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Vor mand i bestyrelsen:
Af John Aasøe

Så fik vi konstitueret os: Ud over det Generalforsamlingsbestemte (John og Jens Aaris) så er Rune
Monrad næstformand, og resten – inkl. Suppleanter – alle bestyrelsesmedlemmer med møde- og
stemmeret.
Der er rettet henvendelse fra Ole Husen (gammel HOF’er) om en genoplivning af HOF, i spejderregi i
Hørsholm. Tanken er at oprette en fraktion i Hørsholm under Søllerød OK. På nuværende tidspunkt
er projektet på skitse-plan – men vi har besluttet at tilbyde at de (spejderne) kan deltage et par af
vore træninger – og at vi så derefter vil vurdere omfanget af de resurser som vi vil kunne ”kaste”
ind i et projekt.
RudersdalsRuten indvies søndag den 3. september 2006. Der er planlagt en fast opmærket rute på
42.195 meter gennem den kommende nye kommune. Mærkningen vil ligne den Grøn/røde som
Skov- og Naturstyrelsen benytter i skovene. Langs ruten er det tanken af der skal være ”øvelsespladser” og det forventes at der går 2-3 år med disse tiltag. For at få ”skudt” dette i gang har
undertegnede været til møde sammen med idrætsforeninger i de to kommuner (løb, stavgang, mtb,
ski) om deltagelse. Vi vil i givet fald tilbyde at arrangere en 5-6 poster i den sydlige del af Rude
Skov – som publikum kan prøve. – Mere herom senere.
Det årlige skole-O-løb er af en eller anden grund aflyst – årsagen er i skrivende stund ikke klar (for
undertegnede)
HUSK reserver tid til stævnepladsopstilling og nedtagning – 6.-7. maj (SM-Lang (klassisk))

Om kontingentopkrævning
Af Jens Aaris Thisted.

Medlemmer der er registreret som ”familie” modtager kun én kontingentopkrævning. Alle
medlemmer har dog fortsat eget medlemsnummer som anvendes ved registrering af løbsafgifter,
kursusafgifter m.v.
Vi anbefaler at du indbetaler et beløb til klubbens bankkonto der så nogenlunde dækker kontingent
og forventede løbsafgifter for 1. halvår (evt. hele året). O-service kan være en hjælp ved opgørelse
af løbsafgifter. Således er Påskeløb og WOC-løb ganske dyre.
Èn gang om året – typisk ved sæsonens slutning udsendes kontoudtog pr. medlem. Her vil
tilskuddet til dækning af afgifter også fremgå.
For at gøre arbejdet lettere for kassereren har vi beslutte lave en lettere tilskudsstruktur. Vi har
besluttet at udbetale tilskud på basis af den enkelte løbers o-service-konto samt eventuelle andre
løb (eget ansvar selv at melde tilbage til kasserer for øvrige løb). Tilskudsberettigede er alle under
25 år samt eliteløbere.
Ved indbetaling skal medlemsnavn angives og det vil være en hjælp hvis medlemsnummer også
angives. Du kan bruge: Danske Bank 3325-4450341800
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Elitesiden januar-februar 2006
v/Peter Horstmann og Troels Christiansen

Første rigtige konkurrence i år var Skånemix-weekenden ved Åhus i Sverige. Weekenden startede
med natløb med fællesstart. Rasmus Thrane i H16 var dog ikke interesseret i at følge med de øvrige
i H16, og valgte derfor at sætte feltet af allerede på vej til post 1 og løb derfra alene hjem til sejr. I
H21 løb Peter Horstmann stærkt og blev nr. 2, Tore Linde blev nr. 5 i samme klasse.
Lørdag gjaldt det selve Skånemixen, en 4-mandsstafet, i sneen i de normalt fine kystterræner. Fra
SET var Peter, Tore, Rune Monrad og Philip Giødesen Lund alle på førstehold for Spring Cup OK,
mens Thranen og Kåre Seidelin løb for hhv. trejde- og andetholdet. Efter de første 3 ture lå
førsteholdet i front, men desværre var modstanden fra bl.a. Farum-Tisvilde OKs Jamie Stevenson for
stærkt og holdet sluttede som 3’er.
På den lange distance, søndag, formåede Peter igen at løbe godt og fik i præmie for sin trejdeplads en fantastisk termokande. Thranen løb igen godt!
Sidste weekend er normalt helliget Spring Cup, dette år ingen undtagelse. Desværre var der stadig
store mængder sne i skovene, hvilket satte sit præg på konkurrencerne. Fredag aften var vi selv
banelæggere på natløbet med hele 1.100 deltagere.. Hvilket forløb til alles tilfredshed, bortset fra en
lidt begrænset nattesøvn frem mod lørdagens lange distance.
I Gurresøskovene, hvor der kunne løbes virkelig stærkt, var Rune bedst i H21E, I H19-20E blev
Philip bedste dansker som nr. ca. 15. Thranen var god i H15-16A efterfulgt af en godt løbende
Casper Wilken.
Stafetten foregik i St. Dyrehave om søndagen, igen med en stor del sne, men også med rigtige
spændende og udslagsgivende baner. På Spring Cup OKs første hold var fra SET Rune, Tore og
Peter, på andetholdet Philip og på trejdeholdet Troels Christiansen og Søren Strunge.
DM Nat foregik i år i det lidt ukendte Valby Hegn ved Helsinge. Thranen vandt guld i H15-16 og
Peter sølv i H21!!! Så vidt vi husker Thranens første danske mesterskab! Tillykke. Samtidig Peters
første seniormedalje. Rune blev en flot nr. 6. Tore løb efter eget udsagn ”okay” og blev nr. 9.
Næste formiddag skulle der sprintes i Frederiksværk by. Ingen SET’ere var rigtig gode, Rune bedst
(nr 17) og med Peter, Troels og Tore blev alle placeret midt i tyverne. Godt arrangement, men ikke
specielt udslagsgivende baner. Rasmus Thrane præsterede på under et døgn at vinde sit andet DMguld. (sidste sætning indføjet – red.)
Før påsken var Peter og Philip med på landsholdets påskesamling ved Fjerritslev, Troels var med
som posthund (vov). Lørdag og søndag bød på træninger med både det svenske og det norske
landshold, mens der var tekniske træninger i klitplantagerne omkring Bulbjerg dagene efter.
Sidenløbende med påskecenteret var der MTB-O samling på Bornholm, hvor Rune, Søren S og
endda også Sine Gasbjerg, som dog endnu ikke har vist sig til SET spisningerne.. Ifølge kilderne var
det en superfed og hård samling.
Alle årets 3 Påskeløb var på Rømø. Tore, Troels, Søren S, Rune og Philip. Philip var bedst og blev
3’er i H1720E, og vandt noget chokoladehalløj. I H21 blev Rune samlet nr. 7, mens Tore og Troels
begge måtte udgå på sidste etape efter at have ligget hhv. 15 og 17 efter de første to dage. Søren
glemte en post på første dagen, og deltog derfor ikke i jagtstarten.
I skrivende stund er vi på vej til EM testløb ved Skövde i Sverige. Af startlisten fremgår det at Søren
O skal have sin sæsondebut. Det bliver spændende om Sørens seriøse vintersatsning har båret
frugt? Se mere på www.soreno_satser_hele_butikken.se Lørdag byder på mellemdistance og søndag
på en lang.
Forude venter Tiomila ved Örebro, SM stafet og Lang, KUM, måske Nordic Meeting, Divisionsmatch,
JWOC testløb, Sommercenter, VM testløb og VM og og.. vi ses.
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Divisionsmatch søndag d. 21. maj i Valborup
Nu er det tid at tilmelde sig til årets første divisionsmatch, som foregår i Valborup Skov søndag d.
21. maj med start mellem kl. 12 og 14.
Vi skal møde Farum OK, Ballerup OK og OK 73. Vi har brug for så mange medlemmer som muligt,
hvis vi skal holde vores plads i 2. division. Alle kan være med til at give klubben point uanset alder
og niveau. Udover at hjælpe klubben med at blive i 2. division kan du få en hyggelig dag i den
forårsgrønne skov med dine klubkammerater. Efter løbet er der hygge og kage i klubteltet.
Der er tilmeldingsfrist til arrangørerne d. 14. maj, men for at vi har mulighed for at stille det
stærkest mulige hold bedes du melde dig på o-service senest søndag d. 7. maj enten via o-service
eller i en mail til Rune: runemonster@hotmail.com
Hvis der er nogen, der har lyst til at medbringe en kage vil det være yderst velset (send gerne en
mail til Rune, hvis du tager en kage med, så vi har styr på kagerne).
Vi ses i skoven
Rune

HJÆLPERE SØGES til
v/ Kirsten Olsen

Onsdag den 31. maj skal SØLLERØD OK arrangere Børnekarrusel. Til afvikling af dette arrangement
søges mange hjælpere. Der skal sættes poster i skoven, de skal samles ind igen, der skal smøres
madder, blandes saftevand, udleveres løbskort, registreres og udleveres karruselpas, gøre
stævneplads klar m.m.
Hjælpere kan bruges lige fra kl. 13 og til kl. 20. Men spidsbelastningen bliver mellem kl. 15.45 og kl.
19.
Send en mail med tilbud om hjælp til Kirsten: kirsten.keld@mail.tele.dk.
På forhånd tak.

SM LANG (KLASSISK) 2006
v/ John Aasøe

Søllerød OK arrangerer SM Lang den 7. maj 2006. Det betyder at du nu skal reservere lørdag den 6.
og søndag den 7. maj. Vi starter lørdag efter middag med at etablere stævnepladsen. Tore Linde har
påtaget sig at lægge banerne og undertegnede har ansvaret for stævnet –
Det er refereret til mig at ”mange” er sure – en enkelt ”skide-sur” over intet at have hørt om
hvorvidt deres hjælp var ønsket/nødvendig.
Til alle vil jeg beklage at der ikke er sendt mange lister og mails og lavet opringninger – men jeg har
desværre ikke haft de kræfter der skulle til – ved siden af mit arbejde som formand, og
arbejdsramt. Derfor er jeg meget taknemmelig for at Tore og (Rune i baggrunden) har taget et stort
træk.
Min kalender er nu ryddet frem mod den 7. maj og med den rette indstilling som Søllerødder
normalt besidder skal vi nok få et flot SM afviklet.
Afvent derfor at du bliver ”terroriseret” i den nærmeste tid.
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1. søndag efter Grundlovsdag.
v/ Philip G. Lund og håndlanger Anders Søndergaard

Gå ikke glip af

Type:
Deltagere:
Mødested og tidspunkt:
Koncept:
Udstyr:
Transport af overtrækstøj:
Kagespisning og hygge:

Moderne udgave af Grundlovsdagsløbet
For alle der kan løbe, spurte, lunte, trave, gå, humpe, kravle
og snige sig af sted
Rønnebærhuset kl. 10.00
Hemmeligt
Medbring efter egen smag
Nej
i Rønnebærhuset efter løbet

Trop op – der bliver udfordringer og lagkager for enhver smag!

Billederne ovenfor er fra 2004 – ønsker du at se hvordan et SÆT – og vinder så ud i 2005 – må du
en tur i din samling eller en tur på nettet – hvor de sidste års numre af KOMPOSTEN kan findes.
Alle opfordres til at deltage i både løb og lagkagekonkurrence. Giv ”The Overbys” (sidste års vinder)
kamp til sidste glasurlag og jelly-streg.
Som nogen måske husker konkurrencen flyttet til 1. søndag efter Grundlovsdag – af hensyn til alle
SUT-terne der den 5. juni deltager i SKOV-CUP.
Annonce:
Redaktionen modtager gerne artikler fra alle ”grupperinger”! SET har efterhånden ”tiltvunget sig
spalteplads”, med ”Elite-siden”.Øvrige så som: SUT (Søllerød Ungdoms Team), SÆT (Søllerød
Ældre Team), SAM/SAP (Søllerød Aktive Motionister / Pensionister), SAN (Søllerød Aktive
Næver) SAK (Søllerød Aktive KulturKlub) eller fraktioner helt ned til enkelt individer er
velkomne med indlæg.
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Træningstorsdagsafslutning
v/Gert og Ulrik

Igen i år arrangerer vi en gril aften. Denne gang efter torsdags træningen 22. Juni. på grus banen
ved Rønnebær huset.

Billedet er fra sidste sommers ”sidstetorsdagstræningmedgrillafslutning”

Tag familien, kærresten, bøffer, pølser og andre uundværlige genstande med – klubben sørger for
nogle grills og et glas eller to til ganen.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs i klubhuset.
Yderligere information bliver sent ud primo juni.

LØBSTILMELDING
v/Kirsten Olsen´

Tilmelding via o-service er onsdag i ugen før løbet for lørdag og søndag! I o-service kan du finde
oplysninger om løbene bl.a. startsted og starttid.
God fornøjelse i skoven.
Kirsten
45867649 eller kirsten.keld@mail.tele.dk
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Solskin over Rømø – en Kratlusker-rapport
V/ Kratlusker Kirsten Møller og fotos fra Susanne Thrane og Jens Hansen

Et af de største årlige O-stævner på dansk grund hedder
Påskeløbene og foregår i vekslende, men altid
udfordrende, terræner i Jylland i – ja, rigtig gættet,
påskedagene. Jeg har været med én gang tidligere, og
tænker tilbage på det som et af mit korte O-livs sjoveste
oplevelser. I år var arrangementet henlagt til Rømø, og 29
Søllerødder havde forhåndstilmeldt sig. Det er jo et ret
imponerende kontingent, de påskehavegravningsventende
haver og påskehareægfindingslystne børnefamilier taget i
betragtning. På den anden side var det ikke én for mange,
hvis man betænker stævnets underholdningsværdi. Én af
deltagerne var undertegnede, og jeg er stolt af at kunne
sige, at jeg i den grad levede op til forventningerne og
bidrog til underholdningsværdien for de øvrige. Mere
herom senere.
Mogens Jørgensen havde booket en ferielejlighed til sig
selv, Jørgen Münster, Grethe Tetens, Anders Bøgevig og
mig på den vindblæste Vadehavs-ø. Den nåede vi frem til i
fin stil onsdag aften. Det var vist en seks personers
lejlighed; det med de seks personer var sandt, hvis
gruppen bestod af højst fire voksne og to børn med meget lavt aktivitetsniveau og en kropsvægt
under 20 kg. Køjesengen, som jeg lå i, bar præg af at være brugt af noget tungere personer, hvilket
ikke bekymrede mig helt så meget, som det bekymrede min underbo Grethe, idet hun kunne se
hvad det havde betydet for bundlamellernes integritet. I værelset ved siden af delte Mogens og
Jørgen en dobbeltseng, hvis udbredning lige efterlod plads til at stille to stolerygsække på gulvet.
Anders var så henvist til en stuesofa med praktisk indbygget TV. Fra stuen var der kig til ikke blot
køkkenet, som var af den såkaldte samtaletype – det kunne ikke undgås, hvis man skulle være
høflig og undskylde, når man stødte ind i folk – men også (gennem vinduerne) til den gigantiske
swimmingpool, som vi af klimatiske årsager ikke fik større brug for. Hvor bliver den globale
opvarmning egentlig af?
Det var nu et fint opholdssted til vores formål, med alt hvad vi havde brug for til at overleve
påskedagene. Efter en rolig nats dejlig lang søvn og en morgenmad med alt, hvad en O-løbergourmet kunne ønske sig, drog vi Skærtorsdag i god ro og orden til første dags stævne, der foregik i
området Rømø Nørreland. Et område, der ligesom de næste dages terræner adskilte sig markant fra
den trygge, nordsjællandske bøgeskov. Store åbne og detaljerige, småkuperede hedeområder med
dejlig sej, benløftsstimulerende, knæhøj lyng og også, især de to sidste dage, partier af rent paradis
for vadefugle (=vådområder…) – vekslende med svært overskuelige, tætte stræk af overvejende
nåleskov. Min erfaring med slige områder begrænser sig til Påskeløbene 2004, hvor der også i
begrænset omfang indgik strandskov og lyngbakker – og så til en minderig og lang oplevelse ved et
DM-lang på Sdr. Vosborg hede i selskab med 2 graders varme, en stiv kuling, slagregn og en enkelt
tungnem lærke. Alt i alt havde jeg altså – som man ville udtrykke det i erhvervslivet – en ret
begrænset erfaringsportefølje udi vestjyske O-terræner.
Jeg skulle starte ret sent og nåede derfor forinden at se de fleste Søllerødder komme godt i mål
efter en god oplevelse. Ikke mindst Anders Huus, der havde nydt banen måske lige bortset fra de
usynlige stier. Rasmus Thrane satte sin nærmeste konkurrent med 2:45 på den 6.8 km lange H1516A-bane, hvor Casper Wilken og Andreas Konring også markerede sig med hhv. en 7.- og 12.plads. Stort set samme forspring havde Jørgen Münster på førstepladsen i H55AK, og Philip G. Lund
var førstedagens bedste østdansker med en 5.-plads i et meget stærkt besat H17-20E felt, mens
Rune Monrad og Anders Bøgevig i den VM-fokuserende H21E-klasse lå hhv. nr. 15 og 26. Det skulle
blive bedre. I mellemtiden stod jeg tændt og klar ude ved starten med fod på kortet, løse
definitioner om armen og påspændt EMIT-brik og kompas. Dyt fra starturet, af sted, folde kortet ud
i løb, læse sig ind på første stræk – ud ad stien gennem det tætte, forbi den lille krappe bakke på
venstre hånd og direkte ud på heden og læse sig gennem hjælpekurverne frem til førsteposten i god
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stil. Så videre på venstre hånd for højderyggen, frem til den større ryg, hen over den og ned i
lavningen hvor post nr. 160 står
– men der står 164 på posten?
Læse på kortet én gang til, kigge rundt på terrænet, der er ingen tvivl, jeg står lige dér hvor jeg vil
stå, i posten i lavningen bag den nord-sydgående ryg. Checker igen løse definitioner, kort og
terræn. Og så går det op for mig: Jeg har taget det forkerte kort ved starten. Der står H45A på
kortet. Førsteposten var fælles for de to baner, men andenposten er ikke sammenfaldende. Jeg
kunne opdage fejlen, fordi jeg havde de rigtige løse definitioner.
Jeg bander meget, meget højt og fornemmer at lærkerne kigger bebrejdende ned på mig. Nu er der
tre muligheder: at udgå og dermed blive disket med det samme, at løbe videre på H45A-banen og
så blive disket når jeg kommer hjem – eller at løbe tilbage til start, bytte kort og løbe den rigtige
bane (D35A – og nej, det er ikke fordi jeg har glemt min alder, jeg syntes bare at 6 km ville være
sjovere end de 5 km, som D40A løber). Den fjerde mulighed, jeg har hørt om anekdotisk: at løbe
videre efter H45-kortet og så finde ind til den rigtige post ved hjælp af de løse definitioner og
kontrolnumrene, forekommer ikke særlig tiltrækkende i næsten fraktalt detaljerige, om end ikke
decideret svære terræn. Jeg vælger at løbe tilbage og bytte kort – det koster ca. 15 minutter, og
resten af banen er heller ikke nogen succesoplevelse, jeg bruger nok tre poster på atter at stole på,
hvad jeg læser på kortet. Alt i alt fik jeg en lidet flatterende sidsteplads efter at have brugt ca.
dobbelt så meget tid som vinderen. Tak til mine tålmodige medbeboere, som rent faktisk ventede
på, at jeg havde klumret færdig og asede i mål. Vi drog hjem til et festmåltid med ovnbagt mørbrad
på en leje af spæde grønsager (som de ville skrive på Formel B), løse / vilde ris i H21E-mængder og
– men sig det ikke til nogen – en lille smule øl og rødvin. Måske bidrog det til dybden af den
diskussion der udspandt sig omkring spise- og senere sofabordet, og af hvis emner jeg i flæng
nævner: løber René Rokkjær i en anden dimension, og er det derfor, han ikke kan passeres? – er
Rune på vej ud i samme dimension? – og kan man slippe af med sine skader ved at lægge dem ud i
fx ottende dimension, eller bliver det bare tungere at løbe rundt med så mange dimensioner?
Dag 2, Langfredag. Nu skulle vi løbe Rømø Midtland. Det tætte var blevet tættere, det
småkuperede var blevet mindre småt, mere kuperet og mere detaljerigt, og det blå var blevet
vådere. Rasmus brændte banen af 5:45 foran Andreas, som igen var 2:39 foran den næste løber –
vi troede, at de var blevet 1 og 2 indtil præmieuddelingen, hvor det viste sig at en sent startende
nordmand netop havde klemt sig ind på førstepladsen foran papegøjedrengene. Jørgen måtte opgive
at starte på grund af problemer med hælen, mens Philip snuppede 3.-pladsen i H17-20E og Caroline
Konring blev nr. 4 i D13-14A. Efter at have tilstået megabrøleren fra gårsdagens løb og udvekslet
oplysninger om tidligere tiders kortforvekslinger og gigantbom (en disciplin, som de fleste O-løbere
er drevne dyrkere af), drog jeg til start, fast besluttet på at gøre det bedre end på dag 1. Jeg var
opmuntret af at have nydt O-løberens svar på et shoppe-eventyr: En tur i Møller Sport (ikke familie,
men der var stort set udsolgt i O-butikkens telt) for at erhverve et par vådsokker, et reservetommelfingerkompas og en ny definitionsholder.
Efter at have checket kortet omhyggeligt for
klasseangivelse kastede jeg mig uforfærdet ind
igennem en tæthed 2 og nåede efter kun ca. seks
minutter frem til posten 200 m væk – en lille bakke,
der skuffende havde gemt sig væk og ikke lod sig
finde, før jeg havde checket samtlige andre meget
ens bakker i en sund omkreds. Herefter begav jeg
mig ud på heden og fandt uden større problemer
post 2 og 3, mens Camilla Ryge fra OK Øst, der var
startet ca. seks minutter senere nåede op til mig.
Allerede hér må jeg nok afsløre den rystende og
skuffende sandhed, at Camilla er en bedre O-løber
end jeg. Det blev åbenbart, da vi fulgtes mod post
4: en lille lavning gemt i et særlig stort kuperet
område. Straks vi nåede frem til forbjerget,
smuttede Camilla nordvest, mens jeg sportsligt
valgte en noget anden retning. Godt 15 minutter
efter at have klippet post 3, fandt jeg så post 4 efter
adskillige forsøg, der indebar en hel del
genindlæsning på kortet. Det videre løb indeholdt en
hel del våde partier (thank you, vådsokker) og et
vrid i anklen der rev tapen over. På det tidspunkt var
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jeg præcis på det fjerneste sted på hele banen i forhold til stævnepladsen. Når man erkender sit
nederlag, kalder man det at bide i græsset. Jeg kan stærkt anbefale udtrykket ”at bide i lyngen” –
det gjorde ondt på trods af tapen, og jeg måtte atter forarge enkelte bornerte lærker med mit
sprog. Nå, foden lod sig gå / løbe varm, og faktisk gik sidste del af banen bedre end første. Endnu
engang lukkede jeg leddet for Søllerød-løberne, men glædede mig over at kunne videregive
sidstepladsen for dagens D35A-bane til en anden. Der var dog andre, der havde været i problemer i
det grønne parti omkring starten, fx Hans, der på H75A-banen helt havde måttet opgive at finde
post 1. Eftersnakken bød på en hel del saft, øl og vand – og adskillige gode tips til, hvordan man
skal lægge sin strategi frem mod en post i kuperet område. For at modvirke dagens totalkurveoplevelse, som efter beskrivelserne havde været endnu mere omfattende på H21E-banen kørte
vi efter aftensmaden ud til Vesterhavet, hvor vi på en helt tidevands-flad strandbund og i et
surrealistisk scenario så solen synke ned i en sæk.
Dag 3, påskelørdag. Det var dagen, hvor fårene skulle skilles fra bukkene, klinten fra hveden,
stjernerne fra vandbærerne... Der var dømt jagtstart, der basalt set går ud på at løberne i hver
klasse bliver sendt af sted med den tidsforsinkelse, de har oparbejdet de to tidligere dage –
vinderen er så den der kommer først i mål. Det giver ret intens spænding i feltet, hvor nogle måske
kun har et sekund afstand til de næste løber – og det udgør et logistisk mareridt for starterne, der
skal holde styr på 2000 løbere i en endeløs startrække med øjeblikkes mellemrum mellem hver
startgruppe, der består af løbere fra mange forskellige klasser. Det er sjovt at se på – og giver også
stor spænding i målområdet – og er til gengæld knap så sjovt for de sidst placerede, der for nogles
vedkommende ikke engang når at komme i skoven, før vinderen i klassen er kåret. Dagen gav en
samlede Søllerød-førstepladser til Rasmus, der løb i skoven 2:04 foran nr. 2 og endte med et samlet
forspring på 6:41 i H15-16A, og til Arne Grøndahl i H60A. Else Juul Hansen løb sig to pladser op og
snuppede 2.-pladsen i D60A, og Philip holdt 3.-pladsen i H17-20E blot ét sekund foran nr. 4. Der var
flere flotte placeringer, bl.a. en 7.-plads til Rune i H21E, men se selv klubbens resultater på
http://www.okhtf.dk/paasken2006/resultat/total/SOELL.HTM.
Efter at vinderen i D35A var kåret, jf. ovenfor, løb jeg i skoven med ambitionen om at konvertere
min aktuelle de facto-sidsteplads til en lidt højere placering. Det lykkedes også, men først efter at
jeg havde kæmpet mig igennem et terræn og et kort, der havde fået adskillige løftede øjenbryn og
beske kommentarer fra et stort antal målgængere. Af nyttige erfaringer fra dagens bane kan jeg
notere, at man generelt skal være morderlig forsigtig og ikke stole for meget på kurvetegningen i et
tæthed 2-område;at det er lettere og hurtigere at løbe stiløb end at finorientere 800 m langs
højderygge, at 45 graders kompasfejl forekommer, selv når man selv synes man har styr på
kompasretningen – og at man aldrig, aldrig skal give op: de andre har det også svært. På vej til mål
var jeg overbevist om, at toiletvognene ville være taget ned, og at den helikopter, jeg havde hørt,
var Søværnets Operative Kommando, der sammen med et par hundepatruljer var på vej for at lede
efter mig. Da jeg efter knap 2 timer løb i mål, var der dog stadig 20 andre løbere i skoven,
målsnitzlingen var fortsat på plads, og Søllerødteltet var heller ikke pillet ned. Jeg endte med at
blive nr. 18 ud af 24 løbere, eller nr. 18 af 19 fuldførende løbere (med tre godkendte løb). At Anette
Thomsen og jeg tog de sidste to pladser blandt de fuldførende, tager jeg som udtryk for, at
Søllerød-løbere bare ikke stikker op for bollemælk.
Så dyrkede vi igen supersporten ”eftersnak”, fyldte os med fantastiske friske fiskefrikadeller og
varmrøget helleflynder (mums!), rekognoscerede Havsandet sydvest for Rømø og så Olsen-banden
redde Danmarks ære. Påskemorgen akslede vi skindene og kørte østover, hjem til de trygge,
overskuelige kurver i endnu bladløse bøgeskove.
Det var endnu engang et godt Påskeløb. Efter at have læst ovenstående vil nogle læsere måske
spørge sig selv: Hvad er det, der gør O-løb særlig sjovt – med alt det klynkeri om vådområder,
forvredne ankler, ubegribelige kurver, dårligt tegnede tæthed 2-områder, bandeord og simple
kompasfejl?
Det har jeg også undret mig over. Men svaret er for mig, at (med få undtagelser) hver gang jeg
kommer hjem efter at være løbet vild, have fejlorienteret, bommet, dummet mig… hver gang bliver
jeg lidt klogere og får lidt mere erfaring, som jeg måske kan udnytte, næste gang jeg går i skoven.
Og hver gang, uanset hvor frustreret jeg har været undervejs over mig selv, banen, terrænet, andre
mennesker eller verden i al almindelighed – så går der kun kort tid, før jeg har lyst til at komme ud
og prøve det af igen. Og så er der jo også de gyldne øjeblikke – solens lave stråler i vinterskoven,
fuglesangen om foråret, stilheden i en tæt grantykning, duften af krydderurter, våde blade eller
nyfældede træer, glæden ved at løbe et næsten perfekt stræk og aha-oplevelsen ved at finde en
særlig vanskelig post. Og så selvfølgelig samværet med andre, der også sætter pris på
vejvalgsdiskussioner m.m.
Regn med, at jeg skal til Påskeløb igen.
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Rengøring af klubhus.
Se venligst hjemmesiden for hvornår det er din tur.

DM-Nat
v/ Erik Brühl

Hermed et lille udpluk af billederne med medaljetagere. Held i skoven havde jeg personligt ikke Canon'en kunne også have været bedre, men et synligt bevis på jeres dygtighed kom der da.
Tillykke endnu en gang. Jeg er glad for snart at skulle have en nybagt dansk mester i praktik.
www.Blivlandinspektør.nu

Rasmus Thrane – Guld H15-16, Arne Grøndahl – Guld H60 og Peter Horstmann Sølv
H21

DM-Sprint
v/ Ellen Thisted

Ved DM-sprint næste dag fik jeg kun taget få billeder, og her har du de 2 mest interessante.

Jørgen Münster-Swendsen
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Rasmus Thrane – med årets 2. DM-Guld, her i DM-Sprint
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