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 Praktiske Oplysninger  
     
Formand Jens Aaris Thisted Liljevej 16, 2970 Hørsholm  45866396
  jat.om@cbs.dk  
     
Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  45505168
  thrane.hansen@mail.tele.dk   
  Danske Bank 3325-4450341800   
     
Bestyrelsesmedlemmer Ulrik Illum ulrik@illum.info  40105990
 Jens Rose-Møller rose-moeller@12move.dk  45424357
 Kirsten Møller kirsten.moller@dadlnet.dk  45831055
 Niels Bentzon niels@bentzon.net  20961190
 Mogens Jørgensen    mj@byg.dtu.dk  40564496
    
O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 
     
Kompostredaktion Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506
  vibegert@get2net.dk   
 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles Rune. 
     
Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm   
  kirsten.keld@mail.tele.dk   
 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   
 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt   
 Mogens Jørgensen for at få en ny.   
     
Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk   
     
Funktion: Tovholder:    
Klubtræning Gert Bøgevig vibegert@get2net.dk  49146506
Klubhus booking mv. Michael Aasøe michael@aasoe.dk  45420830
Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396
Kort Troels Christiansen troels@nybro.dk  51848393
Kortsalg Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk   
Materiel Klubhus Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk  40564496
Materiel 
Vangeboskolen Birger Tynell b@tynell.dk  44915006
Natlamper Vibe Bøgevig vibegert@get2net.dk  49146506
Revisorer Bente Tynell b@tynell.dk  44915006
 Jørn Wigh jwigh@get2net.dk  45663116
Skovtilladelser Steen Olsen schytte-olsen@cardia.dk  35361627
TKC Michael Aasøe michael@aasoe.dk  45420830
Spring Cup OK Philip G Lund philodhest@hotmail.com  45801420
Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025
Elite Rune Monrad runemonster@hotmail.com  45424227
     
Hjemmeside www.sollerod-ok.dk Mail: sollerod@sollerod-ok.dk   
     
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 168, 2840 Holte   
Klubtelefon i Rønnebærhuset   45174590
     
Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 
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Vibe 

 
Klubhusrengøring. 
Det kan ikke undgås at de mange arrangementer i klubhuset medfører lidt 
Forurening. Vi har sikkert forskellige tærskelværdier for hvornår det er ’for meget’. 
Jeg skal anbefale at man er opmærksom på rengøringsplanen og overholder den så alle fortsat kan 
have glæde af klubhuset. 
Der vil komme en ny plan fra juni som vil afspejle de flittige brugere af klubbens ydelser. 
     
     Venlig hilsen 
     Formanden 
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Pressechef 
SOK har brug for en person der kan påtage sig at kommunikere med pressen – især den lokale 
om resultater, arrangementer mv. 
Formanden tager gerne imod henvendelser.                                     
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Divisionsturneringen  

14. april 2007 
 
Første afdeling af årets divisionsturnering 
blev afholdt d. 14. april i Slagelseskovene. 
Hele 57 Søllerødder deltog, hvilket er meget 
fint, og vi fik en fin 2. plads i Østkredsens 2. 
division. Det overordnede resultat for mat-
chen blev at vi tabte til OK Roskilde med 87 
– 114, vandt over Ballerup OK med 97 – 92 
og vandt ligeledes over Allerød OK med 106 
– 88.  
Vi stillede med et bredt hold til divisionstur-
neringen og var rimeligt repræsenteret på 
(næsten) alle banerne – dog ingen på bane 7B. 
Skal der analyseres lidt på resultaterne er det 
tydeligt at vi slår de andre klubber ved at vin-
de med næsten max-point på bane 1, hvor 
Peter, Tore, Rune og Rasmus besatte de første 
4 pladser. I de øvrige klasser er pointudsvin-
gene i forhold til de andre klubber ikke så 
store.  

Vi ligger derfor til at beholde vores plads i 2. 
division inden efterårets match d. 22. septem-
ber i Hornbæk Plantage. Afhængig af resulta-
tet af denne match skal vi løbe om enten op-
rykning til 1. division eller nedrykning til 3. 
division. Begge dele finder sted d. 13. oktober 
i Kongsøre Skov. Sæt derfor allerede nu kryds 
i kalenderen til de sidste to runder af divisi-
onsturneringen d. 22/9 og 13/10. 
   Rune 
 
Jeg vil gerne fremhæve Hans Christians præ-
station på bane 4A. Tænk at give point, når 
man er H 75 og tilhører Danmarks ældste be-
gyndere! 
   Vibe 
Individuelle resultater, se næste side. 
 

 

Matchpoint. 
 

S Match 1: Søllerød OK vs. Ballerup OK   97 - 92 
A Match 2: Søllerød OK vs. Allerød OK   106 - 88 
M Match 3: Søllerød OK vs. OK Roskilde   87 - 114 
L Match Nr. 1 2 3  
E Bane 1 29 - 10 29 - 10 28 - 11  
T Bane 2A 17 - 21 25 - 13 17 - 22 Resultat: 
 Bane 2B 7 - 15 10 - 8 6 - 17 1) OK Roskilde 

R Bane 3A 13 - 7 13 - 8 7 - 14 2) Søllerød OK 
E Bane 3B 6 - 17 6 - 17 6 - 15 3) Ballerup OK 
S Bane 4A 5 - 5 5 - 5 5 - 5 4) Allerød OK 
U Bane 4B 7 - 3 7 - 2 5 - 5  
L Bane 5 2 - 5 2 - 7 2 - 7  
T Bane 6 5 - 2 4 - 5 4 - 5  
A Bane 7A 3 - 4 2 - 5 4 - 3  
T Bane 8 3 - 3 3 - 3 3 - 3  

 
                                                                                                                                                        

Det var rigtig dejligt vejr under 
afviklingen af årets første 
divisionsmatch.   

4 
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Divisionsmatchens individuelle resultater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placering: Navn: Klasse: Tid:  Match Nr. 
(Point) 

 

Bane 1       
1 Peter Horstmann H21- 1:07:05 8 8 8 
2 Tore Linde H21- 1:07:36 7 7 7 
3 Rune Monrad H21- 1:08:22 6 6 6 
4 Rasmus Thrane Hansen H20- 1:08:37 7 7 7 
10 Henrik Plenge Jensen H21- 1:27:29 - - - 
13 Andreas Konring H20- 1:29:38 1 1 - 
Bane 2A        
1 Steen Olsen H40- 48:26 8 8 8 
9 Gustav Jonsson H-16 58:43 6 8 6 
13 Uffe Just Pedersen H45- 1:05:34 2 5 2 
17 Niels Raagaard H50- 1:11:01 1 4 1 
20 Niels La Cour Bentzon H50- 1:13:51 - - - 
24 Bo Konring H45- 1:16:55 - - - 
27 Michael Wilken H45- 1:20:05 - - - 
31 Ulrik Illum H40- 1:21:20 - - - 
32 Jens Anders Hansen H45- 1:21:37 - - - 
34 Carsten O. Sveding H45- 1:26:29 - - - 
Bane 2B       
8 Karoline Foverskov D-20 1:27:40 5 6 4 
9 Annette Thomsen D35- 1:34:14 2 4 2 
Bane 3A       
3 Arne Grøndahl H60- 47:08 6 6 4 
8 Gert Bøgevig H60- 54:10 4 4 2 
9 Ole Berner H55- 54:37 3 3 1 
12 Bent Christensen H55- 1:01:48 - - - 
15 Birger Tynell H55- 1:09:19 - - - 
16 Jens Aaris Thisted H60- 1:17:31 - - - 
Bane 3B       
15 Signe Foverskov D45- 1:15:31 3 3 3 
19 Ellen Thisted D40- 1:26:39 2 2 2 
23 Jette Wilken D45- 1:39:52 1 1 1 
Bane 4A       
1 Erik Brühl H65- 37:23 4 4 4 
14 Hans Chr. Pedersen H65- 1:39:18 1 1 1 
15 Anders Ølgaard H65- 2:05:54 - - - 
Bane 4B       
2 Else Juul Hansen D50- 44:51 4 4 3 
3 Vibe Bøgevig D50- 49:26 3 3 2 
7 Kirsten Olsen D50- 57:15 - - - 
Bane 5       
3 Ronnie MacGrail H-35B 49:01 1 1 1 
5 Viktor Sveding H-20B 52:50 1 1 1 
7 Jørgen Luxhøj H-35B 56:56 - - - 
Bane 6       
9 Caroline Wilken D-14 1:04:57 3 2 2 
13 Marianne Illum D35-B 1:15:19 1 1 1 
16 Susanne Thrane D35-B 1:43:12 1 1 1 
Bane 7A       
5 Mogens Jørgensen H21-C 38:42 1 1 1 
8 Simon Thrane Hansen H-12 42:39 2 1 3 
Bane 8       
1 Martin Illum H-10 17:06 1 1 1 
5 Anders Huus Pedersen H-10 22:21 1 1 1 
6 Agnes Jonsson Beg 22:57 1 1 1 
17 Stig Knudsen Beg 34:51 - - - 
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Påskeløb i Australien 
”Burra to Barossa”  

 

 
Model event ved World’s End. 

 
Påskeløbene i Australien er lige så traditions-
rige som i Danmark, og også hér er det en 
flerdageskonkurrence, men i modsætning til i 
Danmark flankeres det af flere næsten lige så 
traditionsrige løb. Delstaterne står på skift for 
arrangementet; i år lå det i South Australia 
nær Adelaide, nærmere betegnet i Clare Val-
ley og Barossa Valley. Begge områder har jeg 
besøgt nogle gange både i professionelt øje-
med og som turist. De fem O-klubber i Adela-
ide havde delt arrangementet mellem sig – 
min klub Tintookies stod for deltagerregistre-
ringen til stævnet, og alle der kunne krybe og 
gå (og havde tid) blev indforskrevet til opga-
ver med deltagerpakke-pakning, tjanser i regi-
streringsteltet under stævnet osv. 
Det samlede deltagerantal var godt 700. Selve 
påskeløbene var et tredagesløb, som foregik 
nær Burra, en gammel mineby, som ligger 

omkring tre timers kørsel fra Adelaide, med 
start på Good Friday, som Langfredag hedder 
hernede, og afslutning på 2. påskedag. De 
fleste af os udenbys O-løbere camperede i 
Burra – jeg havde lånt et telt af en venlig 
klubkammerat og havde fået et lift fra Adelai-
de med en anden klubkammerat. 
Førstedagen var henlagt til Verdens Ende 
(World’s End – jamen det hed området altså, 
og for mig passer det jo temmelig godt!). Da-
gen indeholdt eliteløbernes prolog-sprint (som 
i D21E ”selvfølgelig” blev vundet af Hanny 
Allston, med vores lokale helt fra Tintookies, 
Vanessa Round på tredjepladsen), en familie-
stafet og så en model event for selve påskelø-
bet. Det mest bemærkelsesværdige denne dag 
var køreturen til stævnepladsen – ca. 20 km 
foregik på grusveje, og i kraft af det tørre, 
varme vejr skabte de mange biler en støvsky, 

6 
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som jeg aldrig har set mage til! Det var første 
gang, jeg deltog i en model event, og det var 
absolut værdifuldt på denne måde at få en idé 
om terrænet, og hvordan korttegneren havde 
fortolket det. Anbefales varmt, når / hvis ar-
rangørerne tilbyder dette i forbindelse med et 
stævne! Hvordan terrænet var? Temmelig 
bakket og storkuperet (for en dansker) med 5 
m kurver og masser af mere eller mindre dril-
ske slugter og udløbere. Til min behagelige 
overraskelse var det relativt let at ”læse” 
vandløbene, selv om de selvfølgelig ikke in-
deholdt vand; det betød også, at der kun var 
sparsom bevoksning. 
 
Påskelørdag og påskedag, som var første- og 
andendagen for motionsløbernes påskeløb, 
drog vi til Twigham, mens sidstedagen 2. på-
skedag foregik i en anden del af World’s End. 
Alle dagene var støvskyen massiv, og bilerne 
blev dækket af et tykt lag af rødt støv. I 
Twigham bestod terrænet af en masse slugter 
og udløbere, men med mere og tættere be-
voksning, som betød at enten havde man 
kortkontakt – eller også havde man det ikke! 
Stævnepladsen lå med en supergod udsigt, og 
man havde som tilskuer god mulighed for at 
følge indløbet til mål. Banerne lå i forskellige 
dele af området på de to dage. De afsluttende 
stræk til mål var dog begge dage ét langt sej-
træk op ad bakke; jeg skal ikke klage over 
bakkespurter i Danmark lige foreløbig...  
I World’s End foregik sidstedagen i syddelen, 
som var noget mere bakket end norddelen, og 
dette sammen med en bagende sol og tempe-
raturer på 30-35 grader gjorde det til en tem-
melig varm fornøjelse at være O-løber. Jeg 
havde tilmeldt mig D35B, eftersom jeg først 
ugen forinden havde løbet mit først O-løb i 
næsten et halvt år og ikke var sikker på hvad 
ben og teknik kunne holde til. Det var korte, 
men ret sjove baner, og selv om jeg på 
Twigham-kortet måtte sande ovenstående om 
kortkontakt et par gange på den hårde måde, 
fik jeg den overraskende fornøjelse at vinde 
sammenlagt – i kraft af placeringer som nr. 1 
de to første dage og nr. 2 den sidste dag.  
 
Blandt de noget bedre løbere i D21E vandt 
Hanny Allston suverænt; Vanessa Round, 
som egentlig kun er sidsteårsjunior og derfor 
er et varmt medaljebud ved junior-VM i Dub-

bo til sommer, blev samlet nr. 10, mens en 
anden adelaideaner, Susanne Casanova fra 
Wallaringa, blev nr. 5. 
 
Herefter var der nogle dages pause, et 
MTBO-løb torsdag og et sprintstævne fredag, 
som jeg ikke deltog i, og så drog vi til Pewsey 
Vale til de australske mellemdistancemester-
skaber. Forestil jer at man tager Geel Skov, 
puster den temmelig meget op i højden og 
drysser et generøst antal klippeblokke ud over 
den – så har man Pewsey Vale! Det var et 
sjovt terræn, og jeg ville have ønsket, at jeg 
havde tilmeldt mig på ”min egen” D40A-bane 
i stedet for Åben B – det ville have været me-
re udfordrende. Nu endte jeg med at ærgre 
mig over at blive diskvalificeret over at have 
overset post 8, der lå 30 m fra post 7, fordi de 
to postcirkler næsten var smeltet sammen til 
én. Samlet var jeg ellers otte minutter foran 
nr. 2... Øv, det er jo sjældent at jeg vinder 
noget, og jeg var lige begyndt at få smag for 
det… ”Mp”-skæbnen overgik også min gode 
veninde Erica Diment på D40A, dog på en 
anden post. Nå, men i stedet nød vi den dejli-
ge dag på en flot stævneplads, klappede ad 
vinderne og glædede os til den såkaldt ”natio-
nal badge event” dagen efter i Ngaralta. 
 
Ngaralta Country blev en på alle måder fanta-
stisk fin oplevelse! Området tilhører en sky-
deklub, hvis medlemmer overvejende er græ-
ske indvandrere. Derfor trampede man flere 
steder rundt i gamle knuste lerduer; heldigvis 
var skydningen afblæst på stævnedagen... 
Terrænet er for det meste åbent, storkuperet 
med stræk af eukalyptusskov med yderst vari-
erende gennemløbelighed, stort set ingen stier 
og med masser af luskede klippeblokke at 
placere posterne ved. Enkelte langstræk gik 
over sandjord og trak virkelig tænder ud. Alt i 
alt et terræn med fine muligheder for kom-
pasløb og krav om god finorientering, men 
også med enkelte gode vejvalgsstræk. Vejret 
var igen blevet fint og varmt efter den lidt 
køligere, blæsende oplevelse i Pewsey Vale. 
Hér havde jeg fået ændret min tilmelding fra 
D35B til D40A, så jeg skulle løbe min første 
”rigtige” A-bane i lange tider. D40A var 7,8 
km og med 250 m stigning, og der var god 
grund til at drikke ved væskeposterne under-
vejs… Jeg var godt træt da jeg kom i mål, 
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men var som nr. 5 af 7 løbere ikke blevet 
sidst, hvad der var en succes i sig selv. Endnu 
engang var der lokale løbere som markerede 
sig stærkt; hold øje med Simon Uppill fra 
Onkaparinga – han er sidsteårsjunior ligesom 
Vanessa, hvad der dog ikke afholdt ham fra at 
blive nr. to i H21E efter en britisk løber. 
 
Næste større begivenhed er de sydaustralske 
mellemdistancemesterskaber, der foregår i 
pinseweekenden nær Port Lincoln – i et hero-
stratisk berømt terræn med masser af små 
lavninger og tæt bevoksning. Derefter vinker 
JWOC i Dubbo forude fra 7.-15. juli – en be-
givenhed som bliver virkelig stor set med 
australske O-øjne, fordi der udover at være 
junior-VM også vil være publikumsløb med 
blandt andet New South Wales’ske, australske 
skole-, langdistance- og stafetmesterskaber. 
Jeg glæder mig til at prøve kræfter med gra-

nitten igen efter mine dyrekøbte erfaringer fra 
Western Australia – det er for det meste let-
gennemløbeligt terræn, men stiller store krav 
til O-teknikken. 
 
Og så skal jeg hjem – til danske løv- og nåle-
skove, klit- og hedelandskaber, muddermoser, 
grøfter med vand i, sne og frost, dådyr, lav sol 
gennem vinterskoven, forfrysninger og våde 
fødder. Jeg vil bestemt savne Australien – det 
har været en på alle måder fantastisk oplevel-
se, som bare er blevet større af de forskellige 
udfordringer jeg har mødt hernede. Jeg har 
lært meget som læge, menneske og O-løber – 
og har fået mange gode venner – og jeg lader 
sydkompasset tage turen med hjem, for det 
skulle helst komme i anvendelse engang i 
fremtiden! 
 
Kirsten 

 

K U M 
”Orienteringsungdommens flagskib” 

 
De tre bogstaver står for KredsUngdoms-
Match, hvilket er den årlige tilbagevendende 
begivenhed for kredsenes bedste ungdomslø-
bere. Denne match, som i år afvikles i Grib 
Skov lørdag-søndag den 12. og 13. maj, har 
stolte traditioner mange år tilbage.  
Ungdomsløberne ser frem til denne weeken-
dens konkurrencer, samvær og fest og der 
kæmpes hårdt for at komme med på holdene. 
Hver kreds stiller med 60 løbere, som er for-
delt med 6 løbere fra D11-12 og H11-12 op til 
D19-20 og H19-20. 
Om lørdagen løbes de individuelle konkur-
rencer, og de 4 bedste løbere fra hver kreds i 
hver af de 10 klasser tæller med i det sam-
menlagte resultat. Den kreds med den mindste 
samlede løbstid er vinder af KUM og har 
dermed vundet ”håneretten” det næste år 
frem. 
Lørdag aften er den traditionelle ”tju-bang-
fest”, som for mange mere voksne løbere nok 
vil virke som det rene støjhelvede; men som 
for ungdomsløberne er et drøn af totalt over-
skud af energi og livskraft. Festen indeholder 
en lang serie traditioner, som holdes i hævd af 
”de faste deltagere” på holdene. 

Søndag løbes stafetten, som ofte i startfasen 
er præget af en egen ungdommelig startmeto-
de – til arrangørernes store forvirring. Hver 
kreds stiller en serie miksede hold – der er 
særlige regler for aldersfordelingen på de 5 
ture. Igen kæmpes der vildt og energisk om 
topplaceringerne – og ikke mindst kredsæren. 
I år igen er Søllerød OK flot repræsenteret, 
idet følgende løbere er udtaget: 
Caroline Konring D15-16  
Karoline Foverskov  D17-18  
Gustav Jonsson  H15-16  
Rasmus Thrane Hansen  H17-18  
Casper Wilken  H19-20. 
Casper løber egentlig i H17-18, men er udta-
get til at løbe med i ældste klasse. Casper har 
imidlertid været plaget af et beskadiget knæ 
og en ”knust” pegefinger, så det er spændende 
at se, om han løber med i konkurrencen. 
Yderligere er Caroline Wilken, D13-14 og 
Andreas Konring, H17-18 udtaget som re-
server.  
Der er lagt op til spændende dyster i Grib 
Skov og vi ser frem til at kunne læse resulta-
terne på DOFs og Søllerøds hjemmesider. 

Gert 
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Søren Olsen 
 ny træner i Eksjö 

 
Søren Olsen, søn af Keld og Kirsten Olsen, er vokset op med o-løb. Søren har altid været at finde på 
KUM-holdet, har deltaget på juniorlandsholdet, bl.a. WM i Finland i 1992. Søren er i o-kredse 
kendt for sit gode humør og sin fightervilje og hører stadigvæk til hos SET ´erne.  
Jeg har valgt at bringe hele artiklen, der er hentet fra Svensk Orienteringsforbund ´s hjemmeside 
den 4. april 2007, da I læsere derved samtidig får indblik i, hvad man gør i Sverige for at give dyg-
tige unge orienteringsløbere mulighed for at få en uddannelse samtidig med en idrætslig karriere. 
 
Klart med nya tränare i Eksjö. 
Nu är det klart med ersättare till Carsten 
Lausten som efter vårterminen lämnar 
tränarjobbet på orienteringsgymnasiet i Eksjö 
och flyttar hem till Danmark igen. Det blir två 
ny tränare som tillsammans med Sven-Gunnar 
Bergander ska fortsätta att driva 
verksamheten vid orienteringsgymnasiet i 
Eksjö. 
 
De nya tränarna på orienteringsgymnasiet i 
Eksjö är Sören Olsen och Göril Fristad. 
Sören kommer från Danmark men är bosatt i 
Sverige. Sören har tidigare arbetat som 
tränare inom det danska orienterings-
förbundet och bland annat jobbat med 
landslagsledningen för att bygga upp och 
utveckla den danska elitverksamheten.  
Sören är diplomtränare i orientering via det 
danska Orienteringsförbundet och Idrotts-
förbundet. Sören har också gått en ettårig 
utbildning vid Lillsveds folkhögskola i 
Sverige. Han kommer att arbeta heltid på 
orienteringsgymnasiet. 
Göril Fristad kommer från Norge men är även 
hon bosatt i Sverige. Närmast har hon jobbat 
som coach på Sanda Idrottscentrum i 
Huskvarna och bland annat med det regionala 
orienteringsgymnasiet där. Göril har varit 
med i det norska juniorlandslaget och har 
tävlingsmeriter från såväl orientering som  
längdåkning. Under 2006 var Göril med i 
Ulricehamns OKs lag som vann Jukolakavlen 
i Finland och blev tvåa på Tiomila. Görils 
tjänst omfattar 80 procent på orienterings-
gymnasiet. 
Sören och Göril kommer att börja sitt arbete i 
och med att höstterminen 2007 startar i 
augusti. Redan under våren kommer båda    

doch att vara med vid några aktiviteter för att 
bekanta sig med verksamheten och med 
eleverna. 
 

 
Søren Olsen, banekontrollant ved DM 03 

 
Utökningen av tränartjänster på orienterings-
gymnasiet är ett led i en utveckling av 
orienteringsgymnasiet i Eksjö. Det är Eksjö 
kommun som parallelt med det 
riksrekytretande orienteringsgymnasiet från 
och med höstterminen 2007 också kommer att 
starta ett regionalt orienteirngsgymnasium 
med inriktning mot ungdomar i Småland. 
Mer information om orienteringsgymnasiet i 
Eksjö hittar du på  http://www.eksjoolgy.se/. 
 
Jeg har desværre ikke et nyere billede af Søren! 
   Vibe 
   

 
9 
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Elitesiden 
marts - maj 

 
Ved Peter og Troels. 
Vi nærmer os nu hastigt afslutningen på for-
årssæsonen, og hvad ville være mere passende 
end at tage et tilbageblik på de overståede 
konkurrencer.  
 
Første store konkurrence på dansk grund var 
Spring Cup. Som noget nyt er Roskilde OK 
blevet en del af cirkusset, hvorfor helt nye 
Spring Cup terræner kunne tages i brug.  
Nat-løb i Boserup og klassisk og stafet i Hval-
søskovene. På klassisk blev Rasmus Thrane 
en flot nr. 4 i et H18E. Casper og Andreas 
blev hhv. nr. 46 og 88. I H21E var SET re-
præsenteret af Tore, Philip og Troels, som i 
det hårde felt måtte nøjes med placeringer 
uden for top 100.  
På søndagens stafet vandt Spring Cup OK i 
H18, hvor Rasmus TH løb en fantastisk 
sidstetur. I H21 blev SCOK 1.-holdet nummer 
24, hvor SET stillede med Peter og Tore.  På 
andetholdet løb Philip og Troels, og de slutte-
de som nummer 36. 
 
Den efterfølgende weekend gjaldt det DM-nat 
og –sprint. Denne weekend med både DM 
Nat og DM Sprint er ikke den bedste af ”DM 
weekenderne”, desværre. Natløb rigtig sent 
lørdag aften og sprint tidligt søndag. Mærke-
ligt denne kombi kan fortsætte med meget 
lave deltagerantal. 
 
DM Nat blev løbet i Holstenshuus omkring 
Fåborg. Det var en rigtig krat-skov og der 
skulle kæmpes hele vejen for ikke at tabe me-
get tid i det tætte. H18 løb Rasmus et godt løb 
og fik bronze. I H21 blev Tore nr. 5 og Peter 
nr. 6, selvom de begge havde tabt meget tid 
på bom. 
 
Kolding OK arrangerede årets danske mester-
skab i sprint. De havde angrebet opgaven lidt 
utraditionelt, idet man havde valgt et motor-
sportscenter og industrikvarter som løbsom-
råde. Dele af dette område var ret uinteressant  
til sprintorientering, men til gengæld var 
stævnepladsen fantastisk fordi publikum kun-
ne se løberne finde poster og bomme ud over 

et ret stort areal. I H21 kørte Philip godt på og 
blev nr. 6, Tore nr. 11 og Troels nr. 14 på 
trods af umulige ben. Rasmus Thrane fik 
(selvfølgelig) medalje i H-20, denne gang af 
sølv! Underligt så få SET løbere, der deltog i 
dette fede stævne. 
 
Påskeløb i Himmerland, med etaper i Rønhøj 
Oudrup, Rebild Bakker og Rold Nørreskov. 
Det blev en flot påske med 3 fine konkurren-
cer. Tore var igen farlig og kæmpede på, om 
dagen i H21.. Rune kom direkte fra MTB-O 
camp i Skinkløv og gav også Philip kamp til 
stregen. Rasmus gav den gas i H-18 vandt 
samlet. Tore, Rune og Philip sluttede som 
hhv. 6, 10 og 14. 
 
Lørdagen efter skulle Søllerøds farver forsva-
res i Slagelse Vestskov. Dem som skulle slåes 
var Ballerup, Roskilde og Allerød. Banelæg-
gerne havde valgt at lægge en stor del af po-
sterne i det grønne, så der var lagt op til rifter. 
På Bane 1 blev det igen en succes som følge 
af stort fremmøde fra SET. Peter, Tore, Rune 
og Rasmus tog sig af placeringerne 1-4, og 
dermed max. point. Henrik og Andreas løb 
flot igennem som hhv. nr. 10 og 13.  
 
Weekenden efter skulle der løbes NOC-
testløb. Disse var flyttet til Blekinge, og der-
med til stenet og kuperet terræn. Lidt utraditi-
onelt skulle den lange bane løbes lørdag og 
mellemdistancen søndag. I H20 løb Rasmus 
sig ind på en flot 3. plads, kun slået af de to 
stærke Bobach brødre. I H21 blev Peter nr. 2, 
og ikke langt efter kom Rune, Tore og Philip 
som hhv. nr. 7, 11 og 18. 
Om søndagen blev der vendt lidt op og ned på 
det hele i H21, mens Rasmus igen løb rigtigt 
flot og blev nr. 2. Tore måtte undlade at starte 
pga. forværring af en knæskade som han hav-
de døjet med et stykke tid. Rune var dagens 
bedste mand som nummer 7, mens Peter og 
Philip endte som hhv. nummer 17 og 21. 
 
Weekenden efter var der Tio-mila ved Eskil-
tuna. Stævnepladsen var lagt på et motor-
sportscenter, hvilket i vekslende grad levede  
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op til de kriterier man ville sætte for en god 
stævneplads.  
Spring Cup OK stillede 2 hold. På førstehol-
det løb Peter, Tore og Rune 3 af de 4 første 
natture, og på en 6. tur løb Philip. Efter en 
mindre god 1. tur lykkedes det at komme til-
bage i stafetten og holdet sluttede på 42. 
plads, hvilket er bedste SCOK placering no-
gensinde. På 2. holdet løb rutinerede SET-
løbere som Søren Olsen og Michael Aasøe 
sammen med unge løbere som Casper Wil-
ken, der er med for at samle rutine til fremti-
dige tio-milaer. 2.-holdet sluttede som num-
mer 209. 
 

 
Den endnu langhårede Rasmus Thrane 

 
Straks efter Tio-mila var der Nordisk Mester-
skab på Bornholm. SET stillede med to løbe-
re, og det var Rasmus Thrane og Peter Horst-
mann. Der var lagt op til en hård konkurrence, 
da verdens bedste nationer stillede op med 
mange af deres allerbedste løbere – i modsæt-
ning til VM, hvor de kun må stille med 3. 
Første distance var sprinten, som foregik i 
Gudhjem. Troels havde en stor del af æren for 
dette arrangement, da han både havde tegnet 
kortet og været banekontrollant. Desværre løb  
ingen af de to SET-løbere godt den dag og 
sluttede langt nede på resultatlisten. 
 
 

 
Næste dag var der stafet i Rø Nørreskov. Det 
var en plantageskov med mange stier. Peter 
løb anden tur (seniorer), men blev desværre 
sendt ud helt alene et godt stykke efter, og 
kunne ikke helt følge tetens tempo. Rasmus 
skulle løbe sidstetur, som han klarede fint og 
holdet blev nr. 8. (juniorer) 

 
Peter Horstmann i landsholdstrøjen 

 
Dagen efter var der mellemdistance i Paradis-
bakkerne. Terrænet er helt unikt i Danmark, 
og der findes mange varierede terræntyper i 
skoven. Bl.a. er der åbne lyngbakker, spræk-
kedale, stejle skrænter og diffuse bakkeparti-
er. Det var dagen, hvor begge SET-løbere fik 
deres bedste resultat. Rasmus kom ind på en 
rigtig flot 13.-plads, og Peter blev nr. 46 - 
hvilket måske ikke lyder af det helt store, men 
det er altså et stærkt felt ☺. 
 
På den sidste dag skulle der løbes den lange 
distance på Rytterknægten. Dette terræn ad-
skiller sig ikke det store fra, hvad vi kender på 
Sjælland, men har dog nogle detaljerede om-
råder med klippevægge. Rasmus løb igen flot 
og blev nr. 18. Peter lavede lidt for mange fejl 
og det er der ikke plads til, så han sluttede et 
stykke nede. 
Alt i alt var det et flot arrangement med gode 
baner og kort.    
I den kommende weekend er der KUM i Grib 
skov Mårum, hvor vi spændt må vente at se, 
hvordan de unge Søllerød løbere klarer sig.
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Vi følger med ! 
Vi, gamle o-løbere og andre søllerødder, har 
fulgt med i, om det ville lykkes nogen af 
klubbens elitedrenge at løbe sig ind på NOC-
holdet.  TILLYKKE til Peter Horstmann og 
Rasmus Thrane Hansen for hvem det lykke-
des. Debut for Rasmus og debut på A-
landsholdet for Peter, der 5 gange har deltaget 
på B-landholdet.  
På DOF ´s hjemmeside kunne vi læse: 
 
22/04 2007, kl. 19:53 
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Skal Rasmus Thrane klippes? 

Af: K. K. Terkelsen, Sportschef  
 

En af de juniorløbere, der har været til de 
to NOC-testløb i weekenden i Sverige er 
Rasmus Thrane. Han gjorde det impone-
rende godt og går nu og håber på, at han 
skal klippes på tirsdag  
Rasmus Thrane, Søllerød OK, som ikke er i 
junioreliten har i denne weekend ved de to 
NOC-testløb gjort det rigtig godt. Blev nr. tre 
lørdag på den lange distance efter de to Bo-
bach brødre, og i dag søndag på den korte 
distance fik han sig kilet ind mellem de to 
Bobach’er på en flot andenplads. 
 
Når Rasmus håber, at han skal klippes tirsdag, 
skyldes det et væddemål indgået med junior-
landsstræner Lars Lindstrøm om, at hvis han 
løb sig på NOC-holdet måtte han lade den 
lange hårpragt falde. –”Gad vide om vi ikke 
ser en korthåret Rasmus på tirsdag”? 
 
Et par dage senere kunne vi læse følgende: 
 
Blandt de seks drenge er det udover Christian 
Bobach kun Søren der tidligere har deltaget i 
et internationalt mesterskab. Anders Konring 
Olesen, Andreas Olesen, Rasmus Folino Niel-
sen og Rasmus Thrane Hansen får alle deres 
internationale mesterskabsdebut.  
 
Rasmus Thrane fik altså sit ønske opfyldt – 
han må nu til frisør for at blive klippet. Det 
kan kun give ekstra fart til den talentfulde 
Søllerød løber.  

 
 
Og jo, Rasmus er blevet klippet, hvilket frem-
går af et billede fra mesterskaberne på Born-
holm, taget af hans far. 

 

 
Rasmus efter stafetten.  

 

Og så Peter ! 
 
Peter Horstmann løb virkelig godt i det første 
af testløbene, og vi håbede det ville række til 
en landsholdsplads, men vi blev i tvivl, da vi 
så Peters resultat i det andet løb.  
Hvordan ville landstræneren vurdere? 
Jo, Peter fik chancen og viste på Bornholm, at 
han godt kan være med.  
Peter blev næstbedste dansker på mellemdi-
stancen, hvilket rakte til en placering som nr. 
46 i det særdeles hårde felt. 
   Vibe 

 
Gudhjem, stævneplads for sprinten 



Komposten – 17. årgang nr. 3 – maj 2007            Søllerød Orienteringsklub 

Oppe på 

UDLØBEREN 
 

Løst og fast for 
 

SØLLERØDDERNE 
 

HUL I GEEL SKOV 
Ved den seneste træning i Geel Skov kunne 
søllerødderne og jeg konstatere, at skovens 
folk havde haft de store maskiner i arbejde i 
den centrale del af skoven. Da jeg om morge-
nen krydsede rundt i det kuperede terræn midt 
i skoven, fornemmede jeg, at lyset, som faldt 
ind fra øst, havde en noget større intensitet 
end sædvanligt. Da jeg så kom op i højderne i 
den østlige del af slugtsystemerne, kunne jeg  

 
 
se årsagen til det ”nye lys”. På et område på 
250 m gange 400 m var alle de høje rødgraner 
blevet fældet, skåret op og stablet i store stak-
ke langs de større skovveje. Tilbage lå dynger 
af grene og kvas – plus et stort ”hul” i skoven. 
Ved den næste træning vil jeg forsøge at læg-
ge et stræk ind over området – så kan vi se, 
om søllerødderne føler sig fristede til at prøve 
nye udfordringer. 
 

TYPOGRAFERNE PÅ ARBEJDE. 
Vinteren har i det hele taget givet mange nye 
lysninger i skovene. Ud over det omtalte 
”hul” i Geel Skov har vi også set de mange 
rydninger i Rude Skov, hvor det overalt er 
rødgranerne, som er faldet for maskinernes 
sultne kæber. 
I nyhedsmedierne kom så noget af forklarin-
gen på det ekstraordinære store rydningsar-
bejde, idet skovens folk fortæller, at typogra-
ferne er på færde i rødgranplantningerne.  
Typograferne er barkbiller – ca. 5 mm store – 
som lægger deres æg under barken og hvis  

 
larver gnaver et veludviklet gangsystem i 
vækstlaget lige under barken. En sund rød-
gran kan sagtens modstå mindre angreb, men 
da netop rødgranplantningerne har været pla-
get af stormfald sammen med sidste sommers 
tørke og varme – ja, så er træerne så svække-
de, at et mere massivt angreb er uimodståe-
ligt. Når vilkårene er til det, kan typografer nå 
3 generationer på en sommer, hvilket giver 
vækst i bestanden på 25x25x25 individer – og 
så sker der noget. Derfor de store fældninger 
og bortkørsel af rødgran. 

 
MOGENS JØ ´S NAVNEFORKLARING. 
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At en barkbille har 
fået det beskrivende 
navn ”typografen”, 
mener nogle folk at 
have en særlig for-
klaring på. De hen-
viser til, at navnet 
skyldes larvernes 
gangsystemer, som 
skulle kunne ligne 

bogstaver – det kan for de mindre fantasiud-
styrede godt komme til at knibe med den 
sammenligning.  
(Se selv i Danmarks Natur, bind 6, side 465).  
Nej, Mogens Jørgensen gav en meget mere 
letforståelig og særdeles saglig forklaring på  

 
navnet, da vi forleden ved en træning diskute-
rede typografens fremfærd i rødgranplantnin-
gerne. 
Mogens forklaring lyder - i min huskede ver-
sion – således: 
”Når et larveangrebet træ bliver brugt til 
papirfremstilling, viser det sig, at bøgerne 
allerede er skrevet”.  
 
Kig efter den lille barkbilles store virkning, 
når du på dine ture rundt i skovene kommer 
forbi de store rydninger/lysninger – billerne 
har givet os nogle helt andre ”kig” og skovene 
er blevet lysere. 
Eller kig i en bog på biblioteket !!!       
   Gert 

http://www.priroda.cz/clanky/foto/lykozrout.jpg
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JÆGERSBORG HEGN 
3. – 4. – 5. DIVISION 

Lørdag, d. 28. april 2007 
 

Igen fik jeg oplevet denne helt særlige stem-
ning, som regerer på stævnepladsen, når vi 
samles tidligt om morgenen for at starte selve 
arrangementsdagen op. Der tales med dæm-
pede stemmer, og aftalerne træffes og opga-
verne fordeles i roligt tempo.  
Min opgave denne morgen i Jægersborg Hegn 
var at udsætte Sport-Ident-kontrolenheder på 
12 poster i den nordvestlige del af skoven. 
Dagen før havde jeg sat stativer ud i samme 
område, så stederne var velkendte og på min 
tur rundt kunne jeg blot koncentrere mig om 
at sætte rette enhed på tilhørende stativ – og 
så ellers bare ”AT NYDE”. 
 

 
Stævneplads under opbygning 

 
Og det blev en meget lækker tur rundt i den 
smukke skov, som netop den morgen var flot 
pyntet med utallige lysegrønne blade. Bøgene 
havde virkelig besluttet sig for at gøre dagen 
til den store udfoldelsesdag og i det lave mor-
genlys virkede de nyudsprungne blade helt 
transparente. Der var fuld gang i bogfinkernes 
sang og den stille joggetur langs Bøllemosens 
nordkant retur til stævnepladsen gav de her-
ligste billeder i det smukke lys, som lå hen 
over den gamle moseflade. En rigtig fed mor-
genstemning. 
 
Forud for denne morgenstund var der gjort 
store indsatser af mange af klubbens drevne 
arrangører. Banelægger Anders Jonsson hav-
de været rundt i sin ”baghave” for at kringle 

en serie gode baner med i alt 80 poster i alle 
sværhedsgrader. Bo K. og Mogens Jø. havde 
arbejdet med alt det elektroniske, med tilmel-
dingerne og med startlisten. Korttrykning stod 
Mogens via den nye trykkemaskine for og en 
flok arbejdsdyr havde pakket kort og sørget 
for at lægge dem i passende tidsrækkefølge. 
Transportgruppen havde sørget for materiel, 
som skulle hentes bl.a. i kælderen under Van-
geboskolen, en stor gruppe arbejdsfolk havde 
banket stævnepladsen op, væskeposterne i 
skoven var på plads og kioskens kreative 
”køkkengruppe” havde sørget for et stort ud-
valg af lækkerier til sultne og tørstige kunder, 
så alt stod parat til at modtage de 540 løbere, 
som skulle være ”nydere” af søllerøddernes 
servicering. 
 
Over alt dette svævede Niels la Cour Bent-
zon, som havde påtaget sig den store opgave 
at være stævneleder. En opgave, som Niels 
kun har haft kortere tid til at sætte sig ind i, 
men som blev klaret på særdeles flot måde. At 
være stævneleder i moderne orientering er 
særdeles krævende. Der skal holdes kontakter 
til mange sider og selv når det brænder mest 
på, skal overblikket holdes, så der ikke smut-
ter en ødelæggende fejl ind i en lille detalje. 
Niels brugte mange, mange timer på at få det 
hele til at fungere og kunne – trods tidspres og 
mange løse ender – hele tiden fastholde den 
hyggelige tone, som gør det fælles arbejde let 
at klare. 
Det var en meget flot stævnelederdebut, vi 
oplevede i dette store arrangement – MANGE 
TAK til Niels for den fornemme indsat, som 
hele klubben kan høste glæde af. 
 
Alle de mange løbere, som jeg på selve dagen 
talte med, udtrykte stor tilfredshed med ba-
nerne, arrangementet og – som noget helt sær-
ligt – den utroligt flotte og velfungerende 
stævneplads. Der var en særlig hygge over 
pladsen, hvor løberne fra de mange dystende 
klubber opholdt sig fra kl. 8.30 til kl. 16.  

14 
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De store bålsteder, de svingende gynger hæn-
gende i store træer, de lækre klatretræer og 
endog pladsen til fodboldspil samtidig med et 
fint indløb og alle de ”arrangementsafhængige 
installationer” gav gode muligheder for hyg-
geligt klubliv/stævneliv i lysningen midt i 
skoven. 
 
Hvor mange søllerødder, der har været i gang 
med arrangementet, har jeg ikke tal på – Niels 
har nok et overblik over det også - men det 
var en ganske stor flok, som sammen fik dette 
krævende arrangement flot i hus.  
 
For mit vedkommende sluttede dagen med 
endnu en tur rundt efter ”mine” poster i den 
smukke forårsskov – vel vidende, at alt havde 
fungeret og at vi havde leveret en fair dyst til 
klubberne. 

Gert 
 

Startoplevelser. 
 
Erik Brühl var hele formiddagen engageret 
ved start. Her skulle alle, også de åbne baner 
starte, så der var nok at holde styr på. 
Erik skriver: 
 
Divisionsmatchen i Jægersborg Hegn havde 
forskudt start, og det gav mange oplevelser. 
Problemet er, at bane 7 og 8 to minutter før 
starttid går 150 m frem til startposten. Når så 
nogen blander sig og snitzler på tværs af den 
lange startbås, ja – så kom de første faktisk 
for sent, men det blev hurtigt klaret. 
 
Ved startposten havde vi opstillet startenhe-
den for bane 8, men den måtte vi gemme, 
fordi enkelte fra de øvrige baner nåede at få 
”identen” i hullet og da startenheden overruler 
den automatiske starttid, kunne de formasteli-
ge vinde ca. 40 sekunder. 
Alt sådan noget kræver manuel rettelse, og 
det er tidskrævende. 
Vi fik den ide at flytte startenheden for åbne 
baner, og det sparede mindst en mand i halv-
anden time. 
 
Det venlige ”personale” på startposten fik 
ønsket mange god tur i skoven, ligesom man-
ge fik en lille personlig hilsen med lige så 
forventelige svar. Der var utrolig flot ved kan-

ten af Bøllemosen, og ensomheden blev af-
brudt af både løbere og en stævneleder samt 
chefen med kaffe. 
 
Efter sidste start på bane 7 pakkede jeg gre-
jerne og begav mig langs snitzlingen på vej 
hjem, da en løber af asiatisk afstamning kom 
drønende.  
Han kikkede undrende på mig og gik så løs på 
startpostskærmen for at finde startenheden. 
Rundt – op – ned – rundt igen – hop op – ned 
på knæ, indtil jeg med faste skridt og høj 
stemme prøvede at gøre ham forståelig på, at 
der ikke skulle ”klippes” (gu’ ve’ hvad det 
hedder på kinesisk eller japansk?). 
Overraskende for mig bukkede løberen nu 
helt ned til vandret og fortsatte de 6 skridt til 
stien omkring Bøllemosen for at stoppe op 
igen. Længe – meget længe. 
Så brød jeg sammen og gik hen for at forklare 
ham, hvor han stod, men før han så stak i 
fuldt firspring, bukkede han igen, men nu så 
dybt, at jeg var bange for, at han skrabede 
næsen mod mosebunden. 
Konstatering: Der findes stadig høflige o-
løbere. 
 

P-oplevelser. 
 
Her er en lille morsom historie fra samme 
arrangement. Bent Christensen skriver: 
 
"Man kan have den helt forkerte opfattelse at 
det er kedeligt at være P-vagt ved vore orien-
teringsarrangementer.  
At det ikke altid er sådan fremgår af følgende: 
 
En bil kommer langsomt kørende langs ræk-
ken af parkerede biler. Jeg går ham smilende i 
møde for at byde velkommen, anvise plads til 
bilen og vise vej til stævnepladsen.  
Men han skal ikke løbe O-løb. Så jeg ønsker 
god week-end, hvorefter han fortsætter yder-
ligere 100 m frem og holder ind til siden i 
skovkanten, åbner bagklappen, tager en trap-
pestige og en dunk vand ud, står op på trappe-
stigen og begynder at vaske taget på sin bil 
mens han trin for trin flytter stigen rundt om 
bilen.  
Vel færdig pakker han sammen og kører roligt 
derfra."   
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SM-stafet 
i Tisvilde Hegn 

 
Sjællandsmesterskaberne i stafetorientering gav tre sejre, heraf to mesterskabsmedaljer. 
Forsiden prydes af yngsteholdet, der vandt sølv i H/D – 12 og her er så holdet, der vandt i den æld-
ste mesterskabsklasse hos damerne, D 55 og vinderne i klassen minimum 185 år 
.

 
Lisbeth, Vibe, Jette  

 
Ellen, Else, Jens Aaris

 
Af en formands bekendelser! 
Efter nu at have dyrket orienteringsløb i mere 
end 25 år måtte jeg sande, at jeg aldrig var 
kommet op på præmieskamlen eller stået 
øverst på resultatlisten i et løb. Når man 
dyrker sport og er et konkurrencemenneske 
kan det gå hen og blive et problem. Før jeg 
gennem vores mellemste søn blev inddraget i 
o-løb havde jeg spillet fodbold og nogle 
ketcherspil og var således vant til at vinde ca. 
hver anden gang. Så bliver det endnu mere 
ubærligt aldrig at komme op på skamlen. 
Hvis nu talentet ikke rækker i de individuelle 
løb, og det gør det nok ikke, når man er sam-
tidig med Arne og Gert, så må der satses på 
stafet-holdene. Men her havde Søllerød- 
meget forståeligt – altid udnævnt en kyndig til 
at sætte de rigtige stafethold – og heller ikke 
her var der blik for mit talent. 
 
Der måtte udkastes en plan. Man må bemæg-
tige sig retten til at sætte holdene. Det kan f. 
eks. ske ved at besætte formandsposten og her 
kommer så første bekendelse. Et nøje planlagt 
kup faldt således ud, at jeg blev valgt (ingen 
opdagede kuppet) på sidste generalforsam-
ling. 
 

 
Kort efter er der SM og til stafetholdene var 
det rimeligt, at formanden traf de vanskelige 
beslutninger om holdsammensætning. I be-
gyndelsen havde jeg slet ikke tilmeldt mig, 
men jeg øjnede chancen, da jeg så antallet af 
tilmeldinger på O-service. Nu skulle der 
handles. Behændigt fik jeg manøvreret et par 
halvunge damer (Jette og Lisbeth ) over på et 
D55 hold sammen med Vibe, så da den meget 
prestigefyldt klasse H/D 185 skulle besættes, 
kunne jeg udtage den ’drevne’ Else og den 
’kvieøjede’ Ellen (som det ville være selv-
mord at fravælge) til et hold i denne klasse. 
Et andet hold fra Tisvildeområdet (hjem-
mebanefordel – puha) havde meldt sig så det 
kunne blive en vanskelig opgave. Men alt 
flaskede sig – de unge damer (D55) vandt 
deres løb – så ingen kunne klandre formanden 
for den selektive sammensætning. Og i H/D 
185 knuste vi modstanderne med overbevis-
ende løb. Men desværre var denne vigtige 
klasse ikke mesterskabsklasse, så jeg kom 
ikke op på podiet, jeg fik ikke noget om hal-
sen og kunne ikke modtage folkets hyldest. 
Så kære venner, forvent at jeg ved næste 
givne lejlighed vil manipulere holdsætningen 
til min egen fordel – nu ved I det!! 
(ubekendt forfatter) 
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Og nu, kære læser, historien fra en anden 
synsvinkel 
 
Formandens første o-sejr! 
En historisk dag for formanden til SM-stafet i 
Tisvilde Hegn lørdag d. 22. april 2007!  
Her opnåede han sit livs første 1. plads i et o-
løb, assisteret af to damer, som han selv hav-
de valgt til opgaven!  
Det var en sejr, der var velforberedt næsten 
gennem et helt liv og en faglig karriere. Den 
ene af de udvalgte kvinder var nemlig hans 
kone (som han har trænet med lige fra skole-
tiden) og den anden, Else, har han haft i kik-
kerten fra de i tidernes morgen begge sad i  
 

Hovedsamarbejdsudvalget på Handelshøjsko-
len og sammen forsvarede de ansattes interes-
ser over for rektor!  
Og det var just i Tisvilde Hegn Øst, at for-
manden og Else for første gang mødtes til et 
o-løb under opvarmning – og begge blev lige 
forbavsede over at møde hinanden i disse 
dengang så uvante omgivelser. Og det var en 
aldeles overlegen sejr formanden løb i hus for 
Søllerød OK, vel nok dagens absolut mest 
suveræne, i klassen H/D 185 (så gamle er de 
tre løbere til sammen!). Formandens hold 
vandt med mere end en time! Søllerød OK 
2.06.59 foran Vinderød OK af 1992 i 3.15.28, 
som trods navnet ikke kunne løbe fra forman-
dens hold. Nu håber vi på flere sejre af 
samme karat – snart!!!    
   Else 
 
 

 

Peter Illum løb sidsteturen for H/D-12-holdet 

 

Ronnie modtager Lisbet, der løb sig helt ud. 

 

Gert løber holdet hjem til en 2.plads. 

 

Kasserer Jens efter en laaang tur i skoven. 
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Invitation til: 
 

Lagkageløbet 
10. juni 2007 

 
 
Type:  Moderne udgave af Grundlovsdagsløbet 
Hvem:  Alle der kan løbe, gå, skubbes osv. 
Mødested: Rønnebærhuset kl. 10:00 
Baner:  1; svær med finurligheder 
  2; mellem med muligheder 
  3; let til børn, barnevogne og nye hofter 
Max tid:  59 minutter 
Mad: Indtagelse af medbragte kager efter løbet i 

klubhuset. 
 
 

 
Karolines vinderkage fra 2006 samt enkelte andre! 

 
Alle er velkommen til at deltage i både løbe og kage konkur-
rencen.  
 
Tilmeldingsmodtager med angivelse af forventet bane ☺ til Ul-
rik Illum ulrik@illum.info eller 40105990. 
 
Okage - Hilsen  
Jens Rose Møller og Karoline Konring som håndlanger... 
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   Kontingent + en invitation. 
 
- opkrævninger nu på vej! 
Der er nu et kontoudtog på vej til alle klub-
bens medlemmer – ja faktisk er det tilsendt til 
jer sammen med denne udgave af komposten. 
Det årlige kontingent er nu tilskrevet jeres 
konti. 
Det årlige kontingent er som følger: 
 
  Ungdom <25 år:      500 kr. 
  Senior >25 år:      675 kr. 
  Familie på samme adresse: 1150 kr. 
  Passiv:        225 kr. 
 
Jeres konto er opgjort per 30. april, så poste-
ringer efter den dato er altså ikke medtaget. 
Ligeledes er der ikke tilskrevet løbetilskud til 
ungdoms- og eliteløbere – det sker som sidste 
år først i slutningen af året. 
Hvis jeres saldo (nederste linie) er positiv, så 
betyder det, at I skylder klubben penge – en 
negativ saldo, at I har parkeret penge til frem-
tidige løbeaktiviteter. Medlemmer, som har 
været aktive i januar måned, vil opdage, at 
deres konto er rettet i hånden (kuglepen) –  
 

desværre er der en fejl i udskrivningsfunktio-
nen i vores regnskabsprogram, når der er po-
steringer i januar måned – og derfor er det 
nødvendigt at rette det i hånden. Men I kan 
trygt stole på tallene. 
Kontingentbetaling og betaling til dækning af 
løbsdeltagelse og ikke mindst fremtidige akti-
viteter i skoven foregår lettest ved at indbetale 
pengene til vores konto: 
 
 Reg: 3325 
 Konto: 4450341800 
 
Husk at angive navn og/eller medlemsnum-
mer på jeres overførsel. 
Kassereren (eller kassemesteren som Gert 
kalder mig) ser gerne, at der bringes orden i 
forholdene snarest. 
Hvis der er spørgsmål til jeres opgørelse, er I 
selvfølgelig velkomne til at kontakte mig – 
enten på thrane.hansen@mail.tele.dk eller 
4550 5168. 
  Med venlig hilsen 
  Jens A. Hansen 

 
________________________________________________________________________________
 

Træningsløb med sommerfest. 
 

Sommerløb i Tisvilde Hegn fredag den 22. juni med eftersnak i formandens sommerhus. 
 
Mødested 1:  Parkeringsplads ved stranden i Tisvildeleje (vestligt) kl. 17:00 
 
Der vil være 3 baner (kort let, mellem svær, lang svær)    
 
Mødested 2:  Drosselvej 2, Vejby Strand kl. 18:00 
                      Samvær med aftenspisning. - grill! 
 
Medbring: Fødevarer. Klubben giver drikkevarer.        
 
 
Tilmelding anbefales på thisted@cbs.dk 
            Badetøj kan anbefales 
 
     Jens Aaris 
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Træningsaktiviteten 2007 
 

Et hurtigt blik på diagrammet her til 
venstre vil overbevise enhver søllerod 
om, at der virkelig sker noget i vores 
hjemlige skove. 

Træningsflid  2007

4 6 4 6 3 5 3 1 3 6 3 9 2 9 2 3 2 8 3 0 4 3 3 7 4 9 3 4 5 2 3 4
0

10

20

30

40

50

60

1.
Lør

2.
Lør

3.
Lør

4.
Lør

5.
Lør

6.
Lør

7.
Lør

8.
Lør

9.
Lør

10.
Lør

11.
Lør

1.
Tor

2.
Tor

3.
Tor

4.
Tor

5.
Tor

De lta ge re

På de 11 vinterlørdage registrerede jeg 
386 aktive, hvilket giver et gennemsnit 
på lidt over 35, og de første 5 forårs-
torsdage har sat ny rekord med et mid-
deltal på 41 aktive til træningerne. 
Èn torsdag kom vi op over 50 løbere i 
skoven, hvilket var lige ved at ”æde” 
hele min kortbeholdning. Heldigvis 

havde jeg den dag 4 forskellige slynger i Trørød Hegn, så der hele tiden kom kort retur fra skoven, 
så cirkulationen kunne holdes i liv og ”alle fik så hatten passede”. 
 
Min statistik fortæller også om en stor grundstamme, som kommer gang på gang. Jeg tror, at der er 
ved at opstå et afhængighedsforhold - man kan simpelthen ikke undvære det ugentlige indtag af O-
poster – eller også er det skovens iltdoping, der trækker. At der så stadig kommer nye løbere til er 
kun særdeles glædeligt. Vinteren har budt på flere nye aktive familier, som ”truer med” at ville 
komme igen igen. Så vil jeg blot håbe, at de nye løbere en dag finder ind til klubhjemmesidens ind-
meldelses formular, udfylder denne og bliver nye aktive medlemmer i Søllerød OK. 
 
Statistikken fortæller også en helt anden historie: 
Jeg har nu afviklet 126 træninger, siden jeg den sidste lørdag i november 2003 – måske lidt naivt - 
satte gang i mine træningstilbud. I den forløbne tid har der været 3770 personer aktiveret i forbin-
delse med de mange træningsløb, hvilket giver et snit på ca. 30 aktive pr. lørdag/torsdag.  
 
Det var så de tørre tal. Men væsentligere for mig har det været, at der er opstået en herlig fælles-
skabsstemning ved disse uformelle træninger. Jeg fornemmer, at her lægges grundlaget for mange 
venskaber, kontakter og aftaler, for planlægning af ture og deltagelse i løb – ja, at der på de ugentli-
ge stævnepladser spirer et slags basisklubliv frem – et liv, som kan give ny power til Søllerød OK. 
 

MEN MEN MEN 
 

Ja, der er et MEN. Når sommeren melder sig med ferieliv og sommerløb rundt i Verden – ja, så 
regner jeg med, at min rolle som ugentlig indpisker vil/skal forandres. Mine hjemlige arbejdsvilkår 
bliver helt omlagt, så mine muligheder for at bruge 10-15 timer om ugen på baner, postudhængning, 
løbsafvikling, skriverier før/efter og statistiklege vil slet ikke ligne de totalt frie rammer, jeg har 
endnu i dette forår. 

Derfor må I på banen nu !!! 
 

NU skal der dannes en gruppe på 4-5 personer, som vil stå for at få træningsplanen til at rulle. Og 
en hel mængde af ”de almindelige” løbere, skal i gang med at skiftes til at byde sig til som bane-
læggere og afviklere. Der skal med andre ord mange flere hænder og hjerner i arbejde. Selvfølgelig 
vil jeg stadig ”gramse” på sagerne og være med til at sætte planerne op, og jeg vil også fortsat stå 
for en del træninger, men der skal andre ind i arbejdet, så det fra at være Gerts træninger bliver  

Klubbens træninger 
Meld dig straks til mig, så jeg kan sætte gang i arbejdet – jeg vil bestille efterårets skove i den nær-
meste fremtid, så vi blot i fællesskab skal finde arrangører/banelæggere til nye indsatser.    

 Gert 
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At være ny o-løber  
i Søllerød O.K. 

I Komposten nr. 1 2007 kunne du læse et par svar på tre spørgsmål stillet til nye medlemmer. På 
daværende tidspunkt arbejdede Leif i Sverige og så slet ikke opfordringen før han var tilbage i DK. 
Leif Grønfeldt har sendt mig disse ord: 
 
Kære Vibe. 
Her er mine forsinkede svar på dine spørgs-
mål til nye medlemmer. 
 
Hvorfor begyndte du at løbe o-løb? 
Jeg er faktisk aldrig rigtig holdt op, men jeg 
har holdt en laaang pause. Jeg løb oriente-
ringsløb som spejder i 60-erne, og begyndte at 
konditionstræne i en atletikklub, og fik der-
igennem interesse for baneløb, som jeg dyr-
kede indtil en alvorlig skade stoppede min 
aktive karriere i midten af 80-erne. 
Jeg har siden løbet for motionens skyld uden 
at konkurrere. Efter at jeg flyttede tilbage til 
Københavnsområdet, har jeg tit haft lyst til at 
bruge mit løb til andet end rent motion, og 
ved et tilfælde faldt jeg over Molboløbene, 
som gav mig lysten til at prøve orienterings-
løb igen. 
 
Hvorfor valgte du Søllerød Orienteringsklub? 
Som nævnt var det Molboløbene der fik mig i 
gang, så det var naturligt at søge ind I arran-
gørklubben for at være med året igennem. 
Helt præcist var det til en juleafslutning i Hol-
te I.F.´s gymnastikafdeling 2004, at jeg blev 
gjort opmærksom på Molboløbene og Sølle 
rød Orientering, og jeg meldte mig så ind i 
klubben sidste år efter det sidste Molboløb. 
 
Hvordan har det så været? 
At blive fuldtidsorienteringsløber i en sen 
alder, er bare noget af det bedste jeg har ople-
vet for mig selv i rigtig mange år.  
 

Jeg har jo tidligere beskrevet min hidtidige 
natløbskarriere, men det er jo kun en lille del 
af det at være med i Søllerød Orientering. Jeg 
har glædet mig til hver eneste træningsdag/-
aften, og jeg har nydt at bevæge mig rundt i 
skovene på en ny og meget intens måde, som 
jeg i høj grad har savnet i de sidste måneder, 
hvor jeg har boet i Sverige. 
 

 
 
Som aktiv atletikudøver var jeg medlem af  5 
forskellige atletikklubber, hvor tingene fore-
gik ganske udmærket, men jeg må sige, at jeg 
ingen af stederne har følt mig så godt tilpas og 
hurtigt velkommen som her. Jeg kan godt lide 
den brede satsning samtidig med at eliten pas-
ses, og så har jeg aldrig tidligere deltaget i så 
veltilrettelagt træning. 
  
Med venlig hilsen  
Leif Grønfeldt 
 

            Forårets sidste træninger  -   torsdage kl. 17.30 
 
              24. maj, Rude Skov,  Femsølyng, 19,6 km Hørsholm Kongevej 
              31. maj, Geel Skov,  Vangebovej, P-plads ved tennisbanerne 
              7. juni, Rude Skov,  18,2 km Hørsholm Kongevej 
              14. juni, Trørød Hegn,  Trørødvej, vestlige parkering 
            ! Fredag d. 22. juni,  Tisvilde Hegn. Se separat invitation. ! 
              28. juni, Rude Skov,  Rudegård Stadion, Rønnebærhuset  
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Løbsforberedelser 
Flamberet svejsemaskine 

 
 

22 

 
Billedet viser en 
maskine, som ikke helt 
svarer til den i 
hændelsesforløbet, jeg 
her vil fortælle om her: 
 
 

 
Det var en dejlig lun forårs-onsdagsaften. 
Aktørerne mødtes i de lyse lokaler på første-
salen for dér i fællesskab at organisere kort og 
plastposer forud for divisionsmatcherne i Jæ-
gerborg Hegn. På bordet under de gamle 
klubfotos stod den ganske velbrugte svejse-
maskine og ventede på at komme i brug. 
Lidt hen på aftenen var der kommet kort i 
plastlommerne og maskinen blev sat i gang. 
Efter nogle prøvesvejsninger havde jeg fundet 
frem til aktionsti-den for maskinen – ca. 
1,4793 sekunders tryk på varmeniveau 4 – og 
plastlommens svejsning var forsvarligt lukket. 
Og så gik det derudad – kort efter kort blev 
sikret - og varmen i maskinen og kroppen 
steg. Alt kørte, som det skulle – 540 kort på et 
par timer kunne ikke være nogen sag at klare. 
Efter en mindre pause, hvor nye kortbunker 
blev gjort klar og flyttet over på svejsebordet, 
var det tid til nye indsatser med den varme 
sag. 
 
 

OG SÅ SKETE DER DET, DER IKKE 
MÅTTE SKE: 
 

Et kort klargjort i plastlommen blev lagt ind i 
maskinen - håndtaget blev presset ned – og 
flammerne rejste sig fra hele varmekanten, 
som plastlommen skulle presses mod. 
Den varme glødetråd brændte sig gennem det 
overliggende lag specialstof og der bredte sig 
en trist brændt lugt i lokalet – og arbejdshu-
møret styrtede mod NULpunktet. 
Maskinen var ubrugelig - og hvad var der dog 
sket? En hurtig undersøgelse viste, at indstil-
lingen af uforståelige grunde var gledet fra 
trin 4 til tril 10 = maksimum. Havde kortbun-
ken ramt den meget slaskede kontakt eller 
havde jeg rystet maskinen, så indstillingen 
havde rykket sig ??? 
 

Gode råd var dyre – hvor kunne vi få fat i en 
anden maskine ? - der manglede mere en 400 
kort. Ulrik Illum gik i gang med telefonen – 
jo, der fandtes en gammel maskine i Helsin-
ges omegn – Ulrik af sted – til Helsinge - ind i 
en lade – grave maskine frem – rense den for 
strå og fugleklatter – bakse den ud i bilen – 
retur til Rønnebærhuset – op på bordet – 
strøm til – DET FUNGEREDE. 
 

Resten af historien er ren rutine. Alt fungere-
de og jeg kunne forlade Rønnebærhuset kl. 
23.40 - efterladende velsvejsede kort – sorte-
ret i tidsrækkefølge i startkasserne.  
 

   Gert
________________________________________________________________________________
 

Banelægningskonkurrencen 2006. 
 
Hvert år afholder Dansk Orienteringsforbund en Banelægningskonkurrence. Den går ud på at lægge 
en given bane, f.eks. en H 21 E-bane, på et givet kort. I Søllerød har vi et medlem, som er flittig 
deltager i disse årligt tilbagevendende konkurrencer. 
Det er Bo Konring, som skal have et TILLYKKE med 2. pladsen. Samme placering som sidste år. 
 
       Vibe. 
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Mini Motionsdagen 2007 
Det er for børn 

 
Sidste sommer afholdt vi, sammen med Kul-
turkompagniet i Søllerød, et tilsvarende ar-
rangement. 
Det var en stor succes med over 110 deltage-
re.  I lyset af den store tilstrømning til arran-
gementet, har vi besluttet at prøve igen den  
9. september 2007. 
Løbet bliver i lighed med sidste år, et slags 
"Molboløb" rettet mod børn i 4,5,6 klasse og 
deres forældre. 
Kulturkompagniet sørger for at uddele løbe-
sedler til alle skolerne i Rudersdal kommune. 

Der bliver start fra Rudegård stadion mellem 
kl. 10 og 12. 
Yderligere oplysninger, samt en elektronisk 
tilmeldingsblanket findes på: 
 
WWW.Molboloeb.dk 
 
Skulle du have lyst til at give en hånd med på 
løbsdagen, hører jeg meget gerne fra dig. 
 
De bedste Molbohilsner 
Michael Wilken 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Skovcup for børn. 
Efterårets første løb i skovcuppen er onsdag den 15/8. Indbydelsen findes på Østkredsens hjemme-
side under Løb. (www.orientering.org, Regionalt, Østkredsen) 
Søllerød OK er arrangør af løbet d. 19/9 i Rude Skov. Kirsten Olsen kan bruge hjælpere. 
_______________________________________________________________________________ 

 

Sut-doping 
 

 
En ordentlig mundfuld for Jonathan. Mon han har en stor sød tand? 

 
Christian Strandgaard havde sat denne Toblerone op i klubhuset, idet han mente at SUT'erne træng-
te til lidt chokolade. Han var dog lidt skuffet over at SUT'erne ikke havde spist det hele den første 
SUT mandag. 
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Billeder  
Jægersborg Hegn 

 

 
Overdommer Emil Olesen i snak med stævne-
leder Niels Bentzon 
 

 
Banelægger Anders Jonsson i snak med Ba-
nekontrollant Lars Konradsen 
 
 

 
Karoline Foverskov forcerer bøgestubben i 
elegant stil. 
 

 
Gustav Jonsson havde også fart på. 
 

 
Sjællandsmesterskaber 
 
SM-lang, som blev løbet i Klosterris Hegn, havde flere medaljetagere: 
Guld til Martin Illum i H-10, til Vibe Bøgevig i D 60 og til Arne Grøndahl i H 60. 
Sølv til Karoline Foverskov i D 17 - 18 
Bronze til Caroline Konring i D 15 - 16 og Gustav Jonsson i H 15 – 16. 
 
 
Tilmeldinger til efterårets åbne konkurrencer og mesterskaber 
 

Allerede i weekenden 11/12. august er der DM-kort og Midgårdsorm.  
Hold godt øje med tilmedlingsfristerne, så du ikke pga. af sommerferie misser vigtige tilmeldinger. 
Husk, at klubben (Kirsten) skal have din tilmelding via O-service nogle dage før fristens udløb. 
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