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Klubmesterskab 
2007 

 
Lørdag d. 3. november afholdt Allerød OK 
traditionen tro det årlige klubmesterskabsløb. 
Det havde jeg i lighed med 49 andre søllerød-
der tilmeldt mig. I erkendelse af min dårlige 
form havde jeg meldt mig til bane 3 (svær, 3,9 
km), hvor konkurrenterne mest var damer 
over 60 eller under 15.  
Dagen oprandt med det smukkest tænkelige 
efterårsvejr; hvor den forholdsvis stærke blæst 
gjorde et godt forsøgt på at hive alle bladende 
af træerne. 

4 

Løbet foregik i Brødeskov med stævneplads 
på Brødeskov Kasserne. Karoline og jeg hav-
de nogle af de første start-tider for vores klub 
og kom i god tid. Løberne havde fået en stor, 
tom hal til omklædning mv. Det havde været 
en stor bekvemmelighed, hvis det havde været 
traditionelt novembervejr med regn og rusk, 
men med det flotte vejr, valgte mange at slå 
sig ned udendørs i solen. 
Der var 800 m til start, og jeg ville jo ikke 
risikere at komme for sent, så jeg begyndte at 
slentre derover en halv times tid før. Tænkte, 
at jeg jo lige så godt kunne varme lidt op og 
slog over i løb, så jeg endte med at ankomme 
til start alt for tidligt. Da det blev min tur til at 
starte, var jeg den eneste i startboksen. Så var 
risikoen for at blive hevet med i for stor fart 
og bomme førsteposten ikke så stor.  
Jeg havde alligevel lidt problemer med at fin-
de posten, men ikke et alarmerende bom. Og 
sådan fortsatte resten af løbet – ikke specielt 
godt, men heller ikke rigtigt dårligt. Min ba-
nes post 7 lå ved et grøfteknæk på en ret bred 
grøft med stejle skrænter. Det sidste stykke 
hen mod posten løb jeg langs med grøften og 
tænkte på Gerts teoriundervisning sidste vin-
ter – at på postbeskrivelsen burde der stå, på 
hvilken side af grøften, posten lå, men det gør 
der aldrig (eller næsten...), så jeg kiggede ikke 
engang efter. Senere fandt jeg ud af, at det var 
angivet! Men nu kom jeg til posten og kunne 
se, at den lå på den modsatte side af, hvor jeg 
befandt mig. Heldigvis var der tæt ved posten 
nogle gode trædesten, så jeg ikke behøvede at 
få våde fødder. Der skete bare det, at da jeg 
skulle op ad skrænten efter min tørskoede 

passage af åen, så slap min hånd af uransagli-
ge grunde den gode, faste rod, jeg havde fat i. 
Resultatet var, at jeg satte mig lige på numsen 
i vandløbet, og så var jeg ellers gennemblødt 
fra livet og ned. Nå, men sådan en bagatel 
lader en O-løber sig jo ikke slå ud af, så jeg 
kom op af vandet og op ad skrænten og hen til 
posten.  
 

 
 

 
 
Da jeg så skulle finde ud af, hvor jeg så skulle 
hen, så manglede der li´som et eller andet... 
kompasset havde jeg, men hvor var kortet nu 
henne? Jeg havde det ikke i hånden, og et 
hurtigt kig rundt afslørede heller ikke mit 
kort. Jeg måtte have tabt det i min bade-
seance. Heldigvis havde kortet kilet sig fast 
mellem mine trædesten, og var ikke skyllet 
med af strømmen, så jeg fik det fisket op og 
gudskelov var svejsningen god, så selve kortet 
ikke var blevet vådt. Resten af turen var en ret 



Komposten – 17. årgang nr. 6 – december  2007            Søllerød Orienteringsklub 

kold omgang, selvom jeg forsøgte at holde 
farten oppe for at få varmen.  
Tilbage på stævnepladsen fik jeg skiftet til 
tørt tøj, og så var der den traditionelle sam-
menligning af tider. Det er lidt frustrerende, at 
jeg med et nogenlunde tilfredsstillende løb 
(jeg kan nok ikke gøre det meget bedre) må se 
mig slået af løbere, der er flere aldersklasser 
ældre end mig, men jeg må trøste mig med, at 
jeg aldrig vil få deres erfaring. Formen kunne 
der måske gøres noget ved, hvis jeg have ti-
den (læs: prioriterede det), men det må nok 
blive i et andet liv. Heldigvis er det trods alt 
sjovt at komme i skoven for at finde poster! 
 
Da jeg skiftede tøj, opdagede jeg, at jeg åben-
bart havde slået mit håndled under min ufri-
villige badetur. Jeg konsulterede derfor vores 
klub-læge, der anbefale en tur på skadestuen, 
for at få en professionel til at se på det. Karo-
line var ikke fristet af udsigten til at sidde 
flere timer i et venteværelse og fandt derfor 
anden kørelejlighed hjem, mens jeg satte kurs 
mod skadestuen i Hillerød. Efter en kort ven-
tetid blev jeg undersøgt og sendt hjem igen. 
Det gik så hurtigt, så jeg var hjemme inden 
Karoline! 
Klubmesterskabet er jo ikke kun selve løbet, 
men også en god middag i klubhuset. For-
manden og hans kone havde lavet en fanta-
stisk middag med tre retter mad til 50 menne-
sker. Alt var hjemmelavet - det må have været 
et stort arbejde, som de fik fortjente klapsal-
ver for! 
Underholdningen var sikret med to gode san-
ge, den ene kreeret af klubpoeten (Caroline 
Wilken) m.fl., den anden en ny variant af en 
af Gerts sange, og så havde Vibe lavet en 
spændende quiz (som Arne Kæseler vandt) 
om årets gang i klubben. Og så var der jo fe-

stens hovedpunkt: udnævnelse af årets klub-
mester og skildpadde. Det er normalt noget 
med en uforståelig ligning til nogle beregnin-
ger, hvor tiden for løbet indgår. Men da for-
manden ikke havde nået at få tiderne fra løbet, 
så havde han i stedet set på træningsfliden. 
Hvem havde højst været fraværende en enkelt 
gang til en eller flere af Gerts tre træningsfor-
løb? Og ud af den lange liste af flittige delta-
gere i træningen, så havde han valgt den ene-
ste tilstedeværende kvinde. Hvilket til min 
store glæde viste sig at være mig!  
 

 
 
Jeg er meget beæret over titlen, og pilekogge-
ret hænger nu og pynter på væggen i min stue. 
Titlen som årets skildpadde blev ud fra tilsva-
rende principper uddelt til Marianne Illum, 
der kun havde været til træning en enkelt 
gang og alligevel ”havde modet” (formandens 
formulering) til at tilmelde sig klubmester-
skabsløbet og middagen. 
 
Tak for en hyggelig aften, en god middag og 
den ærefulde titel som klubmester! 

      
Signe Foverskov 

 
 

 
Fra klubmesterskabsmiddagen 

5 
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Sådan! 
Vores oplevelser som banelæggere til kredsløbet 

 
Ingen er vist i tvivl om, at det er et stort ar-
bejde at være banelægger til konkurrenceløb.  
Her fortæller Elsebeth og Lars om deres de-
but som banelæggere. 
 
Det startede under bruserne efter en træning i 
november 2006, hvor Ulrik Illum spurgte Lars 
om vi kunne tænke os at være banelæggere til 
et kredsløb til efteråret 07. Vi skulle nok få 
hjælp – og jo da - vi havde lavet et par mol-
bobaner før - så vi sagde ok. Det skulle vise 
sig at det at lave baner til et A-løb var væsent-
lig mere udfordrende og lærerigt, men også 
tidskrævende.   
 
Først skulle teorien lige på plads. Vi fik stæv-
nevejledningen, banekontrollantvejledningen, 
gik på banelæggerkursus, Condes kursus etc.  
 
Så skulle vi finde stævneplads. Jørgen Mün-
ster og Lars tog op til Grib skov og undersøg-
te forskellige muligheder – Kildeport og 
Skovskolen. Kildeport blev valgt – nok mest 
fordi Jørgen havde haft et super løb der i flot-
te omgivelser nogle år tidligere. Det indeholdt 
bare alt. Og da vi også er romantikere, købte 
vi den, og gik så i gang med banelægningen. 
Men der havde vi gjort regning uden skovfo-
geden, som vi nok burde have kontaktet inden 
vi tog op og så på herlighederne. For der var 
så mange vildtlommer syd for Kildeport at det 
var stort set umuligt at lægge det rigtige antal 
baner netop i det lækre område. Og nord for 
Kildeport havde man skovet og indhegnet så 
det var stort set umuligt at lave ordentlige 
indløb til målområdet. Vi eksperimenterede 
og forsøgte med baner hen over Gribskovba-
nen (ved stierne), men det mås man ikke – 
sådan set rimeligt nok for så kan nogen jo 
blive forsinket af toget. 
 
Til sidst opgav vi Kildeport – og besluttede os 
for Skovskolen alligevel. Overvejede forskel-
lige stævnepladser, kontaktede skovskolen og 
endte med en som så god ud, selv om vi var  
 

 
klar over, at sollyset vil have svært ved at 
trænge igennem.  
 
Vores næste problem var kortet. Vi havde fået 
en version fra Hillerød, men samtidig fået at 
vide at kortet var under revision Det fandt vi 
efterhånden ud af faktisk var ret påkrævet, 
idet der var et utal af nye fældninger, indheg-
ninger, fjernelser af samme etc. Vi mødtes 
med vores banekontrollant, Keld Olsen, som 
gerne ville formidle kontakten med Hillerød. 
 
Et spændende punkt var hvor mange baner 
der skulle lægges, og hvor lange de skulle 
være. Man skulle tro det var ligetil, men vi 
blev klogere. Især længden af de lange baner 
var der forskellige holdninger til  – Skulle vi 
regne med 14-15 km til bane 1 eller 11-12 
km. Vi valgte det første fordi man åbenbart i 
Østkredsen så det som en mulighed i et løb 
som dette, hvor man på grund af skovlukning 
ikke regnede med at eliten ville komme. Men 
vores nye banekontrollant Klaus Olsen som 
var trådt til da Keld på grund af operation 
måtte melde forfald, mente at vi burde vælge 
de lange baner. Forbundet blev kontaktet, som 
gav Klaus ret, og så det var det jo bare at fore-
tage justeringer. Meget sent i forløbet fandt vi 
ud af at de åbne baner skulle have eget forløb, 
så 8 baner mere. 
 
Det blev undervejs til mange ture med rekog-
noscering i terrænet og tjek af indløb og ud-
løb, sværhedsgrader mv. Og så skulle vi hu-
ske på at også den lange bane skulle kunne 
være på et A3 kort. Hovsa, så kunne de nord-
lige poster ikke bruges alligevel.   
 
Store overvejelser om antallet af vandposter. 
Reglementet siger, at ved baner over 6 km, 
skal der være vand inden de første 3 km, og 
herefter for hver 5 km. Men det er jo ikke 
ligetil, når der er 8 baner med vandposter, og 
disse skal lægges ved poster – senere modere-
ret til eller ved steder man kommer forbi. Og 
vi skulle jo også tænke på udsætningen.  
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Klaus mente at det var en fejl i reglementet – 
at meningen var at man skulle have vand efter 
ca. ½ times løb. Det endte derfor med at vi 
slækkede lidt på de skrappe krav og bandede 
lidt over reglementets alt for ufleksible for-
muleringer. 
 
Fra den 22. august begyndte vi at sætte manil-
la mærker op i skoven. Klaus var som kon-
trollant tålmodig og hjælpsom med at fine-
tune banerne og postplaceringerne.  
 
På et tidspunkt gjorde han os opmærksom på 
at vi var forpligtet til at tilbyde store brikker 
til folk på den lange bane fordi der var over 
30 poster. Vi sendte fluks en mail til Mogens 
for at spørge om det var et problem – og ja, 
det var et stort problem. Så på'en igen og bar-
bere løbet så vi kom under de 30 poster. 
 
14 dages tid inden løbet var 23 baner med 
samlet 84 poster endeligt færdigt – nu mang-
lede der blot lidt udlægnings- og indsam-
lingsbaner, lodtrækning, trykning og pakning 
af kort, hvor der heldigvis var hjælp fra rigtig 
mange. 
 
Og så oprandt dagen hvor vi spændt stod ven-
tede på at løberne skulle komme i mål, Og 
heldigvis var der store smil over hele linjen, 
så det var også nogle glade banelæggere der 
efter en solrig dag var med til at pakke stæv-

7 

nepladsen ned.   
 
Ib Glud Konradsen klare-
de væske i mål til alle. 
 
 Det smarte vippesystem 
til fyldning af krusene 
gjorde det nemt at klare 
alene. 
 

 
 
Egon Neregaard fra Tisvilde Hegn OK disku-
terer her sin bane med Lars og Elsebeth.  
Lutter roser til debutanterne.

 
Anders Ølgaard, åbne baner, Poul Munk E. løb en åben bane, Børnebanestart og mål, Jørgen Mü.´s tøj 
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Kortsymbolerne 
 
Hvad betyder symbolerne på kortet? 
 
Inden man bevæger sig ud på et orienterings-
løb må det formodes, at man er bekendt med, 
hvad symbolerne på kortet betyder. Naturlig-
vis kan man ikke som helt nybegynder have 
styr på det hele, og begynderbaner går da også 
kun på vej og sti. Det der oftest er problemet 
er, at løbere over dette niveau ikke alle ved 
helt, hvad signaturerne betyder, eller kun har 
en velbegrundet formodning. 
 
Orienteringskort tegnes ud fra en norm, der er 
ens i hele verden, og fastsat af IOFs kortud-
valg. Normen bliver justeret ca. hvert tiende 
år.  Det er efterhånden er småting, der juste-
res. Der findes kortnormer for almindelige o-
kort, for sprintkort, for MTB-O kort og for 
skiorientering. 
 
I nærværende artikel tager vi fat på et par 
problemstillinger i den almindelige norm 
ISOM 2000: 
 
Case 1:  
DM Stafet 2007, Klinteskoven, Møn 
Flere løbere havde på stafetbanen et stræk 
gående NØ-SV (ca. som stregen er vist på 
udsnittet). Pga. undervegetationen på kortet 
og en masse brændenælder vælger et uvist 
antal løbere (ca. vejvalg vist med røde prik-
ker) at løbe henover en græsplæne i den pri-
vate have, tegnet med olivengrønt. 

 

Ved præmieoverrækkelsen beskrev stævnele-
deren problemet, og henviste til, at hvis man 
havde haft brystnumrene på de pågældende 
løbere, så kunne de være blevet disket jf. 
DOFs reglement ~ dvs. kortnormen.  
 
Det viser sig dog, at løberne i forhold til kort-
normen ikke har gjort noget ulovligt. Ifølge 
den betyder den olivengrønne signatur nr. 
527: ”Huse, haver og anden bebyggelse. Veje 
og andre vigtige detaljer i bebyggelsen vises”.  
Pga. den private ejendomsret og normal sund 
fornuft tror mange løbere dog, at signaturen 
betyder forbudt.  
 
Case 2:  
Op over hegn og hen over moser 
Må man passere en sø eller en impassabel 
mose? Og hvad med et højt hegn eller en høj 
mur – og dyrket mark? 
 

 
 
Ja, det må du gerne! Men en impassabel mose 
kan være farlig eller umulig at passere, og en 
sø er sikkert dyb. Hvis de sorte begrænsnings-
streger er brudt, betyder det at her kan du med 
rimelighed passere let. Et højt hegn og en høj 
mur er nok vanskeligere at forcere. En dyrket 
mark, betyder i sig selv ikke forbudt.  
 
Hvor skal vi hen med dette her?  
 
Sagen er den, at ingen udover ét symbol i 
ISOM betyder forbudt. Nemlig symbol 528 
”Forbudt område”, der tegnes med sort på 
kortet. Desuden findes en række symboler til 
brug ved banelægning, der er forbudte at pas-
sere eller følge. Disse er alle vist med violet. 

8 
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På eksemplet er der forbudt område inde bag-
ved det høje hegn, altså inde i indhegningen. 
Det er ligeledes forbudt at løbe i det tætte NØ 
for strækket, jernbanen er forbudt rute og det 
høje hegn er forbudt at passere pga. den vio-
lette linie og passage skal ske gennem gen-
nemgangen. 
 
Nu, set i bagklogskabens klare lys, så kunne 
man til DM Stafet 2007 have gjort sådan her: 
 

 
 
Føre delstræk-stregen udenom området og 
med snitzling og skravering (symbol 709 
”Forbudt område”) vise, at området er for-
budt. Det er altid nemt at være klog bagefter. 
 
HUSK – at for sprintkort er normen en 
helt andet!!  
Se folderen, der kom med O-posten nr. 
04/2007 eller temaet om sprint i O-posten nr. 
03/2007. 
 
Troels Christiansen 
 
HUSK: Du kan se farverne i netudgaven! 

 
Nedenstående er modtaget fra Helle, der har 
været medlem i ca. et år. 
 
Er det tilladt at være alvorlig et øjeblik? 
 
At få lov at være med i en klub af denne kali-
ber betragter jeg som et meget stort privilegi-
um. 
 
At møde så mange dedikerede, hyggelige, 
sjove, intelligente og dygtige mennesker på 
eet sted er en særlig oplevelse. Sommerfesten 
var en supergod oplevelse!! 
 
At det kan kombineres med en genopfriskning 
af barnelærdommen udi orienteringsløb er 
intet mindre end fantastisk. 
 
Ungdomsafdelingen er et kapitel i særklasse. 
Engagerede og entusiastiske voksne, nogle 
friske og sjove børn og unge, og en hyggelig, 
men seriøs stemning. 
 
Inden det løber af med mig, vil jeg sige man-
ge, mange tak til alle de frivillige, der giver så 
mange timer og så mange oplevelser til mig 
og andre. 
 
Jeg ville rigtigt gerne bidrage noget mere 
selv, men min hverdag levner ikke plads til så 
meget fritidsarbejde. 
 
Derfor takker jeg også mange gange for den 
tilgivelse, nogle af de aktive har givet for den-
ne forsyndelse :-) 
 
Nu hvor vintertræningen er begyndt, vil jeg 
imidlertid gerne med som "føl" på en postind-
samling, - så hvis en eller anden vil tage mig 
med, vil jeg være glad! 
 
Mange hilsener 
Helle Søndergaard 
 
 
 Vintertræning.  
 
Hulpost  i  
Geelskov. 
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DM-Ultralang 
I Husby Klitplantage 

 
Det hedder ultralang så man tænker: Det må 
være turen værd, - så er det klitplantage med 
strategien: Aller aller allersidste heltsikre ud-
gangspunkt og så ind til posten. 
Nu er lang’erne notorisk lettere end de sæd-
vanlige løb, men der var alligevel svære po-
ster undervejs. 
Lisbeth og jeg havde pakket grejet, bilen 
holdt til N for Randers et sted og vi fik vore 
tidligere naboer til at hente os i aftenens 
mulm. Batteriet tog vi med og ladede op så vi 
kunne køre bilen på værksted. 
I naboens nyindkøbte dieselpersonbil (26-30 
på ltr) kørte vi så om morgenen de 160 km fra 
vores jyske gård, vi endnu ikke har fået solgt, 
gennem Randers, Viborg, Holstebro, Ulfborg 
til Husby klitplantage hvor vi rullede ind på 
en hyggelig stævneplads med stævnekaffe og 
siddepladser ude i solen, der lige var brudt 
igennem. Starten kunne anes mellem granerne 
over kanten af kaffekoppen. Skønt ......... ef-
tersom opvarmning vel kunne ske i løbet af de 
13 km jeg skulle ud på. 
Det skal siges at det var første gang siden jeg 
havde været syg, at jeg skulle ud på længder 
længere end vores herlige træningsløb hjem-
me i Søllerød, men troen var intakt i hvert 
fald dér ved kaffeteltet. 
Snart oprandt det sidste dut og jeg var ’køren-
de’. 
Gode stræk førte på skrå tværs af stier ind i et 
bølgende indlandsklitområde med små fyr og 
rimelig god sigt, alligevel løb jeg sur i scene-
riet ret hurtigt og hang kun på kompasset og 
fornemmelsen for løbet længde. Jeg stod stille 
på en sti, vendte mig lidt til siden og så lige 
op i posten i slugten bagved mig. Godt med 
lidt startheld ! 1 eren var i kassen. 
Videre ad lidt stiforløb ind til 2 ud igen på sti, 
videre og ind til 3. Jeg forstod ikke bagefter 
hvordan nogen havde brugt 20 min. på 3. 
Nå, men 4eren så, den skulle takles, det kunne 
jeg læse langt væk, den osede, så det blev som 
ovennævnte strategi, minsandten, Horsenslø-
beren, der startede 5-10 min foran mig, gik 
han ikke der og rodede for langt til højre? Han 
sprang bag mig ind mod posten efter at jeg 

længere fremme også øjnene Lisbeth på top-
pen af en høj i N-kanten af området langt fra 
posten. (Hun startede vist også 10 min før 
mig) Det var åbenbart en nøglepost, men jeg 
synes nu den næste også var lumsk. 5eren. 
Tilløbet var typisk klit, ud på og op ad stien 
............ ikke for tidligt ind .......... når du er 
inde passerer du så den rende på 20 cm bred-
de? Videre gennem sammenfiltrede fyr og ud 
på noget åbent gult engagtigt, også gult på 
kortet. Deroppe til højre løber de alle i ind-
landsklitten, jeg bliver nede. Punkthøjen er 
faktisk ret lumsk og ligger lige neden for no-
get sandet, og man skal lidt op efter den fra 
det flade. En rigtig god post og jeg trækker 
mange fra nær og fjern, da jeg bipper den.  
Men fraløbet på ca. 1 km ser spændende og 
ret ufremkommeligt ud på dele. Jeg vælger 
det eneste jeg kan finde ud af: På kompasnå-
len og brøler igennem alt muligt. Det dufter af 
nåle og sand hele vejen indtil skoven pludse-
lig åbner sig lidt ....... taktikken holdt jeg er på 
sporet og løber på blød let fjedrende bund ud 
mod stien. Kunne ved et sammenløb have 
valgt at følge en grøft gennem den mørke-
grønne tæthed, men vælger i sidste øjeblik et 
lidt længere udenoms af hård sti hele vejen, 
og rigtig asfaltvej på resten. Går hele vejen N 
om posten og går dernæst op gennem et hul i 
klitten direkte mod S på nålen får 6eren i kas-
sen og går i øvrigt nøjagtig samme vej ud 
igen.  
Nu er der ren åben klit de næste mange km, 
jeg kan se al sandet, jeg kan se og fornemme 
havet, jeg løber stadig, holder stadig tempo, 
herligt. En bemandet hyggeonkelpost ligger i 
slugten ved 7eren eller 9eren. 
Helt op til 11eren i det allernordligste er det 
enten lige på, eller rundt ad stien og lige på, 
ind på nålen og ud på nålen, hele tiden et sik-
kert udgangspunkt. Jeg var fristet, men gjorde 
det ikke. Jeg gik ikke ud på stranden, jeg kun-
ne ikke overskue, hvis sandet var for tungt og 
det er for langt at løbe helt ud i det hårde sand 
ved vandkanten, men værst er det at det er 
næsten umuligt fra strandsiden helt nøjagtigt 
at komme tilbage på kortet igen. De der gjor-
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de det så jeg enten slet ikke mere eller også så 
jeg dem dukke op, når jeg havde klippet og 
var videre. 
Efter 11 skiftede det hele igen karakter, nu 
forsvandt klitten til fordel for et hedekrat, et 
tæt område af ’langdistancekarakter’ Dvs. nu 
skulle der langkøres, især havde vi et rigtig 
langt 2 km stræk som først var stiløb, så uty-
deligt stiløb, så grøftløb, tæthedskantløb for 
til sidst at gennembryde et par brandbælter og 
stå ved den ’bette how’ post 15.  
 

 
 
Men banelæggeren havde været snedig for nu 
fulgte en rigtig skummel stribe ’gå hjem po-
ster’. Og her var der ingen tempomulighed 
kun kortlæsning helt op i næsen. Her mødte 
jeg den første kvæstede løber der fik lov at 
hænge, indtil nu havde jeg været totalt alene, 
han var vist sådan ca. startet 35-40 min før 
mig ......... så han var rimelig slidt............... 
I starten gjorde jeg rigtig god figur som trops-
leder og naglede den svære 16ner som blev en 
nemesis for en del. Ud fra 16 var ligeledes 
noget af en kunst og ind mod 17 kørte det, 
men så gik det pludselig galt og jeg gjorde en 
rigtig dårlig figur overfor mine ’hængere’ jeg 
fik den N-lige sti mod posten og løb så hele 
vejen udenom, den manøvre kostede 2-3 min. 
Til gengæld fik jeg posten prompte, hvad der 
ikke var mange der gjorde. Så næste fejl: Jeg 
løb fra 17 tilbage mod 16 i den tro, at jeg var 
på vej mod 18 og det med alle mine påhæng 
(hvor pinligt kan det blive.) Nå men jeg opda-

gede fadæsen efter 100m og så gik det tilbage 
igen.  
18-19 valgte jeg udenom jeg turde ikke andet 
eftersom jeg også (med samt påhæng) var 
kommet skævt til 18. 
Undervejs udenom til 19 forsvandt alle på-
hængerne lige pludseligt, måske fordi jeg 
unøjagtigt kom rundt S om og gik mod N ind 
til den.  
Nu var der kun hurtigfræserposterne tilbage 
altså hvis man fastholdt en udenomsstrategi 
og det gjorde jeg. Banelæggeren havde lagt 
fræsermuligheder ind her til sidst, men jeg var 
alene igen. Påhængerne kom først 7-9 min 
senere i mål bare på de få sidste poster. 
Det var herligt, jeg var i mål og kunne mærke 
at jeg godt kunne have klaret 3 km mere. Re-
sultatet var overbevisende godt, jeg sendte en 
ydmyg tanke til de mange gode Søllerødtræ-
ninger, de skal have ros for meget. 
 
Der var herligt i målområdet alt indenfor ræk-
kevidde, solskin god stemning.  
Lisbeth for rundt og tog pressebillederne til 
denne artikel, mens jeg faldt i søvn på græs-
set.  
Således opladet kørte vi de 160 km tilbage til 
Enslev, hvor vores jyske besiddelse stadig er 
beliggende. 
 
Skrev Ronnie med O-hilsen til alle. 
 
Der var ikke ret mange søllerødder til start, 
men én medalje kom alligevel i hus.  
Ib Glud Konradsen vandt sølv i klassen H 80. 
Tillykke med det. 

 
Ib måtte ”nøjes” med sølv, da han bommede 
lidt lige til sidst på banen. 
Mobiltelefonbilleder taget af Lisbeth Dams-
gaard.
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Fra formandens bord 
 
Mestermøde hos kommunen. 
Siden sidst har der været mester-møde hos 
kommunen hvor danske mestre fra alle 
sportsgrene var inviteret. Ungdommen havde 
borgmester Fabrin om eftermiddagen og de 
voksne var til aftenmøde. Det havde gjort 
indtryk på Fabrin at én af vore ungdomsløbere 
havde ’ryddet bordet’ (Rasmus), ligesom det 
gjorde indtryk når der var sportsmestre i 
80rne. Ib blev dog slået af en tennisspiller 
med et par år! 
 
Ledermøder. 
Den 13.nov. afholdtes bestyrelsesmøde.  og 
den 14. nov. afholdtes møde i Østkredsen 
under Jørn Simonsen (Ballerup OK), hvor 
SOK var repræsenteret ved Ib Glud Konrad-
sen, Mogens Jørgensen og undertegnede. 
Forbundets kommunikation optog sindede 
meget ved præsentation af en ny kommunika-
tionsplan, med både web og blad på dagsor-
denen. Selvom det vil koste lidt mere var der 
tilslutning til projektet. Forbundets budgetfor-
slag optog også megen tid. WOC’en kostede 
mange penge og med en nyudviklet kommu-
nikationsplan var der flertal, men ikke enig-
hed, om at det trods alt var bedst hvis løbsaf-
gifterne fik et lille løft. 
Flere hæftede sig ved det vigende antal delta-
gere til ’kredsløb’ ( tidl. B-løb) idet anstren-
gelserne næsten ikke stod mål med antallet af 
deltagere. Kildeholm OK har taget konse-
kvensen og meldt fra som arrangør til næste 
års Natugle-stafet og SG OK’s 2-mandsstafet 
har også haft tilbagegang. 
Blandt forslagene var at satse på flere ’put-&-
run’ løb med færre baner som kunne iværk-
sættes med færre ressourcer. 
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Ole Husen vil trække sig som DOF-formand 
ved førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 
Løbsarrangementer. 
DM’er i 2010 er ledige, det overvejes i besty-
relsen om vi skal byde ind på ét! 
Natuglen 09 kan der også bydes på – format 
er (næsten) valgfrit. 
 

 
Den nye sportschef (efter K.Terkelsen) Ole 
Lind blev præsenteret. Han er bl.a. 
ide´manden bag Læsø’s 3-dages (kan anbefa-
les). 
 
Klubdragt. 
Formanden har fået 2 forslag til ny klubdragt. 
De vil blive rentegnet og præsenteret for 
medlemmerne snarest belejligt – formentligt 
ved et arrangement tæt på Jul. 
 
Generalforsamling. 
Vi har fastlagt datoen for generalforsamlin-
gen; det bliver onsdag d. 27.feb. 2008 – re-
server datoen, særnummer med regnskab 
kommer senere. 
 
Klubture. 
Vi har i nogen tid savnet et fælles tag når vi 
har været på længere O-ture; mange er taget 
af sted men vi har ikke så ofte kunnet tilbyde 
en fælles bopæl. Måske er vi blevet for store 
eller også skal initiativet komme lidt tidligere. 
Vi vil prøve i 2008 at samle mange til Påske-
løbene, en gruppe vil formentlig tage til 
Fransk 6-dages (nej det er ikke cykel-løb) og 
hvis Ronnie holder sit løfte bør mange også 
deltage i det helt specielle tilbud i Sverige, der 
i år kolliderede med efterårsløbene på Born-
holm. 
 

Jens Aaris Thisted 
 
 
Rude Skov d. 24.november: 
Så er hun på banen igen, Grete Tetens (+70). 
Med to nye knæ, erhvervet for tre måneder 
siden, gik hun i dag hele den lette bane igen-
nem med sine to stokke. ”Så husker jeg bedre, 
at jeg ikke må løbe!” sagde hun med et stort 
smil. 
Der var reel glæde over igen at finde de små 
rød/hvide skærme. 
Held og lykke videre frem! 
   Vibe 
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Elitesiden 
Oktober – november 2007 

 
I sidste nummer beskrev vi de to gode DM 
dage på Møn! Stafetholdet fik bronze og Peter 
Horstmann fik det også på den lange distance. 
Efterfølgende præciserede Vibe, hvordan an-
dre Søllerødder havde fået flotte H21 resulta-
ter – MEN det vi mente var, at vi ikke kunne 
huske tidligere H21 medajler i stafet! 
 
Divisionsmatch i den hurtige Hornbæk Plan-
tage 22. september. Eliten satte sig hårdt på 
bane 1 – med vores unge stjerne i front. Ras-
mus Thrane Hansen vandt foran Philip G 
Lund, Troels Christiansen og Peter. Casper 
Wilken nr. 8, Erling Thisted og Henrik Plenge 
Jensen 13 og 14. 
 
Rasmus var naturligvis også udtaget til det 
europæiske stormøde for juniorer, JEC, der i 
oktober blev afholdt i det sydlige Frankrig. På 
sprinten blev Rasmus nr. 9 i H18, nr. 6 på 
lang og havde vist ikke den bedste dag på 
stafetten. Efterfølgende havde juniorlandshol-
det, suppleret af U25 gruppen inkl. Philip, 
træningslejr i Frankrig. Denne hårde træ-
ningslejr afsluttedes med DM Ultralang i 

Husby Klitplantage d. 21. oktober. Dog uden 
deltagelse i H17-20 og H21 af Søllerød OK. 
 
Elite Teamets årlige sæsonafslutningstur – 
SETTUREN – blev i år afviklet under særde-
les rolige omstændigheder, måske.. 
 
Den traditionsrige Jættemil blev i november 
afviklet i Gribskov Mårum. Philip gav den 
god gas og blev nr. 3 i, en lidt tyndt besat, 
H21. Men godt løbet any way! 
 
Af andet nyt kan vi berette: 
At Rune Monrad, der i dette efterår er bosid-
dende i Oxford grundet arbejde med en Ph. D, 
for nylig er blevet Sydengelsk Mester! Til-
lykke. 
At Tore Linde og Peter har stoppet deres en-
gagement som trænere i TKC Farum og TKC 
Spring Cup her i efteråret.  
At Rasmus er optaget på Juniorlandsholdet, 
og at Philip forsat er i U25 gruppen. 
 
Peter og Troels 

________________________________________________________________________________ 

”Sakset” fra DOF ´s hjemmeside: Junioreliten 2008  Af: Carsten Lausten, Sportschef  
Den nye Juniorelite er nu udtaget og er klar til at møde de 
kommende udfordringer med stor motivation og 
engagement.  

 

Rasmus Thrane er efter en flot sæson ny i junioreliten 

Dansk Orienterings-Forbunds juniorelite har gennem de 
sidste to sæsoner været blandt verdens absolut bedste. Mil-
jøet i gruppen er vigtig for udviklingen, og netop der findes 
meget af forklaringen på den store succes. Niveauet er hæ-
vet markant, og løberne ved og tror på at de i fællesskab 
kan præstere noget ekstraordinært. Det viste de i 2007, og 
nu er den nye gruppe parat til at arbejde stenhårdt videre 
mod næste mål, Junior-VM 2008 i Gøteborg.  

13 
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JEC 2007 
 

Den 11. oktober  var det  tid  til næste  lands‐
holdsaktivitet.  Denne  gang  var  det  Junior 
European Cup (JEC)  i Millau som  ligger  i Syd‐
frankrig, som stod for døren. JEC er efterårets 
vigtigste  løb  og  jeg  havde  set  rigtig  meget 
frem  til  løbene. Til  JEC  løbes der sprint,  lang 
og stafet. 

Efter en meget, meget  lang og hårdt køretur 
på 22 timer nåede vi  frem til hotellet. Vi var 
selvfølgelig rigtig trætte, men vi nåede ikke at 
få meget  ro  for vi  skulle ud og  træne et par 
timer efter vi var kommet frem. Vi skulle løbe 
på et kort der var meget relevant for konkur‐
rence‐terrænerne.  
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Kortet var  i målestoksforholdet 1:7.500  fordi 
at  terrænet  var  så detaljeret at det  ikke  var 
muligt  at  læse det  i 1:10.000, det  var heller 
ikke nemt nogen steder på 1:7.500!! 

Terrænet  som  vi  trænede  i  var  rigtig  fedt, 
åbent, med masser af klipper og kurvedetal‐
jer. 

Efter  træningen  stod  den  på  afslapning  og 
dagen efter var det  tid  til  sprinten. Sprinten 
foregik  på  nogle  ”marker”  der  lå  på  bakke‐
skråningen over den by vi boede  i, og så var 
der afslutning  i byen. Banen var 2.6 km  lang 
og med 60m stigning.  Jeg  løb et nogenlunde 
løb, selvom jeg bommede første posten med 
omkring 30 sek. Og mistede  lidt tid på et an‐
det vejvalg.  Jeg blev nr. 9  ca. 1.30min efter, 
så jeg var rimelig godt tilfreds. 

 Dagen  efter  stod  den  på  lang.  Det  var  på 
forhånd den distance  jeg havde  satset mest 
på.  Så  jeg  glædede  mig  rigtig  meget  til  at 
skulle løbe den. Banen var 7 km lang og med 
210m stigning. Det var  ikke specielt  langt og 
med  særlig meget  stigning, men  det  var  på 
grund af terrænets sværhed! 

Banen startede med et  langstræk og  jeg klø‐
ede  godt  på  ud  over  den  åbne  ”slette”,  jeg 
havde  dog  læst  kortet  forkert  og  forvekslet 

en lavning med en høj så jeg bommede første 
posten med omkring 1 min. Dårlig start, men 
jeg  prøvede  at  holde  koncentrationen.  Des‐
værre blev det igen til et svaj på vej mod post 
3,  hvor  jeg  kom  ud  til  nogen  køer,  som  jeg 
stadig  ikke har  fundet ud af hvor var på kor‐
tet. Derfra  tog  jeg mig  helt  sammen  og  jeg 
løb helt fejlfrit på resten af banen. Og det var 
vigtigt at gøre det for den sidste del af banen 
var den sværeste.  

Mit  løb gav mig en 6. plads som  jeg er rigtig 
godt tilfreds med. Så om aftenen skulle jeg en 
gang på podiet. Her fik jeg en løbetrøje og et 
håndtryk  af  den  5  dobbelte  verdensmester 
Thierry Gueorgiou – det var stort ☺ 

Dagen efter skulle der løbes stafet. Jeg var på 
hold med Rasmus Kragh og Søren Bobach og 
det var mig der skulle løbe første tur.  

Jeg var godt med i starten (det gik heller ikke 
så hurtigt, på grund af det  var noget meget 
detaljeret terræn), men så lavede jeg et stort 
bom  og  kom  bagefter.  Banen  gik med  flere 
bom og jeg kom ind som nr. 16.  

Det skal  lige siges at klassen  til stafetten var 
H20, mens  den  de  andre  dage  havde  været 
H18. 

Efter  JEC  tog  vi  på  træningslejr  i  Clermont‐
Ferrard  som  ligger  ca.  2  timers  kørsel  nord 
for  Millau.  Vi  var  på  træningslejr  sammen 
med schweizerne. Her blev der testet forskel‐
lige  ting  såsom  er  danskerne  dårligere  end 
schweizerne til at løbe op ad?  

Det var en  rigtig  fed og  lærerig  træningslejr, 
men man blev lidt træt af baguette til sidst. 

Til  sidst vil  jeg opfordre alle  søllerøder  til at 
deltage  i  fransk  6‐dages  i  2008.  Der  bliver 
løbet  i samme område som JEC og det hører 
til  de  bedste  terræner  i  ver‐
den!   Rasmus Thrane Hansen 
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Sommerferieløb 
og veteranmesterskaber 

 
Sommerferie med O-løb. 
Rigtig mange garvede O-løbere kan slet ikke 
undvære sommerferie-flerdages-o-løb.  
Det er aktiv ferie i hyggeligt selskab et sted i 
verden. Hyggeligst er det selvfølgelig, når 
flere fra klubben tager samme sted hen. 
I forrige nummer af Komposten anbefalede 
Niels B. 6-dagesløbet i Frankrig. Også 
Rasmus Thrane opfordrer os til at deltage. 
Læs om hans deltagelse i JEC i netop det ter-
ræn som skal bruges til 6-dagesløbet. 
Løbene foregår fra 3. – 9. august ved Avey-
ron. Terrænet skulle efter sigende være noget 
af det bedste orienteringsterræn, man kan op-
drive. Overvej om det er noget for dig. Der er 
allerede en del af klubbens folk, som har be-
sluttet sig for at deltage. 
 
Også O-ringens 5-dages i Dalarna vil blive 
en orienteringsmæssig udfordring.  
Dette traditionsrige flerdagesløb foregår i år i 
Sälen fra mandag den 21. juli til fredag den 
25. juli. De fem etaper byder på: Orientering i 
vasaloppsspåret, detaljerigt, småkuperet ter-
ræn, kurveorientering med få stier, en etape, 
der starter over skovgrænsen og hvortil man 
kører med lift til start og en sidste etape med 
tuffe moser, høj blåbærris og orienteringstek-
nisk virkelig svært.  
Men O-Ringen er ikke bare orienteringsløb. 
Der opbygges en hel by, som åbner en uges 
tid før selve stævnet. I år er der de bedste ind-
kvarteringsmuligheder, man kan tænke sig. 
Lindvallen er Sälens store skisportssted med 
60 000 sengepladser.  
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O-Ringen bør opleves mindst en gang i et O-
løbsliv. 
 
Se mere på hjemmesiden www.oringen.se 
 

WMOC i Portugal 28/6 - 5/7 
Er du interesseret i o-løb i Portugal (syd for 
Porto) er muligheden tilstede, idet der i år 
afholdes WMOC - verdensmesterskaber for 
veteraner - syd for Porto 28/6-5/7. Arrange-
mentet er for alle mellem 35 og 90 år. 
Der er forskellige tidsfrister for tilmelding, jo 
længere tid man venter med at tilmelde sig, jo 
dyrere bliver det. Tilmelding inden 1/1-08 
koster 135 EUR. 
Yderligere oplysninger findes på  
www.wmoc2008.fpo.pt.  
Giv besked til Kirsten O, hvis du er interesse-
ret. 
 
 
EMG 2008 
European Masters Games 1.-5. september 
 
Der afholdes Europamesterskaber for o-løbere 
over 35 år meget tæt på os sjællændere.  
Kristianstad/Åhus ca. 100 km NØ for Malmø 
bliver stævnecenter. 
Middeldistancen afvikles i typisk Åhusterræn: 
letløbt fyrreskov med detaljeret kurvebillede. 
Langdistancen løbes nær Degeberga, der er en 
letløbt kuperet blandingsskov næsten uden 
moser. 
Yngre deltagere kan løbe åbne baner. 
Tilmeldingsfrist/pris: 31. maj: 975 SEK, 
1.juni: 1350 SEK. 
 

 
WMOC i 2009 foregår 
i Australien i oktober 
måned med Sydney 
som base. 
Var det noget? 
 

 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://stass.dk/stina/sange/sb_kaengu2.gif&imgrefurl=http://stass.dk/stina/sange/sangb_stopdenlillekaeng.htm&h=514&w=700&sz=6&hl=da&start=23&tbnid=TP0sNcJ4gaAiEM:&tbnh=103&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dk%25C3%25A6nguru%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26sa%3DN
http://www.wmoc2008.fpo.pt/
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Træningsløb 
Vinteren 2007-08 

Nr. Dag Tid Skov/Mødested Status 
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151 Lørdag    
08-12-07 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Rude Skov                                  
Agersø, 19 km-stenen                  
Hørsholm Kongevej 

Er planlagt 

152 Lørdag    
15-12-07 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Geel Skov                            
Tennisbanerne                Van-
gebovej/Søllerødvej 

Er planlagt 

153 Lørdag    
22-12-07 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Rude Skov                                   
350 m vest for Agersø     
Gerts JULELEGE        

Er planlagt 

! Onsdag   
26-12-07 

Start kl.10.00     
Slut kl. ??.??     
Nissejulelege 

 Husk: Juleløb, 2. juledag 
 

154 Lørdag    
05-01-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Rude Skov                              
Rudegård                              
Klubhuset/Grusbanen 

Gert sætter poster. 
Niels Raa. servicerer 

155 Lørdag    
12-01-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Ravneholm                                   
Vangeboskolens P-plads        
Vangebovej 

Ledig  

156 Lørdag    
19-01-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Rude Skov                                    
P-pladsen, 18 km-stenen     
Birkerød Kongevej 

Elsebeth og Lars        
klarer alt 

157 Lørdag    
26-01-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Trørød Hegn,  OBS ændring        
Trørødvej                                   
Vestlige P-plads, 

Ledig  

158 Lørdag    
02-02-08   

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Rude Skov                                   
Rudegård                          
Klubhuset/Grusbanen 

Ledig  

159 Lørdag    
09-02-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Geel Skov, OBS ændring             
Tennisbanerne                 
Vangebovej/Søllerødvej 

Ledig  

160 Lørdag    
16-02-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Rude Skov                                
Femsølyng, 19,6 km-stenen      
Hørsholm Kongevej   

Ledig  

161 Lørdag    
23-02-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Kirkeskoven                        
Havartigården                               
Havartivej 

Ledig  

162 Lørdag    
01-03-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

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

Ledig - Gert bortrejst 

163 Lørdag    
08-03-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Geel Skov                            
Tennisbanerne                Van-
gebovej/Søllerødvej 

Torben Bøttcher            
klarer alt 

164 Lørdag    
15-03-08 

Start kl.10.00     
Slut kl. 11.30     
Alm. træning 

Rude Skov                            
Rudegård                         
Klubhuset/Grusbanen 

Ledig  

165 Torsdag   
27-03-08 

Start kl.17.30      
Slut kl. 19.00        
Alm. træning 

Forårstræning starter                 
NY PLAN                             
Udkommer start marts 

Meld dig som bane-
lægger 

 
 

Så er denne vinters trænings-
løbsserie allerede oppe på 
fulde omdrejninger. På listen 
her ved siden af kan de man-
ge supertilbud læses. 
 
Der vil hver træningsdag 
være tilbud om en lettere 
kort bane på ca. 2½-3 km 
med en halv snes poster.  
 
Der vil også være en lang 
bane på 6-7 km med 15-35 
poster. 
Denne bane kan oftest afkor-
tes, så den passer til løbere, 
som ikke ønsker at løbe så 
langt. 
 
Adskillige gange er den lan-
ge bane delt op i 2 eller 3 
slynger, så man undervejs 
kommer tilbage til startstedet 
og skifter kort. Derved bliver 
der gode muligheder for at 
vælge efter behag/behov – 
og for at få kontakt med ar-
rangør og andre løbere. 
 
Yderligere er der ofte indlagt 
særlige træningsøvelser på 
den lange bane. Derved får 
løberne muligheder for træne 
specielle O-tekniske detaljer 
så som kurvelæsning, vej-
valgsteknik og sikker post-
finding. 
 
Træn og bliv bedre. 
 
Vi ses derude.  

                    Gert
  Divisionsturneringen i 2008. 
 
   13. april Hydeskov/Flintinge byskov arr.: Maribo OK. 
   18. maj Nyrup Hegn/Krogenberg Hegn arr.: Helsingør SOK 
   7. sept. Eriksholm Skov (op/ned)  arr.: Holbæk OK 
 
   Også i 2008 skal vi dyste i 2. division, nu sammen med/mod Allerød, Ballerup og Farum 
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Den uendelige historie 
--- eller hvordan 

 
det endnu en gang lykkedes for Leif Grønfeldt at kikse et natløb. 
 
”I aften kan det da kun gå godt”, sagde min 
elskede kone før hun sendte mig af sted til 
aftenens sæsonstart på natløbsserien. ” Månen 
vil være fremme, du har fået ny pandelampe 
og det ser ikke ud til regn senere på aftenen. 
Alle betingelse for at gennemføre er til stede, 
så pøj, pøj.” 
Blev mødt af Gert med en forholdsvis over-
skuelig rute, der dog kunne gøres vanskelig 
hvis det nu var sådan. Jeg valgte den slagne 
rute. De første poster o.k. Post 3 lidt svær at 
finde, refleksbåndet var skjult fra den vinkel 
jeg havde valgt som indløb til posten, men 
efter lidt løben frem og tilbage fandt jeg den. 
De næste 3 poster var nemme at løbe til, men 
de sædvanlige gener begyndte at melde sig. 
Jeg bruger briller. Jeg kan ikke bruge kontakt-
linser, så når jeg er løbet varm, begynder bril-
lerne at dugge, hvilket de jo også gjorde i af-
ten. Det, og så det at plastlommen reflekterer 
pandelampens lys når man skal orientere sig 
på kortet, gør det ekstra vanskeligt at være 
natløber. Nå, jeg tog kortet ud af plastlom-
men, det var jo fint og tørt vejr, så den gene 
var væk, men jeg måtte hele tiden tørre dug af 
brillerne. - Nu havde jeg så fundet 6 poster og 
manglede kun de 3 som lå på ruten hjemad. 
Det begyndte at ligne en succes. Jeg glædede 
mig så småt til at komme hjem og berette om 
et fantastisk velløbet og gennemført natløb. 
Men ak, hovmod står for fald, og det gjorde 

jeg også. Efter at have passeret post 7 som lå 
ved en T-grøft, skulle jeg spille smart og gå 
kompasgang gennem noget, der må have væ-
ret en camoufleret swimmingpool. PLASK, så 
lå jeg der. Kun mit hoved var over vandet. 
Kompasset knækkede mod et eller andet og 
kortet som jo ikke længere var i plastik, blev 
på et øjeblik forvandlet til papmache. Til alt 
held gik lampen ikke ud, så jeg fik fodfæste 
og kom op igen, men kortet var ubrugeligt. 
Heldigvis er der klubkammerater, der er så 
fornuftige at have reflekser syet på løbetøjet, 
så vel inde i sikkerhed på en sti fik jeg øje på 
et par refleksben længere fremme. De løb i 
samme retning, som jeg formodede, jeg skul-
le, så jeg fulgte efter, og blev på den måde 
guidet hen til lysløjpen (tak for det), og kunne 
så sjoske ad den tilbage til udgangspunktet på 
Rudegård Stadion, hvor Gert og flere andre 
fik sig et billigt grin, mens jeg måtte hjem og 
vaske træningstøj og sko. Min kone elsker 
mig stadig, men er begyndt at være lidt tviv-
lende med hensyn til mine natløbsevner, og 
foreslår at Gert lader min natløbsrute følge 
lysløjpen, med ekstra lys ved posterne og en 
snor langs ruten så jeg kan føle mig frem når 
brillerne dugger. 
 
Tak for i aften. 
Leif Grønfeldt 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Peter Horstmann har IKKE taget nyt navn.  
O-posten, undskyld, Orientering dk. (side 20) 
fortæller om Mikkel Lund og viser et billede 
af Peter med sin DM-medalje. UPS! 
 
 
Mit billede af Peter er taget umiddelbart ef-
ter, at han er spurtet i mål ved DM-lang på 
Møn. 

Vibe 
 

17 



Søllerød Orienteringsklub   Komposten – 17. årgang nr. 6 – december 2007 

 

Lidt af hvert 
 
Rigtig mange søllerødder deltog i år i de danske mesterskaber på Møn. Måske har du fået mod på 
mere. Herunder kan du se, hvor og hvornår de 6 forskellige DM´ er foregår. Det er jo rart at kunne 
planlægge i god tid! 
 

DM i 2008 
 
5/4 DM-nat  Stendal, øst for Karup 
6/4 DM-sprint  Risskov ved Århus                              
 
30/8 DM-mellem  Borup Skovene Vest 
31/8 Midgårdsormen Sorø Sønderskov (ikke et DM) 
 
13/9 DM-stafet  Rømø 
14/9 DM-lang  Rømø 
 
21/9 DM-Ultralang Skjoldnæsholm  
 
 
 

llis Sommer OK Øst tog billederne. 

Fredag den 2. november 
hyldede Rudersdal kommune de 
danske mestre fra 2006.  
 
Andreas Konring, Casper Wil-
ken og Rasmus Thrane Hansen 
modtog pæne ord fra borgmeste-
ren og et gavekort til en af 
kommunens sportsbutikker. 
 
 
E

 
 
 
Senere samme dag var det de voksnes tur. 
Ib Glud Konradsen, Arne Grøndahl, Else Juul 
Hansen, Ellen Thisted og Vibe Bøgevig 
modtog ligeledes håndtryk, diplom og 
gavekort. 
 
        Hvad er der mon blevet sagt? 

18 
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Ronnie har en plan ! 
 
Klubbens mange flittigt trænende løbere har 
det sidste års tid kunnet møde Ronnie 
McGrail, som nu er meget aktiv hos os i Søl-
lerød OK – efter et langt O-liv i Randers. 
Igennem flere år (op mod 10 !) har Ronnie og 
sønnen Patrick arrangeret en ret vild efterårs-
udfordring i egnen omkring Göteborg for lø-
bere i det nordjyske. 
 
Dagbogsklip: 
”Det bliver alt for tidligt mørkt herude og der er 
stadig 14 poster i plastikposen”  
”Nu er det for mørkt til noget som helst og jeg er 
helt gennemblødt”. 
 
Og det er her Ronnies plan kommer ind: 
 
Næste år vil søllerødderne være med i mål-
gruppen for de aktiviteter, som Ronnie sætter 
i gang. Nu skal det også være os, der får glæ-
de af produkterne fra Ronnies kringlede hjer-
ne, idet vi vil blive indbudt til at dyste 
med/mod de svenske terræner i ”Natjagten”, 
Den laaaange Dag” og ”Holdløbet”. Alle lø-
bene er specialudfordringer med kort og 
kompas (og lygte) i terrænerne omkring Kun-
gälv og Göteborg. 
  
Dagbogsklip: 
”Solen blænder – skyfri himmel – rævekoldt  –  
bladene er gule og røde” 
”Snart sidder jeg fast i et håbløst virvar af ny-
fældede træer, vådt mudder, glatte blade og lod-
rette klipper” 
 
Der overnattes i telte eller på vandrehjem, 
hvor der også bades og spises. Selve O-løbene 
indeholder spændende opgaver med specielle 
postplaceringer. Bingoposter og korridor-
løbsposter. Hvad de sidste to slags poster er, 
må Ronnie nok give en nærmere forklaring 
på, når vi nærmer os weekenden og indbydel-
sen kommer ud. 
 
Dagbogsklip: 
”Vandrehjemmet er overbooket med volleyball-
piger og nogle værelser er vist blevet væk i far-
ten” 
”4 piger sover bag skorstenen, Carl på gulvplads 
og jeg selv går i vindskyddet”  

 
Jeg har læst Ronnies dagbog for de 6 dage, 
hvor forberedelserne til og afviklingen af 
weekendarrangementet foregår. 2-3 dage før 
tager Ronnie af sted til området for at sætte 
poster ud og klargøre kort, så alt kan være på 
plads, når deltagerne dukker frem. Fredag 
aften kommer deltagerne og de bliver – efter 
indkvartering – sendt ud på den første udfor-
dring = natløb med max.tid på 2½ time. 
Lørdag løbes ”Den laaaange Dag” – og poster 
samles ind. Søndag løbes ”holdløbet”, hvorpå 
vinderne kåres og deltagerne sendes hjem. 
Mandag formiddag afregner Ronnie med van-
drehjemmet og efter indsamling af de sidste 
poster kan hjemkørslen påbegyndes. 
 
Dagbogsklip:  
”Det pissede stadig ned og i stænger – 2½ timer 
blev der hentet våde poster derude” 
”Dernæst gik det på batteriet indtil det ikke kun-
ne klare mere V for Falkenberg” 
 
Alt i alt 
En fantastisk indsats for at give danske O-
løbere store oplevelser og udfordringer i 
svenske terræner – samtidig med at fælles-
skabet styrkes. Det er de oplevelser, som 
Ronnie nu lægger op til, skal tilbydes alle 
søllerødderne. 
Det bliver spændende at læse/høre mere om 
hvornår, hvor og hvordan Ronnie vil føre sin 
plan ud i livet. 

Gert 
 

 
 
Ronnie og Lisbeth ved SM-stafetten i foråret. 
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Molboløb 
Den 6. januar 2008 starter Molbo-løbenes 49. sæson. 
Vi har, som I ser i skemaet, alle arrangører og 
startsteder på plads. 
Det er dejligt at så mange, så hurtigt, meldte 
ind for enten at arrangere et løb, hjælpe til 
eller lægge baner. TAK for det. 
Familien Kæseler/Slotorup (Bettina, Arne, 
Philip og Jonathan) samt familien Wilken 
lægger ud med at arrangere årets første Molbo 
løb. 

OG emnet for løbet den 6. januar er allerede 
fastlagt. Emnet er:   'Første gang.....'. 
Så kridt skoene og begynd allerede nu at træ-
ne og forberede jer. 
 
Vi glæder os til at se mange, både i og uden-
for klubben. 
Mange Molbo-hilsener 
Jette, Casper og Michael 

 

Arrangøroversigt 2008 

Dato Skov 
Startsted Arrangører  Banelægger 

06.01. Jægersborg Hegn 
Rundforbihallen 

Wilken / Kæseler 
 Troels Christiansen 

13.01. Rude Skov 
Rudegård 

Susanne Allerup, Claes Heerup 
m.fl. Carsten Sveding 

20.01. Jægersborg Hegn 
Rundforbihallen 

Jens, Susanne og Rasmus Thrane 
Hansen 
 

Troels Christiansen 

27.01. Rude Skov 
Rudegård 

’Orkan-holdet’ ved bl.a. Brühl 
 Carsten Sveding 

03.02. Geel Skov  
Rådhuset i Holte 

Fam. Huus Pedersen, Mette Grøn-
vald, Henrik 
 

Uffe Just Pedersen 

10.02. Jægersborg Hegn 
Rundforbihallen Thisted / Aaris Troels Christiansen 

17.02. 
Geel Skov / Ravnholm 

Vangeboskolen  
Store gymnastiksal 

Signe og Karoline Foverskov 
 og Kirsten Møller  
 
 

Ulrik Illum 

24.02. Jægersborg Hegn 
Rundforbihallen 

’Pilekæret’ ved Hans-Ole Ketting 
 Troels Christiansen 

02.03. 
Trørød Hegn Spejder-
hytten ved NØ hjørnet 

 af skoven 

Jørn Wigh + familie 
Kurt Astrup Jørn Wigh 

09.03 Jægersborg Hegn 
Rundforbihallen 

Wilken  
Jens og Susanne Thrane Hansen-
Kirsten Olsen 

Casper Wilken 

Der kan startes mellem kl. 9 og kl. 11. Løbenes egen hjemmeside: www. molboloeb.dk 
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 En liten ordlista är kanske på sin plats för en del danskar: 
 tjej – pige  fråga dem - spørge dem 
 blommor – blomster reta upp - irritere 
 djur – dyr  fästingar – skovflåter 
 ormar – slanger glass - is 
 igelkottar - pindsvin  matsäck - madpakke 
 taggarna - piggene  snö – sne 

Anders Jonsson 
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