde budgettet for 2007.
Kommentarer:
GB – Anerkendte budgettet.
Troels – Roser den flotte tilskudspolitik og anerkendelse af Molboløb. Det springer lidt i øjnene, at
der gives samme transport tilskud til ”H10 løberen” som eliteløberen til DM’er og andre eliteløb
uden for Sjælland. Man kunne skærpe dette til juniorløbere og H/D 21. Fine forhold omkring
Spring Cup OK, alle er velkomne og får det samme tilskud til disse løb, tio-mila og andre ture til
Sverige.
5) Fastsættelse af kontingentsatser (ungdom-/senior-/familie-/passivt medlemskab) for 2007.
Medlemskontingentet hæves:
Ungdomsmedlemmer: fra kr. 475 til kr. 500.
Seniormedlemmer: fra kr. 625 til kr. 675.
Familier: fra kr. 950 til kr. 1.100.
Passivmedlemmer: uændret kr. 225.
Den forventede merindtægt på kontingent er hermed ca. kr. 9.800.
Ved at sætte tilskud ned fra 75 % til 65 % spares ca. kr. 5000.
Dof-afgift pr. medlem: 215 voksen – 90 for børn (standard familie koster dermed lidt over 500 kr.)
Godkendt af generalforsamlingen
6) Behandling af indkomne forslag. For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig
form af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen (dvs. senest 6. februar 2007). Senest 10
dage før afholdelsen af generalforsamlingen (10. februar) vil modtagne forslag være offentliggjort
på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne.
Der er ingen indkomne forslag
7) Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2-årige perioder):
a. Formand (lige år) Rune Monrad er ekstraordinært på valg – er ikke villig til genvalg
Jens Aaris’ tilbud om at overtage posten står ved magt, valgt med applaus. Rune blev takket for sin
flotte indsats i bestyrelsen gennem en lang årrække.
b. Kasserer (ulige år) Jens Aaris Thisted
Jens A. Hansen valgt med applaus som kasserer.
c. Bestyrelsesmedlem (ulige år) Michael Aasøe – er ikke villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem (ulige år) Ulrik Illum
Bestyrelsesmedlem (lige år) N. Bentzon, Jens Rose Møller og M. Jørgensen er ikke på valg. Ulrik
villig til genvalg, valgt med applaus. Kirsten Møller vil gerne være medlem af bestyrelsen og
tiltræder i sommeren 2007, når hun vender hjem fra rejse, valgt med applaus. Niels Raagaard vil
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gerne være lidt med (Gerts forslag, at han er ”træningskontakt”). Michael blev takket for sin
indsats i det sidste år.
d. 2 revisorer for 1 år
Bente Tynell og Jørn Wigh blev genvalgt.
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Philip G. Lund blev valgt
Gert Bøgevig blev valgt
f. 1 revisorsuppleant for 1 år
Erik Brühl blev valgt.

Vores nye formand, Jens Aaris Thisted.
8) Eventuelt
Michael W – Kontaktet af kultur kompagniet i kommunen. Minimolboløb 24. juni 2007. Hjælpere er
meget velkomne.
Ulrik I. – Sommer o-løb i uge 32 sammen med OK – Øst. Hjælpere er velkomne.
Gert – Vil gerne have nogle der hjælper til træninger. En træningsgruppe ville være godt.
Foreslår spisning mv. i Thisted-sommerhus d.22. juni. sommerafslutning.
Søndag d. 10. juni 2007 - Lagkageløb bestyrelsen sørger for arrangør.
Niels L. Bentzon – Hjælpere til forårsløbet 28/4 søges.
Rune – opfordrer til at tage kopier til fotomapper i klubhuset
Mogens – digitale billeder kan også printes.
Troels – reklame for NOC publik-løb. Stævneledelsen vil gerne have hjælp til sponsorersøgningen.
Tilbyder en undervisningsaften i sprint inden DM-sprint. Bestyrelsen kan jo se om en aften i foråret
ikke passer ind i programmet.
Jørgen M – Else har lejet sommerhus på Bornholm (i forbindelse med NOC). Der er et par ledige
pladser endnu i sommerhuset.
Mogens – Priserne stiger i trin for tilmeldingen til NOC publik-løb.
Erik B – Glad for klubben stadig har et godt billede udad til. Erik havde da han var oppe for at se
til natuglen i bøllemoseskov, fundet et stativ. Forespurgte hvor det skulle afleveres.
Gert – der er tit skærme i Geelskov der bliver fjernet. Det kunne være en ide, at 14-dagesbanen
havde reflekser på alle posterne, så den også kunne benyttes til natløb i vinterhalvåret. Dette bør
koordineres så OK Øst også sætter reflekser på deres poster, og vi sammen melder ud, at der på et
givent tidspunkt vil være natposter i skoven.
Vibe – Kan Skovlyskolen købe nogle klippetænger? – Mogens undersøger…
Jens Aaris – Har talt med Finn Blom Lyngby OK omkring jul om, at folk er velkomne i Søllerød
OK. Jens Aaris og Troels snakker med OK ØST om kort. Overrakte juleløbspræmie til Erik B.

Generalforsamlingen slut kl. 21.05
Michael Aasøe.
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Lidt af hvert
ANNONCE
Nordspanien, Suevebjergene ved Atlanterhavet
Hus til leje.
I Nordspaniens hjerte, den frodige bjergegn Asturias, udlejes et 1700-tals nyrestaureret. 6-8 pers.
rummeligt landsbyhus. Det er let tilgængeligt, smukt beliggende i bjergene med masser af ruter og
løb lige uden for døren, og der er kun få km til Nordspaniens smukkeste strande og nationalpark
Picos de Europa.
Grøn dal, sydvendt hyggelig bjerglandsby, kæmpeterrasse og fantastisk udsigt til Picos fra alle husets rum. Perfekt udgangspunkt for at indtage gamle kongebyer som Cangas de Onís og Covadonga,
løbe, bestige bjergene i Sueve og Picos, og nyde sol og strand.
Se www.cofino.dk for billeder og reservation.
Søren B. har været der, da det er en af hans venner, der har købt huset. Der er dejligt, forlyder det.

Lagkageløbet, tidligere Grundlovsdagsløb,
Bliver heller ikke i år ikke afholdt på Grundlovsdag pga. af Skovcup for ungdommen, men i stedet
for søndag den 10. juni i Rude Skov. Sidste års vinder og dermed arrangør, har desværre måttet
melde fra grundet et dårligt knæ. Da bestyrelsen har valgt Jens Rose Møller til at stå for arrangementet, må vi pænt vente på indbydelsen, da Jens med familie pt., kører rundt i Australien, kommer
i dårlig form, men nyder livet – fremgår det af mails dernede fra.
Reserver formiddagen og tænk allerede nu over, hvordan du laver vinderlagkagen!

Lilla Monrads vinderlagkage fra 1995
Ja, der er noget at leve op til. Flere billeder af tidligere lagkager kan ses i klubfotomapperne.

Fotografier.
I husker nok, at Rune Monrad på generalforsamlingen opfordrede til, at vi stadigvæk, trods digitaliseringen af fotografiet, burde fylde fotomapperne, så vi kan blive ved med at ”gå på nostalgibesøg”
der.
For Rune og årgangene der omkring er det rigtig sjovt at kigge i mapperne, da de jo var børn den
gang i 1995.
Jeg oprettede fotoarkivet kort efter klubbens fødsel i 1990. Igennem ca.10 år lykkedes det nogenlunde at fylde mapperne med billeder fra diverse arrangementer. Da vi, de fleste af os, gik væk fra
papirbilleder, ebbede strømmen ud. Lad os printe og gemme. Skriv dato, navne og begivenhed bag
på eller ved billederne. Jeg vil gerne ”starte op” igen, hvis der kommer noget at starte med.
Vibe
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Elitesiden
Januar - marts
Peter Horstmann og Troels Christiansen.
Siden sidst har SET arrangeret Molboløb i
Jægersborg Hegn, der forløb planmæssigt på
trods af sne.
SkåneMix-weekenden i Åhus er en svensk
sæsonåbner. Således også i år.
Anders, Casper, Erling, Michael, Philip, Rune, Tore og Troels deltog fra Søllerød. Vi var
på tur med Spring Cup OK og var fornemt
indkvarteret på Hotel Åhus Strand. Dette pga.
en meget lang og gratis historie…
Natløb fredag aften med samlet start, i et pivfaldt terræn med 1 m ækvidistance. Det man i
SET kalder et ”chance-terræn”, bare på med
kompasset og håbe på man rammer noget.
Rune og Philip tog et smut på 13,3 km banen,
mens resten tog mere moderate baner. Tore
vandt endda.
Stafet lørdag i Furuboda, et lækkert kystterræn med sand, klitter og fyrreskov. Førsteholdet med bl.a. Tore og Rune blev nr. 3, an-

detholdet med Troels og Philip nr. 7, femteholdet med Erling blev nr. 14, men det rene
fjerdehold med Anders, Casper og Mr. Michael sluttede som 19’er.
Aftenen var med buffet og senere Anders’
lækre pandekager!
Søndagens løb var i samme terræn, og i
H21Lang var Rune og Tore gode, som nr. 6.
og 7. Anders fik løbet et godt løb i H21, og
Casper vandt H18.
Sidst, men ikke midt har SET fået endnu mere
tilgang, denne gang helt fra Australien. Simon
Goddard, som pt. er bosiddende i Danmark og
tidligere har løbet for Tisvilde og FarumTisvilde, har valgt at skifte til os og også
Spring Cup OK. Næste omgang Eliteside, vil
indeholde en mere omfattende præsentation af
Simon! Tag godt i mod ham.
Snart venter Spring Cup, så mon ikke vi ses..

Pan-natten, Skåne-mixen & Pan-våren (2. - 4. marts)
Af Michael Aasøe & Casper Wilken SET/SCOK

”Uhh Uhh - Spring Cup, orienterer vågn op,
det er Spring Cup…” , sådan lyder de første
linjer af megahittet fra Spring Cup.
På trods af, at det ik’ ligefrem var tid til SCstævne, var det dog disse vidunderlige rytmer,
der plagede gadebilledet ved Helsingborg
Færgeterminal. Mr. Michael Aasøe havde
fundet sangen frem fra gemmerne og lavet en
CD udelukkende med denne melodi. Så var
stemningen ligesom lagt fast, inden et par
(skulle det vise sig) utrolig gode løb i området
omkring Åhus, også kaldet Furuboda. ☺ Disse terræner er først og fremmest kendt for sine
karakteristiske klitformationer, og det skulle
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”That’s for sure”

senere vise sig, at man bestemt fik sin sag for,
hvad angår o-teknik. For at begå sig sikkert
her, skal der vidst mere til end o-teknik i Rude Skov..
Efter ½ times ”Spring Cup fest”, var det tid til
at cruise mod Åhus, og af sted det gik. Bilerne
fra udlejningsfirmaet SIXT er nu ik’ så ringe
endda. Denne gang var vi så heldige at én af
bilerne, én Honda, kun havde trucket knap 3
km. i alt, så alt var i sin fineste orden. ☺
Cd´erne blev stukket i bilerne, og så kørte
SCOK-teamet af sted mod Hotel Åhus-strand.
Hotellets motto er: ”We Create Happiness”,
og vi kan kun give dem ret.
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Spring Cup OK havde, mod udlån af nogle
løbere til PAN Kristianstad tidligere på sæsonen, fået 5 konference-villaer på hotellet.
Uha, det var luksus; 4 fjernsyn i hver hytte,
trådløs netforbindelse, gulvvarme, og så det
vigtigste af det hele, morgenkåberne. Så man
kan bestemt ikke klage over servicen, eller
retter sagt, det gjorde vi ikke.☺

Vejret var perfekt, og lige omkring de 5° C,
og solskin, så det var bestemt til at holde ud.
☺
SCOK var godt repræsenteret, med mange
hold i den åbne herreklasse, som stod på 3
ture à 9 km. Generelt blev der løbet rigtig
stærkt, og det resulterede også i 3. plads til
SCOK’s førstehold; Anders Konring, Tore
Linde og Rune Monrad. Et stort tillykke til
dem. ☺ - det skal lige med, at Anders kom
først ind på 1. turen. Som speakeren Per Forsberg udtrykte det: ”He is running very fast
right now. That’s for sure” (med meget
svensk accent), da han nåede sidste radiopost,
som den første.

Kl. 19.01 fredag aften kørte de 2 SIXTudlejede dollargrin, ind på parkeringspladsen,
naturligvis med åbne vinduer, armene liggende på vinduesrammen og fuld blæs med
Spring Cup sangen!! ☺ - Der var mange
mennesker, og det var som om SC-sangen
satte liv i befolkningen, (eller noget).
Hen under aftenen var det tid til at få sat gang
i PAN-natten, der blev løbet i ”Horna Fure
Östra”, få meter fra hotellet. Terrænet var
fladt, ja faktisk så fladt at ækvidistancen var
helt nede på 1 m. På trods af det flade terræn,
var det meget detalje-fattigt, og der blev derfor bommet stort på alle baner. Tja, det er
ikke let at orientere, når objekterne i terrænet
er begrænsede. I dette terræn viste danskerne
dog deres styrke idet det blev til sejre i H-16,
H-20 og H-21, til hhv. Andreas Bergmann,
Andreas Olesen og ”vores egen” Tore linde
fra SOK. Også i H-21L blev de første pladser
godt besat, da 5 ud af de 6 første var fra
Danmark, men sejren måtte de danske herrer
dog overlade til Reuben Smith,(kunne da godt
lyde lidt som Røvben ☺).
Efter en særdeles godkendt indsat af SCOKløberne, (og farum-”tis”vilde løberne), var det
tid til at indkvartere os i luksushytterne. Det
var en sand fornøjelse. Man følte sig som
rigmænd på paladser, inkl. morgenkåberne, ej
at forglemme!
Aftensmaden stod på svenske baguetter, avec
fromage, salade et jambon à la Suède.
Så blev det lørdag, og dermed tid til stafetten,
også kaldet Skåne-mixen, i Furuboda. Lidt
underligt, da man plejer at løbe klassisk den
første dag og stafet den følgende dag. De
svenskere er sgu ik’ som os andre!, men det er
der jo ik’ noget at gøre ved!

Også på damesiden kan vi bestemt være
SCOK’s indsats værdig, i det det blev til en
sejr, og endda med hele 7 minutter ned til nr.
2. ☺ holdet bestod af; Anne Konring Olesen,
Pernille Sommer og Helene Hausner. Ingen
kommentarer fra Per Forsberg i denne omgang; ”That’s for sure”.
Efter nogle timer på stævnepladsen, var det så
tid til at vende snuden hjemad, så vi kunne få
en om gang mad på hotellet. SCOK’s egne
kokke kunne dog ikke helt leve op til den
standard der blev leveret på hotellet, men på
trods af det fik vi dog noget frokost. Uden
mad og drikke duer vi ikke! En omgang rugbrødsmadder og noget nutella til ”dessert”, er
jo heller ikke værst..
Ups, der er vist lige noget vi mangler at nævne inden vi forsætter denne roman. Det er nok
det vigtigste af det hele, (i hvert fald for nogen). MORGENMADEN, den er sgu værd at
nævne. Aldrig har man været et sted, med så
meget morgenmad samlet på et sted, og det
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skulle senere få konsekvenser for nogle af de
glubske ædedolke af nogle o-løbere.

Og middagen på hotellet, var bestemt værd at
vente på, (ligesom morgenmaden). Men når
man kommer kl. 20.00 er det bestemt ikke
sikkert, at man skal spise med det samme.
Seancen blev indledt med præmieoverrækkelse til vinderne af natløbet, dagen forinden. Og
det tog tid, LAAANG tid! Michael (der var
han igen) var tæt på at forlade sit gode skind,
for derefter bare at gå løs på den store buffet.
Michael holdt sig heldigvis i ro, og efter over
1 time, fik han endelig lov, (”så lad dog barnet”, som man siger).
I Skåne er det skik at man tager 7 gange, hvis
der er buffet, (eller det mente manden med
mikrofonen i hvert fald). SCOK-løberne kunne dog ikke helt leve op til skåningene, men
til gengæld var portionerne store.
Med ét var der noget der fangede Michaels
evigt spejdende øjne. 2 unge damer, som han
havde spottet på TC (Tävlingscentrum, det er
svensk, bare lige så alle er med), samme dag.
De blev senere døbt ”Michaels Damer” – Forsættelsen kan man sikkert finde her: michael@aasoe.dk

”ZzZ, pyhh … ZzZ, pyhh … ZzZ, pyhh”,
kunne man høre inde fra værelser om eftermiddagen, men som man allermindst venter
det, får Mr. Michael pludselig en noget pudsig
idé. Den er måske ikke så pudsig endda, når
man her tænker på, hvem vi har med at gøre.
☺
”Vi skal se sgu ud og se på damer”, råber den
lille, men nok så kløgtige Aasøe, som hurtigt
fik lokket Erling Thisted med på idéen. Når
de ”unge” tager på tur, må de jo tage babyerne med, så Wilken Jr. og Andreas Bergmann,
fik hurtigt kravlet ind i bilen og spændt sikkerhedsselen, (husk den, den kan redde liv!!!),
og så skulle der sgu ses på damer i byen, (troede vi). Inden da, skulle vi dog lige have klaret et besøg i Lösgodis-butikken, også kaldet
ICA.
Til vores store overraskelse var der mildest
talt ingen damer at spotte i hele Åhus, (måske
heller ikke lige verdens navle), på trods af 30
minutters intens eftersøgning. Men der skulle
mere end 30 minutter søgning til for at slå
Michael ud, så derfor foreslog han, at vi skulle lede i container-havnen, men heller ikke
dér var der bid, (vi havde nær aldrig fundet
hjem igen). Det viser sig at der kommer bid
på krogen, hen under aftenen. ☺

Michael Aasøe:” Heller ingen damer her.”
Kl. var efterhånden blevet 20.00.01 og så var
7/8 dele af dagen pludselig gået. Men det var
måske ikke lige den tanke der steg til vejrs i
vores hoveder på det tidspunkt, men nok mere
at det var blevet spisetid.
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Mr. Michael interviewet:
”Bib bib bib”… NOOOO, tænkte jeg, smækkede mobilen én på lampen, vendte mig og
sov videre! 45 min senere… Hov nu må vi op
– Erling min ”sengekammerat” og vores anden room-mate Mågen var ikke til at få liv i.
Men alligevel kom vi op, kæmpede os over til
det overdådige morgenbord, hvor vi i forhold
til lørdag morgen, taktisk valgte at kvitte pølserne og baconen til fordel for den mere energi og løbevenlige morgenmad. Et par løbere
var klart dominerende lige fra vi ankom til
TC, med Spring Cup Jinglen bragende ud af
vores frække karret af en Honda. Philip viste
straks evner, da han med ”de gyldne lokker”
valgte at gøre en svensk parkeringspige meget
varm om hjertet, ved at sende det evige lækre
P.G. Lund smil. Det skulle hurtig vise sig at
PG, denne dag var i topform, knap er vi inde
på selve TC, før han går i gang med at heppe
og råbe højt og dytte med hornet. Per Forsberg havde ikke en chance, selv med mikrofonen ved sin side, for at overdøve denne vilde mand (PG.) Spurterne var tæt på at være
vildere end dagen før.. Hovedløst kastede
man sig ud over en trappe og skulle så spurte
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100 meter på asfalt, før der i en helt skæv
kurve skete en masse sammenstød. Men alligevel blev der trykket igennem, så selv Modig
(verdensstjerne og berømt mand) ville i denne
situation have lignet en pensionist.

sen. Til gengæld blev det danske sejre i fire
øvrige klasser: D21 (Helene Hausner), H18
(Casper Wilken), H20 (Kasper Fjellerup) og
H21 (Anders Konring).
Det var vist alt for denne gang, og jeg kan kun
opfordre jer til at tage noget mere til Sverige.
De har sgu alt, dér ovre på den anden side af
sundet. ☺
Det var en super fed tur, og dette var kun nogen af alle de goder det følger med, at være på
SCOK-tur.
Det var rigtig fedt, og jeg er sikker på at Per
Forsberg er enig i den påstand, ”That’s for
sure”, skal det lyde fra ham.!

"Sådan skal o-løb løbes"
(fra: www.orientering.dk)
Hvor lørdagen havde budt på flere fornemme
danske præstationer, var det en svensker, der
stjal billedet på søndagens klassiske konkurrence. Med en km-tid på imponerende 4.53
min/km i Furuboda demonstrerede IKHP's
Andreas Jansson, hvordan o-løb skal løbes, og
resten af feltet i H21L blev overladt til statister. I forhold til strækvinderne havde svenskeren kun sat i alt 25 sekunder til undervejs
Resultater og billeder kan findes her:
og kunne sejre med over 3 minutter ned til
http://www.panOmelchenko. I D21L vandt Skogsfalkens
kristianstad.nu/arrangemang/marstavl.html
Sofia Olsson med Masha Semak på 5. plad________________________________________________________________________________

Forårstræning 2007
Torsdag, d. 29. marts 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 5. april 2007
Torsdag, d. 12. april 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 19. april 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 26. april 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 3. maj 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 10. maj 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 17. maj 2007
Torsdag, d. 24. maj 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 31. maj 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 7. juni 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Torsdag, d. 14. juni 2007
Kl.17.30 (mødetid)
Fredag, d. 22. juni 2007
Kl. ??.?? (Nærmere følger)
Torsdag, d. 28. juni 2007
Kl.17.30 (mødetid)

Rude Skov
Rudegård Stadion, Rønnebærhuset
INGEN KLUBTRÆNING Benyt 14-dagesbanen
Geel Skov
Vangebovej, P-plads ved Tennisbanerne
Rude Skov
Birkerød Kongevej, 18 km, (Compac)
Trørød Hegn
Trørødvej, Vestlige P-plads
Rude Skov
Agersø, 19 km Hørsholm Kongevej
Ravneholm
Vangeboskolens P-plads
INGEN KLUBTRÆNING Benyt 14-dagesbanen
Rude Skov
Femsølyng, 19,6 km Hørsholm Kongevej
Geel Skov
Vangebovej, P-plads ved Tennisbanerne
Rude Skov
18,2 km Hørsholm Kongevej
Trørød Hegn
Trørødvej, Vestlige P-plads
Tisvilde Hegn + Sommerafslutning hos Ellen + Jens.
Særligt program for aftenen kommer i starten juni.
Rude Skov
Rudegård Stadion, Rønnebærhuset
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Oppe på

UDLØBEREN
Løst og fast for og af

SØLLERØDDERNE
E-MAIL FRA Niels B. – igen igen.
”Hej Gert
Jeg kigger i postkassen i morgen og ser frem
til en frisk tur i De danske Alper - med gletschere og det hele. Det er sandsynligt, at det
først bliver tirsdag, nu da muligheden står
åben. Så håber jeg bare, at den Geelske postrøver ikke har en fætter i Ravneholm.
Mange hilsner. Niels”
Stående på udløberen med en sådan mail i
hånden, kan jeg kun blive i bedre humør. Bag
meldingen om gletschere i De danske Alper
ligger min tidligere melding om hoftedyb sne
efter snestormen et par dage før – det var ved
at være rekorden for sne på en dansk O-bane.
Og Niels havde lovet at samle de sidste 13
poster ind – derved erhvervede Niels sig et
velfortjent træningspoint.
Yderligere kommer Niels ind på et tilbagevendende problem, som vi har haft det sidste
års tid, idet en led postrøver har været på spil i
den nordøstligste del af Gel Skov. Disse røverier er gået mest ud over den lette bane, som
flere gange har fået fjernet 1 eller 2 poster i
det område. Ærgerligt, at netop løberne på
denne bane er blevet ramt, idet det ofte er nye
løbere, som ikke er så erfarne og som derfor
let bliver slået ud af rytmen, når der mangler
en af de små skærme.
Det ser ud til at disse skærme er ved at være et samlerobjekt!
O-service fortæller om stor aktivitet.
Da jeg kiggede ned fra min udløber ramte
mine øjne emnet ”statistik” på klubbens side i
O-service. Og der er nærmest chokerende tal,
jeg der får at se. Søjlerne, som fortæller om
tilmeldinger til løbene i marts og april er alle
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rede her i starten af marts måned 10 % højere
ind søjlerne fra tilsvarende måneder år 2006 –
og det var jo et superår ! Så kiggede jeg videre ind på klubbens tilmeldinger til nogle af de
større arrangementer i de kommende 2-3 måneder og fandt her tal som viser sort på hvidt
sandheden om den store aktivitet.
Påskeløb i Jylland - 28 tilmeldte. (3 etaper).
Påskecup ved Helsingør – 11 tilmeldte. (De
fleste løber 4 etaper).
SpringCup individuelt – 31 tilmeldte (+ 10
tilmeldte SETtere og SUTtere via klubsammenarbejdet).
SpringCup stafet. - 15 tilmeldte.
NOC på Bornholm i maj – 25 tilmeldte (flerdagesarrangement).
Disse tal skal ses på baggrund af en vinter
med en utrolig aktivitet ved vinterens
klubtræninger og i de 10 MOLBO-løb i januar-marts.
Konklusion: Søllerødderne er superaktive.
GNAVSÅR OG VABLER.
ØV, hvor er det dog modbydeligt at stå på
udløberen og opdage, at løbeskoen gnaver.
Sokkerne var blevet godt våde i mosen nedenfor udløberen og der kom jord og skidt ned
ved hælen, da foden røg i en hul på vej mod
bakkeryggen. Hvor ville det dog være dejligt,
at undgå at få en vabel eller ligefrem et gnavsår.
Gennem mange år har jeg forhindret disse
irriterende småskader ved at bruge disse metoder:
1. Ved at smøre fåretalg på hælene og øvrige
steder på foden, hvor jeg ved risikoen for
gnav er størst, har jeg undgået de modbydelige vabler. Huden bliver pga. fåretalgens
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vandafvisende evne ikke opblødet og modstår
derfor skoens/sokkens belastning bedre.
2. Alvorligere gnavsår kan undgås ved at
bruge en engangsvaskeklud (eller et mindre
stykke af en sådan), som - lagt sammen et par
gange og anbragt inde i sokken – sikrer foden
mod at blive raspet i stykker.
Metoden er også suveræn i vandrestøvler og
skistøvler. Engangskludene bør ligge parate i
et hjørne at tasken med O-udstyret.
Hermed 2 lette og billige løsninger til forebyggelse af disse meget kendte problemer.

Søllerød Orienteringsklub

Sæsondebut.
Forårets første konkurrenceløb blev afviklet i
Jægerspris Nordskov den 11. marts i dejligt
forårsvejr.
Op mod 20 søllerødder var med.
Mogens J og jeg nød skoven i gåtempo med
fotografiapparatet. Her er nogle skud fra dagen.

Lasede papegøjer udskiftes.
Mød forårsskoven
i ny klubdragt

Har vinterens mange våde træninger været
hård ved løbeudstyret, kan det måske være en
god idé at tage kontakt til Ellen Thisted, som
står for indkøb og salg af klubdragter.
Mange af de nye medlemmer har nok også
brug for at blive klædt på i vores meget let
genkendelige klubdragt inden forårssæsonen
går i gang – det er utroligt meget lettere at
finde hinanden på stævnepladserne ved løbene – og klubdragterne liver op med deres klare farver.

EN KLUBDRAGT
GØR DIG LET
AT FÅ ØJE PÅ!

Caroline Konring i startfolden. Caroline blev
nr. 4 i D 15 – 16 år.

Ib Glud Konradsen i aktivitet.

Er du i klubdragt, vil du også
”kunne mærke suset”,
når de andre søllerødder hepper
dig frem mod målet.
Kontakt Ellen Thisted:
Mail:
ellen.thisted@skolekom.dk
Mobiltlf:
40166396
Fasttlf:
45866396
Niels B. gnider mudder af hænderne efter
langtur i en af de hårde klasser.

13

Søllerød Orienteringsklub

Komposten – 17. årgang nr. 2 – marts 2007

O-løb i Portugal
Udsnit
af D 60
banen.
3. etape

Else fortæller:
Sammen med ca. 1000 andre forårshungrende
løbere tog vi (Stig og Else) 12. februar mod
Porto i det nordlige Portugal, hvor der ved
São Pedro do Sul skulle være et 4-dagesløb
med World Ranking!
Vi havde ladet os lokke af franske venner, der
tidligere har deltaget i dette arrangement, og
glade og fro ankom vi efter lidt aflyste fly og
andre småproblemer. Vi var indkvarteret på et
Pousada de Juventuda (vandrerhjem) af meget
fin standard med eget bad og toilet. Vi skulle
1. dag til et prøveløb, i 1100 meters højde,
men da vi nåede helt frem, brød et uvejr med
lyn og torden løs, så vores franske chauffør
(tidligere officer og faldskærmsudspringer)
forbød os at løbe! Det accepterede vi med
kyshånd, for temperaturen uden for bilen var
ikke meget over 0°. Vi lavede lidt kortlæsning
fra bilen og kørte ned i byen, som lå i 200
meters højde, men havde et godt indtryk af
området for de to første etaper.
Næste dag gik det så løs, med kort i 1:7.500
for ældre svagtseende løbere og 1.10.000 for
eliten som var der med Simone Niggli og
Thierry Georgiou i de to eliteklasser. Vejret
var meget skiftende, meget blæsende, tåget,
regnfuldt, men midt i det hele fik vi øje på en
anden Søllerod, der var taget den lange vej

med hele sin familie, nemlig Tore Linde, som
stillede op for Spring Cup.
Alle fire etaper blev løbet i ”alpint” terræn,
laveste etape gik i 800 meters højde, der var
næsten ingen træer, kun småbuske hist og her.
Men sten så det ville noget, i alle størrelser og
afskygninger.
Banerne var relativt ”korte”, men den lange
dag havde vi fx i D60 3,6 km med 13 poster
og 215 meters stigning – det var en fin form
for bjergklatring på visse stræk. Heldigvis var
det ikke regn den dag, men frisk vind og 2 3° og lidt sol! Arrangementerne var fine med
hensyn til det o-mæssige, kortene var fine
detaljerede (måske af og til mere detaljerede
end virkeligheden, men så var der en detalje
til at placere en post på!). Og det udenoms
med parkering, startprocedure etc. gik bedre
og bedre for hver dag!
For løberne var der mange problemer, vejret
var også en hindring, hvis man startede på
tidspunkter med regn og tåge, selv prøvede
jeg det på 1. etape, men jeg kom hele vejen
rundt og blev helt ferm til at læse kortene! Og
hver dag blev papegøjeblusen luftet, dog med
vindjakken under!
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På de to sidste etaper var kortet for os ældre
1:5000 og for eliten 1:7.500, så kan man bedre forstå hvor mange små detaljer der var!
Mandefaldet var stort i mange klasser, op til
halvdelen af løberne var ikke med i det samlede resultat pga. manglende poster eller
manglende start.

Men næste år går det atter løs i Portugal, ved
fastelavnstid helt nede i det sydlige ved Faro
(Algarve) og om sommeren til WM for ”senior”løbere. Mange tidligere elitestars var på
prøveløb, men nogle måtte sande, at o-løb i
Portugal kræver sin Søllerod! Men alt i alt var
det en så god oplevelse, så vi allerede ser
frem mod næste års løb i Portugal! Skal du
med???

________________________________________________________________________________

Skovcup 2007
Tidligere Børnekarrusel
SkovCup er for børn op til 15 år.
Forårets SkovCup begynder onsdag den 25. april og fortsætter de næste 5 onsdage. Der afsluttes
med SkovCup-Finale den 5/6.
Efterårets første løb er onsdag den 15/8.
Det sidste løb er 19/9 i Rude Skov arrangeret af Søllerød OK.
Der kan startes mellem kl. 16.30 og kl. 17.45. Der er ikke tidtagning, men det tjekkes, at alle kommer i mål.
Der er 5 baner at vælge imellem:
En afmærket børnebane (hvid) på ca. 1 km.
En begynderbane (grøn) på ca. 2 km.
En let bane (blå) på ca. 3 km.
En mellemsvær bane (rød) på ca. 4 km.
En svær bane (sort)på 5 km eller en momentbane med forskellige orienteringsøvelser.
Det koster 10 kr. for medlemmer af en orienteringsklub. Klubben betaler. Hvis man ikke er medlem
af en o-klub betales 20 kr. på dagen.
SkovCup-Turpas, der skal medbringes hver gang, udsendes på forhånd til de børn, der deltog sidste
år. Har man ikke deltaget tidligere, får man ’Turpasset’ udstedt ved det første løb, man kommer til.
Husk at oplyse klub.
Der er præmier til de børn, der har deltaget i 4 af de 7 løb i foråret. SkovCup-Finale tæller også.
Præmien bliver uddelt ved SkovCup-Finale.
Se indbydelsen på Østkredsens hjemmeside under Løb.
(www.dk.orientering.org , Regionalt, Østkredsen)
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail: kirsten.keld@mail.tele.dk eller pr.
telefon 45 86 76 49.
Venlig hilsen
Kirsten
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Olympia-aften
I Rønnebærhuset
Selv de mindst idrætsinteresserede bliver stolte, når det lykkes en dansker at tilkæmpe sig
en medalje i den benhårde kappestrid, der
kaldes de olympiske lege!
Det er sikkert ikke alle bekendt, at en af Søllerøds orienteringsløbere også er olympisk
guldmedaljevinder. Jørgen Bojsen-Møller har
i jollesejlads nået dette fornemme resultat i en
karriere som en af Danmarks bedste sejlere,
ofte assisteret af et familiemedlem. Jørgen har
været bidt af orienteringsløb i snart to år, og
her i det sidste år er også broderen Jacob blevet fanget af o-løb. Jacob har de seneste år
været sammen med Jørgen om at vinde VMguld! Og det flere gange!!! Så det er et par
superbrødre vi her har fået i klubben!
Jørgen lod sig overtale af den tidligere formand for medlemsplejeudvalget, alias Else, til
på et klubmøde at fortælle os andre om sin
spændende idræt.
En jolle er et lille fartøj med optrækkelig køl,
og hvis den sejles af to, er den ene mest beskæftiget med, hængende i en sele, at agere
kontravægt mod vindens pres på sejlet. Det
har oftest været den noget tungere bror Jacob!
Alt i alt er det ikke en båd, man sejler i, men
en man hænger på! Vi fik en fængslende orientering (!) om sejladsteknik: hvis man sejler
mere eller mindre op mod vinden, så er man
jo nødt til at krydse, dvs. at foretage et antal
vendinger, hvor man mister fart. Men med få
vendinger kommer man til at sejle en længere
vej fra start til mål, så måske kan en zigzagkurs med flere vendinger bedre betale sig –
men det afhænger også af vindstyrken! Endelig er man jo ikke alene på vandet, vigeregler
skal respekteres, og bådene ligger tit så tæt, at
en båd, der ligger i læ af en anden, taber meget fart. Og dette er bare nogle få af de forhold, der skal analyseres og kombineres til
den taktik, der i den pågældende situation er
den bedste.
De små både er bygget af kostbare materialer
med kulfibermaster og køl i den bedste hydrodynamiske profil osv. og koster tonsvis af
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kroner. I tidens løb har besætningerne forsøgt
flere små snedigheder. Det er kendt, at flere
gode tykke uldtrøjer kunne gøre den hængende gast dejlig tung, når de blev gennemvåde,
men i dag bliver tøj (inklusiv huer!) vejet efter sejladsen! Redningsveste fyldt med vand
har også været forsøgt, men den går heller
ikke længere!

Efter denne teoretiske
orientering viste Jørgen
os nogle fascinerende
film, bl.a. fra de olympiske lege i Athen. Det
var noget andet end de
korte sekvenser man
ser i tv. Bådene ligger
utrolig tæt og kolliderer også af og til, og dette kan medføre klagesager, som juryen behandler efter sejladsen – så det er ikke altid,
den båd der kommer først i mål, som også er
vinder af sejladsen.
Som afslutning så vi en kapsejlads med nogle
ekstreme udriggerfartøjer i Aucklands havn.
Besætningernes manøvrer var det rene artisteri. Hvis den skarpskårne stævn i den høje fart
kom ind i en bølge, pløjede båden direkte ned
under overfladen. Mottoet for disse sejladser
er: win or swim!
Og vi så en del svømning!
Vi fik at vide, at der spilles om disse sejladser
ligesom ved hestevæddeløb.
Disse sejlerfilm var virkelig medrivende, og
man fik set meget mere, end man ville have
set som tilskuer på land, takket være helikopteroptagelser.
Det var, hvad en landkrabbe fik erfaret denne
meget instruktive aften
Vi siger tak til Jørgen Bojsen-Møller og hans
bror Jacob for denne spændende aften!

Else (assisteret af Stig!)
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På vej til natløb
To udgaver af samme sag
En beretning fra det virkelige liv:
Vi (Anders Jonsson og undertegnede) skal til
SM nat med start på Bukkarvej i Helsinge.
Jeg kører og mener derfor, at Anders burde
være en kvalificeret kortlæser.
Bil-kortbogen er af mærket Folia og er købt
for ca. 40 kr. for et par år siden. Vi skal fra
vej 267 og over på vej 205, men skæringen er
en bro som også fremgår af kortet, hvis man
ser godt efter. Men kortet viser, at man kan
køre ad Troldemosevej, som Anders så giver
besked om. Det er med lidt bange anelser jeg
drejer til højre ad en grusvej, Anders synes
det er helt normalt, ligesom i Sverige. Lidt
senere igen til højre ad en ny grusvej, der lige
før en gård enten fører til højre eller til venstre ind på gårdspladsen. Jeg får besked om at
køre til højre som kortet viser. Den viser sig
at ende i et par hjulspor på en pløret græsmark. Bilen sejler hid og did, og snart sidder
vi fast. Anders ud og skubbe, vi kommer et
par meter frem og sidder nu ubehjælpeligt
fast. Der er ca. ½ time til vi skal starte og

chaufføren kommer med et par spidse bemærkninger om codriverens kortlæsning og
siger, at vi kun kan komme fri med en traktor.
Anders går ufortrødent hen til gården og får
ved et lykketræf fat på bondemanden, der har
en traktor. Et tov fra grabben bindes i trækøjet
og 2 min efter er vi trukket flot.
Manden er faktisk på vej på damebesøg, fin i
tøjet og ville have været kørt et øjeblik efter.
Vi nåede starten, men i værste tilfælde kunne
vi have brugt hele natten på at gå til Helsinge
og få fat i en kranvogn.
Morale: Stol aldrig på et billigt kort.

Dette er den sandfærdige fortælling om hvordan Niels Raagaard og Anders Jonsson (også
kendte som Gøg og Gokke) kom til SM-nat
den 9 marts uden at komme for sent.
Vi tog af sted i rimelig tid og kørte op mod
Helsinge. Løbet gik i Valby Hegn, men vi
fangede ikke frakørslen fra Kildevej efter
Helsinge, så vi svingede til højre ad den lille
grusvej Troldemosevej, som lidt senere overgik i en markvej. ,
- Er dette rigtigt, spurgte Niels.
- Ja, ja, bare kør, vejen findes i Krak, så den
er god nok, svarede jeg. Det gik fint ca. 150
m., men så var det stop. Vi kunne hverken
komme fremad eller tilbage, på trods af,
at jeg, i mine træsko, prøvede at skubbe alt
hvad jeg formåede i mudderet.
- Jeg kommer for sent til start, klagede Niels.

- Nej, du gør ej, sagde jeg, tag det roligt, jeg
går over til gården der og spørger om der findes en traktor.
Klokken var nu 18.35 og Niels, som startede
først af os, skulle starte 19.15. Den ældre
mand som åbnede, så lidt forbavset ud, men
forstod straks vores dilemma og gik over til
laden og startede sin traktor. Med den og et
reb var vi snart tilbage på fast mark og manden sagde vi var heldige, fordi han var lige på
vej over til sin dame inde i Helsinge, så hvis
jeg var kommet 2 min. senere ville huset have
været tomt. Kl. 19 løb Niels glad af sted til
start og slog mig i farten med to minutter. Vi
kom sidst og næst sidst men hvad gjorde det:
vi nåede jo starten i tide.

Niels Raagaard.

Anders Jonsson
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NOC 2007 Bornholm
Åbne Nordiske Mesterskaber

Troels Christiansen fra klubbens elitegruppe
er med i forberedelserne til De Nordiske Mesterskaber i orienteringsløb på Bornholm.
Jeg (red.) spurgte Troels, om han ville indvie
klubbens medlemmer i, hvad det er, han har
brugt og fortsat bruger så meget tid på. Her
følger hans svar:

løb) Sandvig. Ingen af stederne har der været
tegnet o-kort før og Asger havde endvidere
påtaget sig korttegningsopgaven i begge områder, men indså tidligt, at han måtte aflastes.
Igen ringede stævnelederen.. Nu ville han
høre om jeg også havde mod på at tegne kort
til NOC. Det tænkte jeg mere over, end da
han ringede første gang. Korttegning tager tid,
og der er langt til Bornholm. Resten af de
kort, der skal bruges til NOC er tegnet af professionelle polske korttegnere, og hvis de
skulle have penge for deres arbejde, så måtte
jeg jo også have, var mit forhandlingsudspil.
Og sådan blev det. Hvis jeg skal være helt
ærlig, så blev jeg igen glad og stolt over at
blive spurgt..

Billedet er fra Midgårdsormen 2005. Det er
Troels nr. 2 fra højre.

Videre derfra med to kasketter – den frivillige
– banekontrollanten – og den betalte – korttegneren. Og så var der lige…. fik jeg af vide
– at jeg jo også var banekontrol for publikumsløbet i Gudhjem efter sprinten og for
Model Event i Sandvig!

Noget frivilligt arbejde er mere interessant
end andet, således også indenfor vores sportsgren. Måske derfor har jeg let ved at engagere
mig?!
For ca. et år siden blev jeg kontaktet af
NOC’s stævneleder Tom P. Neesgaard fra
KFIU, der var ved at samle et team af primært
sjællændere, der kunne løfte en sådan opgave.
Tom havde bemærket, at jeg havde fundet
interesse for sprint og havde i august 2005
bl.a. tegnet kort, lagt baner og arrangeret et
sprintstævne i Stege på Møn, i samarbejde
med min gamle klub O-63 Vordingborg.
Stævnet havde deltagelse af 200 tilfredse løbere (der fik ca. 1 times frivilligt arbejde hver
af mig!). Tom ville gerne hyre mig som banekontrollant til sprint ved NOC og nævnte, at
jeg lige skulle tænke over det. Som banelægger havde man valgt Asger Jensen fra OK
Roskilde, der også var sprintbanelægger ved
EM 2004. Jeg blev glad og stolt over at være
blevet spurgt og takkede ja til jobbet, idet jeg
også kendte Asger, både fagligt og personligt.
Som sprintterræn var valgt Gudhjem, et
spændende valg, og som Model Event (prøve-
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Asger fik hurtigt udarbejdet et hæderligt kort
og vi kunne så komme i gang med banelægningen. Vi havde nogle idéer til stævneplads
mv. Stævneledelsen nogle andre. Om igen. Vi
arbejdede derefter videre med flere, gode, nye
idéer. Alt imens var jeg på Bornholm og tegne
kort i 3 dage i juni. Gudhjem er en skøn by,
måske særligt om sommeren. Den ene dag var
jeg kommet af sted uden blyant, viskelæder,
kompas, saks eller tape.. dårlig start. Jeg klarede mig med en kuglepen fra Daglí Brugsen
og købte en nye saks og noget tape hos købmanden. Efter 3 timers tegneri, måtte jeg sætte mig og tegne det hele rent på et andet stykke kalke, der var kuglepensstreger over det
hele.. Nok havde Asger lavet et godt forarbejde vha., flyfoto og gamle fod-kurver.. men
derfra er der langt til et perfekt sprintkort. Jeg
tegnede lidt videre under en ferie i juli.
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I løbet af efteråret indså jeg, at der til et nordisk mesterskab er en del hensyn at tage. Ikke
mindst at få hhv. den internationale og den
nationale IOF kontrollant med på vore idéer.
Vi nåede jo at komme med 10 bud, før det
pludselig bare kom i en mail, hvordan de forestillede sig det.. Der kunne vi have sparet 12 måneders mailen frem og tilbage. Nå, det
lærer man nu sikkert også af! Vi begyndte
også at tænke over, hvor krævende et terræn
Gudhjem rent faktisk er. Dette og længden af
banerne ud fra de bedste vejvalg kan også
give fingerpeg om, hvor lange banerne skal
være for at ramme de 12-15 minutters vindertider, som reglerne siger.

scering og 5½ time bag computeren mens jeg
var derovre. Oven i det ville TV2 Bornholm
gerne lave et interview med mig, og det gik
der 2½ time med. Sidste dag stormede det, og
regnen væltede ned. Nogen bliver hjemme fra
o-løb i sådan et vejr. Efter noget mere rentegning var kortet færdigt og banerne fik klippet
en tå og hugget en hæl. Publikumsbanerne
ligeså, sjovt så hurtigt banelægning nogle
gange kan være.

Sidst i oktober var der funktionslederweekend
på Bornholm, med samtidig deltagelse i Höst
Open. Asger blev og tegnede kort og jeg fortsatte på studiefelttur i Allinge. Fik løbet nogle
af vores stræk igennem og fik begyndt på
korttegningen i Sandvig. Nu var kortet over
Gudhjem efterhånden så færdigt, at vi havde
baneforløbene klar. Kontrollanterne var stadig
ikke tilfredse, og henviste til vindertiderne. Vi
begyndte at kigge på publikumsbanerne og
diskutere konceptet for dette løb.

Asger gav i februar Sandvig 1½ dags rekognoscering, og nu ligger posterne til Model
Event stort set klar.
Men så… ringede Stævnelederen! Om ikke
jeg liiiige kunne tegne Rutsker færdigt.
Det er et lille skovområde til Model Event for
de øvrige distancer. Kvaliteten af det kort, der
var, var ikke tilstrækkeligt. Jeg betingede mig,
at jeg også blev lønnet for dette projekt og
glædede mig over muligheden for at få kigget
lidt mere på Sandvig ved samme lejlighed. Så
forude venter 2½ dag mere på Bornholm.
Denne gang har vejret bare at være bedre!
Jeg vil opfordre jer alle til at deltage i publikumsløbene til maj, i Gudhjem har vi i
hvert fald gjort vores..

I slutningen af januar fløj jeg til Bornholm for
- Troels
at tegne Gudhjem helt færdigt. En lidt crazy
plan på 2½ dag. Jeg nåede 13 timers rekogno________________________________________________________________________________
Også Mogens Jørgensen er en stor arbejdskraft i forbindelse med NOC på Bornholm.
Hvad hans opgaver er, kan du få et indtryk af
her:
Mogens har sørget for, at der er tilstrækkeligt
med computere til arrangementet. Han sørger
for, at de kan, hvad de skal kunne. Mogens
fortalte mig, at der skal sendes mellemtider
hjem, så speakerne i mål kan holde publikum
orienteret. Det foregår ved, at der på udvalgte
poster kan sendes passértider hjem. I det øjeblik Sport-ident bipper i enheden kan speakeren se tiden på sin skærm.
Samme system findes ved målenheden, så
speakeren med det samme kan sammenligne
den nye tid med den førendes. Det er med til
at gøre stævnet levende for alle i målområdet.

Det er længe siden, Mogens holdt de første
møder i Rønnebærhuset med arrangørgruppen
af NOC.
Det er temmelig krævende at lave store arrangementer så langt væk. Bornholmerne er selvfølgelig selv dybt involverede i arrangementet, men de er for få til at magte opgaven alene.
Så er det jo dejligt, at mange sjællændere byder sig til. Og to af dem er søllerøder. (Vibe)

Mogens Jørgensen
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Molboløbene 2007
sæson nr. 48

En travl 48. Molbo-sæson er slut.
Der har været tilmeldt i alt 530 løbere, og ca.
2.200 startende i denne sæson.
Finalen blev afviklet i strålende solskin med i
alt 140 ivrige finaledeltagere.
Til det sidste var der spænding om, hvem der
skulle blive den heldige OverMolbo 2007.
Årets vinder blev Carsten Sveding.

Hjemmesiden bliver hele tiden udbygget.
Og det er overvejende godt. Om end vores
mailboks til tider har ’glødet’, når skuffede
løbere ikke helt har kunnet forstå pointtildelingen, ligesom ikke alle altid har været enige
i de rigtige svar på spørgsmålene.
Der kan jo altid ske fejl, og de er blevet rettet
hen ad vejen, men andre gange har vi måttet
sige, at der altså er en grund til, at det hedder
MOLBO LØB!!
Pointtildelingen kan jo sommetider synes næsten uforklarlig, men vi ved at ALLE arrangører har gjort sit til, at pointtildelingen har været konsekvent, men selvfølgelig ikke ens fra
gang til gang.
Vi vil godt sige alle jer løbere tak for den
energi og sportsånd I HVER ENESTE søndag
har lagt for dagen. Altid møder I op i godt
humør!
OG en MEGET stor tak til alle medhjælpere,
uden hvem der ikke ville være nogen Molboløb:
Alle arrangører for jeres kæmpe arbejde
Hurtige postindsamlere
En utrættelig korttrykker
Grundige postudsættere
Professionelle banelæggere
Invitationsuddelere (enkelte har delt flere
hundrede adresserede invitationer ud)

Familiepokalen blev fortjent vundet af familien Milton. Hele familien har været MEGET
flittige gennem hele sæsonen.
Nye tiltag er blevet afprøvet. Kort bane blev
lidt nemmere end mellem og lang bane, ligesom spørgsmålene også var lidt nemmere på
den korte bane.
Et nyt programmeringsystem er taget i brug,
hvilket (i hvert fald hen ad vejen) skulle gøre
indtastningen m.v. lidt lettere.
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Traditionen tro holdt vi ’Molbo-arrangørafslutningsmiddag’ søndag aften, og det var
som altid hyggeligt, og Caroline W. havde
endnu engang lavet et lille sang til lejligheden.
Nu starter ’den rigtige’ løbesæson, og det
glæder vi os meget til.
Læs mere og se en masse billeder fra hele
sæsonen på www.molboloeb.dk.
På gensyn
The Wilkens

