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Kære Søllerødder!
Tag godt imod den nye udgave af Komposten, som desværre ikke er i farver. Hvis du kender nogen,
der kan tilbyde trykning på en farvekopimaskine, der helst også kan nedfotografere og hæfte, må du
endelig give lyd fra dig.
OBS! Da jeg snart fylder ”rundt” gir` jeg kage i Rønnebærhuset efter første lørdagstræning den
25/11. Bagefter kan du jo hjælpe med at færdiggøre klublokalerne, hvis du altså har tid og lyst.
Se andet steds i bladet.
Hilsen Vibe (redaktør.)

Mountainbike lånes ud !
Christian Strandgaard har købt sig en ny lækker
bike og har derfor sat den lidt ældre – særdeles velfungerende – mountainbike til rådighed for friske
søllerødder. Jeg har lånt den i et stykke tid og skal
nu – efter aftale Christian - låne den videre til et
aktivt og interesseret klubmedlem.
Der er vinteren igennem gode muligheder for at
afprøve biken i de specielle MTB-O-løb, som afholdes rundt i landet.
Yderligere er en tur i skoven rundt på skovvejene på
mountainbike en særdeles god træningsmåde, som
giver et godt bidrag til konditionstræningen.
Vil DU låne Christians cykel, skal du blot være hurtig – først til mølle – og kontakte mig på 49 14 65
06 eller vibegert@get2net.dk.
Husk styrthjælmen!
Gert
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Orientering om og i Australien

Målpost.

Af Kirsten Møller
Jeg har nu været down under i tre måneder ,
og siden sidst har jeg været til de kombinerede vestaustralske og australske mesterskaber,
hvis stævnecenter lå i York. York, ca. 100 km
øst for Perth, er den ældste indlandsby i Vestaustralien, og de gamle bygninger er omhyggeligt restaureret – hovedgaden ligner derfor
en blanding af Korsbæk og landsbygaden i en
amerikansk western…
De sydaustralske klubber har et godt sammenhold, når de rejser ”udenstats” – både
skoleholdet og eliteholdet, Southern Arrows,
består af løbere fra de forskellige klubber. Jeg
håber ikke, I griner for meget, når jeg fortæller, at jeg på det meste af denne tur fulgtes
med Arrows-løberne, som viste sig at være
utrolig søde (og gode O-løbere).
Arrangementet forløb over ni (!) dage i skolernes forårsferie – to dages vestaustralske
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(mellem- og langdistance) mesterskaber, en
hviledag, to dages skolemesterskaber kombineret med åbne voksenløb, australske sprintmesterskaber i selve York, en model eventdag, og endelig to dage med australske mesterskaber på mellem- og langdistancen. For
de fleste ungdomsløbere og en del af de voksne var det første erfaring med vestaustralsk
granit – og mange resultater var da også derefter. Det er utroligt spændende terræn at få
lov at løbe i – store og komplekse granitformationer, som skal læses grundigt for at finde
den bedste (eller eneste) adgang til posten,
afvekslende med storkuperet tætbevokset
landskab med få detaljer, og endelig helt
åbent letløbet terræn, hvor man bare kan sætte
fuld fart på efter en kompaskurs. Desværre
måtte jeg drage hjem på arbejde inden sprinten og fik altså ikke de sidste dage med – efter
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sigende blev det om muligt endnu mere granitagtigt – men jeg lærte meget bare af de
første dage og sluttede heldigvis af med en
rigtig god oplevelse, hvor det lykkedes mig at
slå nogle af klubbens gamle ræve.
Nu er der på grund af varmen en naturlig pause i programmet kun med enkelte mindre løb,
såsom en sommerserie af park-O-løb. Der
bliver også mulighed for at prøve en anden
variant af O-løb: rogaining, en slags hybrid
mellem trekking og O-løb. I starten af januar
er der et femdages-O-stævne i Orange, New
South Wales (granit), så kommer de australske påskeløb som foregår her i Sydaustralien
(spurgully og klipperigt terræn) – igen over
ca. ti dage – og endelig vinker junior-VM
forude i Dubbo, New South Wales, i juli
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2007. Det er igen kompleks granit, der skal
løbes i – både NSW og Queensland gives
landsholdene gode muligheder for at holde
træningslejr og prøve kræfter med terrænet,
inden det går løs for alvor i Dubbo. Det bliver
kombineret med de australske mesterskaber
og skolemesterskaber – så det bliver et stort
arrangement på ca. ti dage. Jeg håber meget
på at få fri både til påskeløbene og til at
komme med til Dubbo – ikke mindst fordi der
gerne skulle være mange danskere at klappe
ad, men også fordi det vil være en passende
måde at tage afsked med mine sydaustralske
O-løbsvenner, inden jeg vender snuden hjemad igen.

Kirsten

_____________________________________________________________

Fantastik Debut For Voksen Træning
Torsdag d. 19. oktober fandt den første af 5
træningsaftener, for de ikke så rutinerede løbere, sted i Klubhuset.
Godt et dusin løbere var mødt op for at blive
introduceret til værktøjer omkring kort og
orientering, som kan hjælpe med at undgå
bom og formindske løbstiden.
Bo havde forberedt en fantastisk god og pædagogisk præsentation om kortets signaturer
og vejvalg, som blev fremført på professionel
vis af Troels.
Aftenen sluttede med en opgave, der samlede
op på det stof, der var blevet fremlagt. Resultaterne blev som sidste punkt på dagsordenen
drøftet ivrigt deltagerne og Troels imellem.
Som urutineret løber, der ikke tidligere har
stiftet bekendtskab medgrundreglerne ved
orientering, var det en fantastisk aften med
mange gode aha oplevelser. Mange af de in

formationer og værktøjer, der blev præsenteret kunne jeg gøre brug af allerede til divisionsturneringen weekenden efter - selv om det
måske ikke kunne ses på resultatet ☺
Jeg kan kun anbefale at alle løbere, der ønsker
at få mere teoretisk viden og værktøjer til at
blive en bedre O-løber, tilmelder sig kurset.
De resterende 4 aftner, finder sted 2., 16., og
30. november samt 11. januar 2007 fra
kl.20:00 - 21:30. i klubhuset.
Tilmelding kan ske til Bo Konring på
bo@konring.dk eller mobil 20641275.
Der var en fornøjelse at være tilbage på "skolebænken" og jeg ser med forventningsglæde
frem til næste kursusaften, som beskæftiger
sig med Postbeskrivelser, Introduktion til kurver og Vejvalg.
Marianne,
den mindst rutinerede løber i Illum-familien!
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Elitesiden
Juni til oktober 2006
Det er snart længe siden vi har berettet om
elitens aktiviteter, så derfor er der ekstra meget spændende læsning på Elitesiden denne
gang. Vi starter, hvor vi sluttede sidst.
JWOC (junior VM) testerne lå i anden weekend i juni hhv. i Esbjerg og på Fanø. Størst
forhåbninger var der på forhånd til Philip G
Lund, der kvalificerede sig til JWOC sidste
år, men også til vores unge stjerne Rasmus
Thrane Hansen. Til sprinten i Esbjerg sluttede
drengene hhv. som nr. 4 og nr. 12, og det var
den unge stjerne Rasmus som tog sig af 4.pladsen. Rigtigt flot løbet. På de svære mellem og langdistancer på Fanø i bagende sol
blev det til en flot 4.-plads til Philip efter et
stabilt løb. Rasmus bommede desværre meget
på en enkelt post og blev nr. 11. På søndagens
lange og hårde distance løb Rasmus og Philip
sig ind på hhv 5. og 6.-pladsen og kun 9 sek
adskilte dem efter 90 minutters løb. Samlet
løb Philip sig igen til JWOC – fantastisk – og
det kan ikke vare lang tid før det bliver Rasmus’ tur..!! Peter Horstmann, Anders Søndergaard og Troels Christiansen hjalp juniorlandstrænerne med afviklingen af alle 3 løb.
Troels endvidere med korttegning og banelægning på sprinten. Det var en fed weekend
for såvel løbere som arrangører.

I mellemtiden var det lykkedes Rune Monrad
og Søren Strunge at kvalificere sig til VM i
MTB-O (altså mountainbike-orientering) i
Finland. Der blev budt på svær vejvalgsorientering, da stinettet var langt mere detaljeret
end vi kender det hjemmefra. På mellemdistancen kørte Rune sig ind på en flot 13.plads,
mens Søren desværre manglede en post og
blev disket. På den lange kørte Rune igen flot
og blev nr. 20. Søren var desværre uheldig
igen og gennemførte ikke. På stafetten kom
Sørens hold ind på en flot 4.-plads, og Rune
kørte en supergod førstetur på andetholdet og
kom ind som nr 3. Alt i alt stærkt kørt af Rune
på alle distancer, og ærgerligt for Søren, at det
ikke lykkedes på de individuelle distancer.
VM-testløb lå midt i juli og bestod af Sprint i
Esbjerg, hvor Troels havde tegnet et fint kort,
Mellem i Hjermind Egekrat og Lang i Frijsenborgskovene. SET var repræsenteret af
Tore Linde og Peter Horstmann. Det var tre
fine konkurrencer og en hård langdistance,
men desværre lykkedes det ikke nogen af de
to at kvalificere sig.
VM Touren var publikumsløbene til VM i
Danmark i starten af august. For jer, der ikke
var til VM skal I ærgre jer meget og længe.
Det var den fedeste o-oplevelse!!!!!!!!!!!

JWOC 2006 blev afholdt i Litauen og SET
var jo repræsenteret af Philip.
Der skulle løbes Sprint efterfulgt af Lang,
Mellem og stafet.
Sprinten gik ikke fantastisk, og Philip endte
som nr.111. Det skulle der rettes op på, og
dagen efter på den lange distance løb Philip et
stabilt godt løb, og han sluttede som nr. 34.
Det lykkedes lige netop ikke Philip at kvalificere sig til A-finalen på Mellem, men løb en
god B-finale, hvor han endte som nr. 8. På
stafetten løb Philip en god tur på andenholdet
med Rasmus Kragh og Søren Bobach.
Tilskuerne kunne følge løbet via storskærm.
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Ved siden af Tore, Henrik og Troels’ engagement i TracTrac’s tracking og tvproduktion havde vi tid til at løbe publikumsløbene, dog klassen i H21AM, så der
ikke skulle løbes så langt hver dag. Troels
vandt klassen på førstedagen i Linå Vesterskov, dog kun 6 sek foran Tore. ALLE de
øvrige 5 etaper vandt Tore.. (præmierytter)
De seje Søren O og Anders Bøgevig stillede
op i H21E (for de rå), og vandt vist ikke, men
kæmpede!

Søllerød Orienteringsklub

efter. Philip havde fået tanket op med havregryn i løbet af natten og holdt lige præcis andenpladsen ved skiftet, Tore kunne ikke holde
landsholdsløberne bag sig på ”lange natten”,
og vi lå faktisk på 4. pladsen resten af stafetten uden nogen mulighed for at ændre på det
faktum. Det var nogle fede timer i godt selskab, men måske nok ikke den fedeste Midgårdsorm vi har løbet (stævnet/vores eget resultat), skidt, vi kommer igen!!!

Efter en veloverstået sommerferie stod det på
en regnfuld divisionsmatch i Egedam. SET
havde næsten fuldt fremmøde på bane 1 med
Philip, Peter, Troels, Tore, Michael, Henrik
og Erling. SET satte sig også tungt på bane 1
med placeringer som nr. 1, 2, 4, 6, 12, 16 og
19 i ovenstående rækkefølge (Philip var
bedst). Samlet lykkedes det faktisk Søllerød at
vinde alle tre matcher. Flot klaret.
DM underskov og regnvejr – eller bare DM
Mellem i Langesø skov på Fyn. Erling er en
fighter og måske derfor havde arrangørerne
valgt netop ham til at starte først. Der var
nemlig en masse underskov, som skulle bekæmpes! Senere på dagen satte regnen ind.
Rune var god og løb sig ind på 12. pladsen!
Tore nr. 15, Troels bommede flere gange og
blev nr. 33, Henrik nr. 41, Mr. Michael 45 og
Erling 51. Philip trak en 6. plads hjem i H1920.
Midgårdsormen natten efter DM Mellem lå i
år laaaaangt fra DM Mellem – helt i Esbjerg, i
Marbæk Plantage. Måske derfor var startfeltet
ikke så vanvittigt stærkt. Vores eget SET hold
i Thor-klassen var også lidt amputeret, eller
hvad man nu kan kalde det?! Vi burde faktisk
kunne stille 2 Thorhold, hvis vi får hjælp af
H16 drengene, men i år var det så sløjt, at vi
knapt kunne stille et hold. Holdopstilling var
Rune, Philip, Tore, Troels, Henrik, Erling,
Michael, Rasmus. Afbud fra Anders, Peter,
Søren S, Søren O, Kåre. Det må kunne lykkes
med 2 hold engang! Rune blev sat lidt på
førstetur, og kom i mål som nr. 2, 2 minutter

Philip G.L. ved Midgårdsormen
I sommerens løb havde der været udtagelse til
EM i MTB-O, og det var lykkedes for Rune
og Tore at kvalificere sig. Flot af Tore, som
ikke har kørt MTB-O særligt længe. Det blev
afholdt i Polen og på trods lidt overraskelser
fra arrangørerne kørte Rune og Tore et godt
EM. På sprinten var Rune bedste dansker som
nr. 13 (kun tre danskere stillede til start excl.
Tore). På den lange kørte Rune sig ind på en
flot 14. plads og Tore kom ind som nr 26 ud
af 85. På mellemdistancen havde arrangørerne
desværre sat en post forkert ud, hvilket fik
indflydelse på Tores løb, da han måtte gøre
arrangørerne opmærksom på dette. Heldigt
for Rune som startede senere blev posten flyttet. Rune kørte til gengæld et supergodt løb og
kom ind på en 9. plads. På stafetten kørte Tore en god førstetur på andetholdet som blev nr
14. Rune kørte også en god førstetur på førsteholdet, hvilket sluttede som nr 5.
DM weekenden er altid et højdepunkt i efteråret, således også i år, hvor vi endda skulle
prøve kræfter med nogle af de mere ukendte
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midtsjællandske terræner! Lørdagens stafet
var i Skjoldenæsholm skov (hvor der var EM
stafet i 2004) og vi stillede med 3 hold i H21.
Tore, Rune og Philip. Troels, Anders og Michael. Erling og Henrik – og så hjælp fra Jens
Aaris Thisted, da Peter døjede med en skade.
Tore fik sat Troels med 1 min på førsteturen,
både Rune og Anders kæmpede godt på den
korte midtertur, Philip og Michael gav hvad
de havde til sidst og førsteholdet blev nr. 5,
andetholdet nr 10.
Dagen efter til DM Lang (det nye navn for
”klassisk”) havde Køge OK lavet et rigtig fedt
stævne i de ukendte Borupskove. Udfordringen i H21 var 17, 5km… Bedst var Tore som
nr. 20, Troels nr. 22, efter slemme maveproblemer og Erling som nr. 34. Peter forsøgte at
løbe trods skaden i ballen, men valgte at udgå
lige som Rune, Henrik og Michael. Philip
klarede en 6. plads hjem i H19-20.
Philip og Troels deltog som de eneste
SET’ere til DM Ultralang i Als Nørreskov
sidst i september. Juniorerne skulle ud på 17
km, mens H21 løberne blev budt 26 km i den
lange smalle skov. Philip klarende en 5. plads
hjem i det stærke felt. Troels hev en 6. plads
hjem i den tyndt besatte H21, men havde et
godt og solidt løb, indtil kræfterne slap op 3
km før mål.. Modsat mange andre steder i
landet har Als ikke fået megen nedbør i efteråret og af den grund var skovbunden særdeles
hård og fast at løbe på, egentlig lidt uvant.
Elitens sæson afsluttes oftest med det mobile
træningscenter. Det gik til Norge og havde
deltagelse af Philip og Rasmus TH, som har
haft en rigtigt flot sæson. På centeret er der
mulighed for at træne i teknisk svære terræner, og dermed opbygge sin rutine i nordisk
terræn. Center afsluttes med deltagelse i
Blodslitet, hvilket er en stor norsk konkurrence, hvor man løber, hvad svarer til den ultra
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lange distance. Rasmus løb rigtigt flot og blev
nr. 4 i H16, kun 10 sek. efter vinderen. Helt så
godt gik det desværre ikke for Philip som
sluttede længere nede i H17-20.
SETturen er efterårets højdepunkt og har været afholdt siden 2002, alle gange med en succes man ikke kan opdrive andre steder!! Således også i år, hvor vi stillede 9 mand (af 12
mulige).
Destinationen var Thisted-sommerhuset ved
Vejlby Strand, programmet var fedt og engagementet højt! Søndag sov vi længe..
På lørdagen under SETturen skulle vi endvidere løbe opryknings-divisionsmatch i Grib
skov Esrum. På nær Philip, Søren S og Søren
O stillede vi i stærkeste opstilling på bane 1.
Troels var hurtigste mand og blev nr. 3, 2 sek
fra andenpladsen, på de følgende pladser kom
Peter (5), Rune (6), Tore (7), Henrik (11),
Michael (13) og Erling (19), Kåre klippede én
post mindre end os andre! Synd når nu han
var tilbage i god form.
Når denne artikel læses har klubben formodentlig afviklet et solidt MTB-O løb i St. Dyrehave søndag d. 29. oktober. Rune har oven i
alle sine andre gøremål være stævneleder,
Anders og Troels har lagt baner og Troels har
rekognosceret og omtegnet kortet til MTB-O
norm.
Søren Strunge, vores MTB-O og multisport
stjerne – og en kriger på en o-bane, er af jobog familiemæssige årsager flyttet til Århus
med sin kæreste Mette. Af den grund skifter
Søren klub til OK Pan Århus pr. 1/1. Vi vil
gerne takke Søren for hyggelige timer og flotte resultater i Søllerød trøjen ikke mindst deltagelse i 2 x MTB-O VM’er i 2005 og 2006

☺ Troels og Peter
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Klubhusformand og Vicevært
Arnold Hannibal Meyer aka. Mr. Aasøe
Jeg har netop overtaget opgaven som klubhusformand/Vicevært – så hvis det er din tur
til at gøre rent i klubhuset og det opdages at
du misser din rengøring, så sender jeg den
gamle O-Børge efter dig. Mange husker sikkert O-Børge tilbage fra midt halvfemserne
hvor han var med til at præge komposten med
hans retfærdige og hårde kritik af stævner
rundt om i det danske o-land. O-Børge er ikke
blevet yngre og mindre temperamentsfuld,
som I nok kan regne ud. Han er sidst SET
med stok og sort hår på vej op ad Maglebjerg
en tirsdag nat, hvor han nok burde have haft
en pandelampe på.
” Kontrolnr. 62 ligger et sted, der nærmest
ligner en fodboldbane, hvor Laudrup i en
glidende takling har revet en mostørv op,
hvorefter korttegneren har kaldt det et hul.” –
Citat O-Børge. Det må lige nævnes at der til

dette løb, var placeret en post ved en sten på
størrelse med en kokosnød + at der manglede
kort i H40!
Så derfor husk at give den en ekstra skalle,
når det er dig, der gør rent i klubhuset. Kan du
ikke den pågældende weekend, er det DIT
ansvar at bytte med en anden på listen!
Hvornår det er dig ser du på:
http://www.sollerodok.dk/html/rengoring.html
Bookning af klubhuset skal ske hos undertegnede. På sigt er det planen, at der vil blive lagt
en kalender på klubbens hjemmeside, hvor du
kan se hvornår klubhuset er ledigt.
Michael
Aasøe
michael@aasoe.dk

mob.

29273184

–

________________________________________________________________________________

Færdiggørelse af klubhus
Det er nu næsten 5 år siden vi fik et klubhus –
Rønnebærhuset. Der er blevet gjort meget i
klubhuset, hvad angår istandsættelse siden da,
men der mangler lige det sidste for at hele
klubhuset fremstår som færdigt. Når vi nu går
den mørke og kolde tid i møde, hvor der ikke
er så mange løb har vi chancen for at få klubhuset gjort helt færdigt.
Derfor inviteres der til færdiggørelse af
klubhus lørdag d. 25. november 2006 kl.
13.00.

Der er både håndværksopgaver og mere oprydningsprægede opgaver, så der skulle være
opgaver for alle. Vores primære opgaver er at
færdiggøre toilettet, rydde op i kontoret (gulvet bliver afslebet i december) og rydde op i
kælderen, så alt har sin faste plads. Derudover
vil der være en del småopgaver og en del generel oprydning og rengøring. Send mig gerne
en mail med tilkendegivelse af, om du kommer eller ej.
Rune
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Divisionsmatch
Rykker vi op?
Det var oprykning til den forjættede første
division der skulle løbes om, da Søllerødderne
drog til Grib Skov Esrum d. 21 oktober. Første divisions nr. 3 og 4 mod anden divisions 1
og 2, der var altså 2 pladser i næste sæsons
Superliga på højkant. Modstanderne var Farum, Ok Øst og Roskilde, og der blev med
sikkerhed ikke givet ved dørene.
Det er traditionelt på Bane 1, at Søllerød skal
trække mange point. Men SET-drengene skulle i den grad hive kaniner op ad hatten, når
Farums herrer var dem, der skulle dystes
imod. Troels Christiansen tog en fornem
skalp, idet han slog selveste Chris Terkelsen
med fire sekunder, og han endte på en solid
tredjeplads. Peter H, Rune M og Tore L tog
femte, sjette og syvendepladsen, og dermed
blev både Øst og Roskilde sat fornemt til
vægs. Kåre Seidelin var ellers på vej til at
hive en portion ungdomspoint med i regnskabet, men han lavede desværre et ærgerligt
fejlklip på den ni kilometer lange bane.
På bane 2A var det Steen Olsen der blev bedste Søllerod, mens Casper Wilken og Andreas
Konring også samlede godt med point i papegøjedragten.
De unge damer på 2B var også i skoven, og
den bane er traditionelt Søllerøds akilleshæl
på grund at de få kvinder i D21. Det blev ikke
uventet Farum og Øst der delte toppen imellem sig, men tre fightende Søllerød-kvinder
fik alle point med hjem.
Lige så ventet var det at Arne Grøndahl leverede en god præstation, og han endte først på
bane 3A med Jørgen M-S på en pointgivende
sjetteplads.
3B var for Søllerød et familieforetagende, idet
både Signe og Karoline Foverskov gav vigtige point.
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På bane 4 var de rutinerede kræfter i kamp, og
Erik Brühl blev 3’er mens Else Juul tog en
10’ende plads. Ib Glud og Anders Ølgaard var
også i kamp på bane 4, og det til trods for at
de begge var meldt 15 år ned i H65.
Både Jens Rose-Møller og Viktor Sveding var
skarpe på bane 5 og der var gode ungdomspoint på 6’eren. 2 gange Caroline – nemlig Wilken og Konring – blev sammen med Merete
Monrad nummer 6, 7 og 8.
Dagens mest suveræne Søllerød-præstation
stod Simon Thrane Hansen for på bane 7A.
Med næsten 3 minutter ned til andenpladsen
satte han sammen med Peter Illum et solidt
aftryk på den over 4 kilometer lange bane.
Hos kvinderne på 7B tog Jane Luther en 4.
plads og et point til alle tre matcher.
Bane 8 gav fuldt udbytte med Maria Berg
Rose-Møller, Martin Illum og Amalie Paarup
Krebs hos de helt unge.
Skulle det lykkes Søllerød at rykke op fra den
anden division, hvor vi har ligget solidt siden
midten af halvfemserne? Havde papegøjedragterne endelig givet Farum og Øst eftertrykkeligt baghjul? Desværre gav resultaterne
et negativt svar på begge spørgsmål. Søllerød
tabte alle tre matcher med over 25 point, og
der er ærligt talt et stykke vej til Søllerød
vender tilbage til fordums matcher i første
division. Men det positive er også til at få øje
på. Der er kommet mange nye Søllerødder til
i de seneste par år, især i ungdomsklasserne er
Søllerød væsentlig bedre repræsenteret end
for få år siden.
Resultaterne betød at Farum og Øst stadigt
løber i første division, mens vi skal kæmpe
mod Roskilde, Ballerup og Allerød i næste
sæsons anden division.
Erling Thisted
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Divisionsmatch
21/10 2006

72 - 105

Søllerød Orienteringsklub

70 - 108

78 - 104

Søllerød mod hhv. Øst, Farum og Roskilde
Bane 1: H21, H35, H17-20
8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
3
Troels Christiansen
5
Peter Horstmann
6
Rune Monrad
7
Tore Linde
11 Henrik Plenge Jensen
13 Michael Aasøe
19 Erling Thisted
29 Morten Knudsen
fejlkl Kåre Seidelin
fejlkl Anders Søndergaard

max 3 fra H21
22-17
14-22
8
6
7
4
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Bane 2A: H40-45-50, H15-16
8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
7
Steen Olsen
12 Casper Wilken
21 Andreas Konring
28 Ulrik Illum
29 Uffe Just Pedersen
46 Niels Raagaard
47 Niels la Cour Bentzon
54 Bo Konring
55 Jens Herman Krebs
58 Jens Anders Hansen
59 Michael Wilken
62 Carsten O Sveding
63 Jørgen Bojsen-Møller
ej
start Lars Fock

max 2 fra sam. klasse
13-26
16-23 15-24
4
6
7
5
6
5
2
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bane 2B: D21, D17-20, D35
6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
17 Tine Overby
18 Ellen Thisted
20 Annette Thomsen

max 2 fra D21
6-15
6-18
3
3
2
2
1
1

Bane 3A: H55, H60
4-3-2-1
1
Arne Grøndahl
6
Jørgen Münster-S
7
Ole Berner
11 Birger Tynell
15 Niels Conradsen
16 Henrik Krag-Jensen
fejlkl Jørn Wigh
Bane 3B: D40, D45, D15-16
6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
14 Signe Foverskov
19 Karoline Foverskov
fejlkl Maria Munk Eriksen

7-3
4
3
0
0
0
0
0

6-4
4
2
0
0
0
0
0

22-17
8
7
6
5
0
0
0
1

Bane 4: D50-, H654-3-2-1
3 Erik Brühl
10 Else Juul Hansen
12 Elsebeth Troelsgaard
15 Kirsten Olsen
17 Poul Munk Eriksen
22 Ib G Konradsen
25 Anders Ølgaard

5-5
4
1
0
0
0
0
0

max 2 fra samme klasse
7-15
7-16
7-15
3
4
3
4
3
4
0
0
0

4-6
3
1
0
0
0

7-3
4
3
0
0
0

Bane 5: H13-14, H15-16B, H17/35B, ms
6 * 1 pt. uanset klub, UP: 2-1
2-5
8 Jens Rose-Møller
1
12 Viktor Sveding
1
24 Arne Kæseler
0

max 2 HB
2-5
2-7
1
1
1
1
0
0

Bane 6: D13-14, D15-16B, D17/35B, ms
6 * 1 pt. uanset klub, UP: 2-1
4-5
6 Caroline Wilken
2
7 Merete Monrad
1
8 Caroline Konring
1
16 Jette Wilken
24 Susanne Thrane

max 2 DB
7-2
6-3
3
3
1
1
2
2
1

Bane 7A: H11-12, H13-14B, H15C, let

max 1 fra HC

4 * 1 pt. uanset klub, UP: 2-1
1 Simon Thrane Hansen
10 Peter Illum
6-18
3
2
1

4-6
3
1
0
0
0

3-4
3
0

Bane 7B: D11-12, D13-14B, D15C, let
4 * 1 pt. uanset klub, UP: 2-1
1-6
4 Jane Luther
1
2 Marianne Illum
0
10 Lilla Monrad
17 Bettina Slotorup

4-3
3
1

4-3
3
1

max 1 fra DC
1-6
1-6
1
1
0
0

Bane 8: H-10, D-10, H11-12B, D11-12B, beg
1-1-1 pr. klub
3-3
3-3
7 Maria Berg Rose-Møller
1
1
11 Martin Illum
1
1
23 Amalie Paarup Krebs
1
1
24 Jonathan Kæseler
0
0
26 Stig Knudsen
0
0
29 Nicolai Berg Rose-Møller
0
0
31 Jonathan Herman Krebs
0
0

3-3
1
1
1
0
0
0
0
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Oppe på

UDLØBEREN
Løst og fast for

SØLLERØDDERNE

NY REKORD
Torsdag, d. 28. september 2006 satte søllerødderne en ny rekord. Denne gang var det
ikke ude mellem O-skærmene i skoven, men
oppe på førstesalen i Rønnebærhuset. Her
strømmede de nyvaskede løbere op ad trappen
efter træningstur nr. 100 for at samles til en
hyggestund med lidt mad og drikke. Da alle
var blevet sat ned kunne det konstateres, at vi
havde rundet 50 personer i alle aldre og størrelser. Det blev et par tætte, men også særdeles hyggelige timer med superstemning – ja,
man kan vel tale om ”varm klubhygge” på
førstesalen.
At jeg (man kalder mig ”træner”) så blev begavet med flaskeposter og en stor kurv med
alt til kroppens fordærv, bare fordi jeg har sat
gang i 100 træninger, var ikke efter mine beregninger. Selvfølgelig er jeg glad, beæret og
taknemmelig over alle opmærksomhederne;
men vigtigst af alt var/er, at vi kan mødes så
mange til så godt et samvær.
TRÆNING SOM ALDRIG FØR
Ved træning nr. 100 kunne de seneste næsten
3 års ”breddeaktivitet” opgøres i tørre tal. Og
det er virkelig imponerende tal, der dukker
frem. Ikke mindre end 2848 søllerødder og
gæsteløbere har været ude til de 100 træninger. Nogle har løbet vildt og langt, andre har
taget de første spændende skridt ud mellem
O-posterne og andre igen har hjulpet med
postindsamling eller udvist anden positiv interesse for træningen.
Det har vist sig, at mange af klubbens medlemmer har benyttet sig af dette faste træningstilbud til at lokke familie, venner og
bekendte til en tur ud på O-banerne, hvilket
har haft den meget positive effekt, at mange
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af ”de nye” er overgået fra gæstestatus til
medlemsstatus. Netop denne personlige kontakt til nye løbere er meget væsentlig i introduktionsfasen. Beviset er det stigende antal
medlemmer i Søllerød OK.
BANK I FINLAND
I starten af efterårssæsonens træning fik vi
besøg af en flok bankfolk fra Nationalbanken
(NB). Pietro og Michael Enggård aftalte med
mig, at den lille flok løbere fra NB, kunne få
skærpet formen før en dyst i Finland mod de
andre nordiske landes nationalbankers løbere.
En af træningsdagene blev der trænet i brug af
nyindkøbte tommelfingerkompasser, så alle
kunne den mest moderne kompasteknik.
Yderligere drog jeg ind i pengenes højborg,
for at give et lille lynkursus i nordisk orientering og finske kort. Det blev nogle meget
koncentrerede timer, hvor jeg forsøgte at lære
NB-løberne nogle grundlæggende fiduser om
kort og terræn.
HB-løberne drog til Finland, hvor der var
blevet lovet lette baner. MEN ”let” er åbenbart en speciel betegnelse for en sværhedsgrad mellem svær og elite, for løberne blev
virkelig udsat for nogle barske prøvelser. Kortene var meget fremmedartede og banerne/poster var meget svære. Første dag – hvor
der blev løbet individuel konkurrence – kom 2
af løberne hele vejen rundt, medens de øvrige
måtte udgå. Banen var simpelthen alt for
svær. På den anden dag – hvor man løb stafet
– kæmpede alle NB-løberne så flot, at de klarede de meget udfordrende baner – tiderne har
de ikke talt om!Godt kæmpet af alle; men der
er ingen tvivl om, at NB-folkene fik FINSKE
BANK!
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DOPING
Dette foto er et bevis på et bevidst dopingforsøg i
Søllerød Orienteringsklub.
Ja, det kan udtrykkes så hårdt: Her ser man en
person på vej ned i DOPINGDYBET.
En i klubben ofte set person sidder her med sine
dopingværktøjer og dopingmidler inden for
rækkevidde.
Der er ingen tvivl om, at denne O-løber er
afsløret i et ganske afgørende øjeblik – få
sekunder før der tages beslutning om at tilføre
kroppen de farlige stoffer. Man fornemmer ud fra
billedet, at hans krop ligefrem skriger efter nye
påfyldninger – depoterne må være helt tomme og
abstinenserne presser hårdt.
Billedet viser den tragiske virkelighed for et ulykkeligt menneske i en dybt nedværdigende situation
og ethvert selvstændigt tænkende menneske bør bestræbe sig på ikke at komme i samme
katastrofale afhængighedsforhold til farlige og vanedannende stoffer.

14-dages-banen
Denne specialydelse, som Søllerød og OK Øst er fælles om, viser sig at være meget eftertragtet. Det
nye kortskab ser ud til at fungere fint efter hensigten og mange ikke-O-løbere tager imod tilbud om
at komme en tur ud i Rude Skov på postjagt.
Desværre har banelæggerne fra Søllerød svigtet nogle gange – og så står de anonyme brugere og
glor ind i et tomt kortskab.
At det ikke er passive mennesker, som kommer forbi ses af følgende:
”18. oktober. Hej banelægger! Jeg savnede lidt 14-dagesbanen i dag – er du gået på
efterårsferie? Ellers tak for fine baner. Prøver igen næste uge. Hej fra Susan”
”20. 0ktober. Jeg savnede også…helt vildt…en bane. Øv, løber en tur i stedet. Hilsen Hanne”
”22. okt. Savner også en bane at løbe på, men håber, at du nyder din ferie. Ethan.”
Uden dato: ”Enig med de andre. Christian”
Vi må sætte system i baneudhængningen næste år. Meld dig som banelægger til
Gert

UDLØBEREN
Hvad er det dog for noget?
Ja, de fleste O-løbere har opsøgt poster på
udløbere. Ikke mindst i Geel Skov er det en
meget brugt postplacering. Når posten på
udløberen er klippet, opdager de fleste Oløbere, at overblikket over terrænet er stort - og
man får ofte øje på sjove terrændetaljer, når de
ses lidt fra oven.
Joh, UDLØBEREN er et sted med god plads.
Og hvad får DU øje på, når du står på
udløberen?
Udløberen her i Komposten bliver stedet, hvor
de små kommentarer og historier fra O-

hverdagslivet kan finde plads. Små
sjove/skæve iagttagelser, som klubben løbere
indfanger på O-banerne, ved træning eller
andre steder, hvor søllerødske O-løbere mødes.
Send dine små historier til redaktøren og du vil
opdage, at du er med til at sende små
livgivende signaler til klubkammeraterne.
Find op på udløberen – kig ud - og send et”
klip” til KOMPOSTEN.
Næsten gang er DIT indlæg med i OPPE PÅ
UDLØBEREN - alle indslagene er denne
første gang leveret af
Gert
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Smålandskavlen.
Som Anders Jonsson oplevede den i år.
Lørdag den 28. oktober kl. 18 kørte vi ombord på færgen i Helsingør og halvanden time
senere kom vi frem til stævnepladsen i Hallaryd, 25 km vest fra Älmhult i Småland. Jag
havde Gustav og tre H16-løbere fra Roskilde
OK med i bilen. Løbet var startet kl. 19 med
at natløberne løb ud i den mørke nat. Det var
meget suggestivt og spännende at se løberne
komme in i mål og høre den dyktige speaker
rapportere fra radiokontrol mm.
Vi havde tre hold fra ”Spring-Cup
OK/Roskilde/Allerød” og H16 havde fire turer.
Signe Klinting og Andreas Konring løb næsten helt lige, da det kun skillede 3 sek. mellem dem. Andreas Bergman bommede lidt
mer og var et par min. efter dem.
Efter et par timer kørte vi de ca. 25 km til en
skole i Älmhult, hvor vi sov i vores medbragte soveposer. Næste morgen var det god morgenmad i skolens kantine, med alt hvad man
kunne ønske sig, inkl. lingonsylt, havregrød
og juice.
Nu var det jagtstart på de efterfølgende turer,
dvs. man startede efter det resultat som natløbet havde givet aftenen før. Søren Sørensen
og Marius Thrane på ”førsteholdet” var de
hurtigeste på sine stræk og sendte Rasmus
Thrane ud 1.10 min. efter tæten. Kasper Wilken gik også meget hurtigt og sendte Gustav
ud på tredje tur. I H21 var det spændende:
Leksand og Halden var sammen i front, med
bl.a. Thierry Georghiou og stærke finlændere
og svenskere jaktende et par minuter efter.
Men sprintverdensmesteren Emil Wingstedt,
Haldens OK viste endnu en gang hvilken superorienterer han er og kom først i mål ca. 50
sek. foran Niclas Jonasson.
Men før det, var det dramatik i H16-klassen.
Flere hold havde chansen at ta sejren og vi
ventede med spænning på rapporter fra sko
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ven. Så siger speakeren pludselig: ”Nu har ET
hold passeret ´förvarningen´ og det er..(laaang
pause).. et DANSKT hold! Det er Spring-Cup
OK med Rasmus Thrane, som er helt alene.”
Som vi jublede af glæde og stolthed. Alle de
starke svenske, norske og finske hold var sat
på plads af et ungt og talentfuldt danskt hold,
t.o.m. med en pige på førsteturen. Ja, det var
lidt af en sensation, som nog ingen havde regnet med.
Vi chauffører, Troels Bent Hansen fra Allerød
og jeg, fik også prøvet at løbe i den fine terræng i den åbne klassen, plus natløberne som
fik en ekstratur. Camilla Bergman løb faktiskt
tre turer på to dage, hon er virkelig en frisk
pige, med stor appetit på OL. Gustav gik også
fint og var kun nogen minuter efter Marius
Thrane på tredjeturen.
Næste år går Smålandskavlen i Oskarshamn
og hvis jeg ikke skal på arbejde den weekend
kunne jeg godt tænke mig at være med igen.
Det var nemlig en meget spænnende og velarrangeret konkurrence.
Måske kunne vi få nogen rene Søllerødhold
med.

Andreas Konring på 1. turen/ natturen.
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Spring Cup OK 1

Indv. placering
32 Signe Klinting
2 Søren S. Sørensen
1 Marius Thrane Ødum
4 Rasmus Thrane Hansen

Indv. tid
48:03
28:36
19:20
32:21

Holdets placering
32
7
4
1

Holdets tid
48:03
1:16:39
1:35:59
2:08:20

Mit første natløb
/Bo Rasmussen
Torsdag d. 26. oktober skulle jeg ud på mit
første O-natløb. Jeg syntes selv, jeg havde
forberedt mig godt med helt nyt kompas (man
kan jo ikke blive ved med at låne et af klubben) og ny pandelygte.
Kl. 17.20 mødtes vi oppe ved Rudegård Stadion. Jeg kunne godt se, at min nye LEDpandelygte ikke var af helt samme kaliber
som flertallets, men det gik nu nok.
Vi fik hver vores kort, som vi selv skulle opmærke med poster. Ikke helt samme service,
som vi plejer at blive mødt med til torsdags
træning. Jeg valgte en 4 km rute med 10 poster.
Med 120 timers brændetid på batterierne
tændte jeg lygten, selv om det ikke var blevet
så mørkt endnu. Og så af sted mod første
post. Det viste sig at være en god ide, reflekserne på posterne lyste kraftigt op. De første
fem poster gik rimelig let, lygten mest brugt
til at lyse på kortet med.
De sidste fem poster var helt anderledes:
At løbe der i næsten helt mørke med kun sin
egen lille lyskegle er en helt speciel oplevelse.

Al ens orientering begrænser sig til det, man
ser i lyskeglen. Så længe der var åben skov,
var det let nok at orientere sig, men senere
begyndte duggen at falde meget tungt.
Ved næstsidste post, besluttede jeg mig for
den korte vej langs en å. Det var ikke helt så
let, som jeg havde håbet. Skovbunden var
meget fugtig, og der voksede et tæt krat omkring åen. De fugtige blade på krattet reflekterede lyset, så man nærmest blev blændet, og
åen var alt for svær at følge.
Vejen mod sidste post blev et mudderbad.
Kortet viste godt nok å / blød bund. Men med
nedfaldne blade over det hele, kunne man
ikke se andet end en lille lavning, så den var
nok tørret ud ! Men nej – et øjeblik senere,
løb jeg i mudder til hofterne. Det var lidt af en
speciel slutning på mit første O-natløb.
Hele turen havde været en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig til udfordringen i de
næste natløb. Muligvis med en pandelampe
med lidt mere ”juice” i.
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Rasmus Thrane Hansen
6 DM-guld ved 6 DM ér
Kære Rasmus.
Jeg har tidligere ønsket dig tillykke med alle 6
guldmedaljer. Nu slipper du ikke for at skulle
omtales i Komposten. Derfor bedes du svare
på alle mine spørgsmål. De kommer her:
Hvornår er du født?
1990
Din højde? Din vægt? Din skostørrelse?
Ca. 177 cm
63 kg
43
Hvordan og hvornår opdagede du O-sporten?
Jeg kendte Andreas Konring fra fodbold og så
fik jeg lyst til at prøve O-løb. Og så lavede Bo
en træningsbane til mig. Og det fangede mig
så meget, at jeg begyndte at løbe
Du har jo vundet 6 DM ´er: natløb, sprintdistance, mellemdistance, lang, ultralang og
stafet sammen med Andreas og Casper.
Hvilket mesterskab blev du mest glad for?
Hvorfor?
Lang. Fordi jeg de to sidste år har løbet så
sindssygt ringe på denne distance og fordi at
det er min yndling disciplin
Hvad er din favoritdisciplin?
Langdistance. Det er kun de rigtig seje der
vinder langdistancen.
Hvor er dine stærkeste sider? På det løbsmæssige eller på det orienteringstekniske?
I starten var det helt klart det løbsmæssige,
men nu synes jeg, at jeg også er kommet godt
med i det o-tekniske.
Vi har set unge mennesker ærgre sig så meget
over at blive slået, at de tuder. Hvordan reagerer du, når du bliver slået? (for det har du vel
prøvet!)
Jeg er ikke den bedste taber. Til DM Lang
(den gang klassisk) i 2004 løb jeg mit dårligste løb nogensinde. Og da jeg kom i mål var
jeg rigtig sur. Og jeg blev nødt til lige at gå
en tur ud i skoven og klemme en lille tåre.
Men nu er jeg blevet en meget bedre taber,
måske fordi jeg er blevet en bedre o-løber.
Jeg kan godt klare at blive slået, men det irriterer mig stadig lidt. Jeg vil helst vinde.

På hvilken måde påvirker det dit løb, hvis en
konkurrent prøver at hænge på?
Jeg kan godt blive lidt stresset og sætte farten
op for at slippe af med velkommende. Det
resulterer tit i bom, hvis man gør det. Så det
er jeg holdt op med. Nu koncentrerer jeg mig
bare om min egen orientering og så falder
vedkommende automatisk af på et tidspunkt.
Du har prøvet mange forskellige terræntyper
rundt omkring i Danmark.
Har du et favoritterræn? Hvilket?
Silkeborg-terrænerne og Fanø er super lækre.
I hvilke andre lande har du løbet O-løb?
Sverige og Norge
Hvad synes du om O-banerne der?
Det er sværere end i Danmark og terrænet er
også mere vildt. Jeg kan bedre lide det end
Danmark.
Hvordan klarer du dig der?
Det plejer også at gå ret godt. Til O-ringen i
2006 blev jeg nr. 9 og terrænet var langt fra
noge,t som vi har i Danmark. Masser af sten
og ultra mange detaljer.
Du går lige nu på Himmelbjergegnens Naturog Idrætsefterskole.
Har opholdet der betydning for dit O-liv, tror
du?
Ja, det tror jeg. Vi har O-løb på skemaet og vi
træner i nogen fede terræner, så jeg udvikler
mig meget teknisk.
Kan du nævne tre ”fede” ting ved at gå på
efterskole?
Piger, venner og O-løb ☺
Og til slut:
Hvad skal der ske, når du kommer hjem fra
efterskole?
Så skal jeg på gymnasiet, og så kunne det
være jeg kunne hjælpe med noget træning i
klubben, for jeg er i gang med at tage DOF’s
trænerkursus 1 ovre på efterskolen.
Har du planer for din fremtid med O-løb?
Jeg vil gerne være rigtig god. Komme med til
junior- og senior-VM og vinde guld ☺
Vibe/Rasmus
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Sut-portræt
Karoline Foverskov
Navn & Kaldenavn: Karoline Foverskov
(Karoline)
Alder: 16 år
Løbet siden: 11. april 2005
Skostørrelse: 39
Kompas: Silva
O-sko: Genbrug fra Andreas eller Caroline
(eller begge to) – holder forbløffende godt
Favorit disciplin: Stafet – mere sammenhold
Største O-idol: Det må være Thrane (hvordan
kan man løbe så hurtigt!?)
Bedste resultat: Nr. 1 til Molboløbene 2005,
nr. 12 til DM lang 2006
Største skuffelse: Da jeg ikke kunne finde post
6 til DM klassisk (lang) 2005. Gjorde ikke så
meget, at vinderen allerede var kommet i mål
inden jeg kom til posten, men surt at måtte
give op.
Hvordan kom du ”ind i sporten”?
Jeg havde været med min familie til Molboløb
nogle gange. I 2005 vandt jeg titlen som
’Overmolbo’, men syntes det var lidt pinligt,
da jeg havde startet finalen med at aflevere
mit kort (det var irriterende at skulle løbe
rundt med), og efterfølgende havde løbet i
hælene på min mor hele vejen. – Så blev jeg
næsten nødt til selv at lære at orientere.
Det sjoveste ved O-løb?
Når man finder posterne! Kombinationen af
at løbe, men samtidig skulle tænke. Man kan
ikke på forhånd sige, om det vil gå godt eller
dårligt. Det hyggelige sammenhold i klubben
og nærværet i en forholdsvis lille sport (fx til
WOC hvor løberne gik rundt blandt
publikum). Det er muligt at løbe sammen eller
alene. I det hele taget er det fedt, at det er en
sport hvor alle kan være med.
Bedste O-oplevelser?
Der er mange specielle – Tiomila, DM, U3kurser, WOC – alligevel vil jeg fremhæve
træningen, da jeg synes de allerbedste
oplevelser er, når det helt kilder i maven på

vej til træning, fordi man bare glæder sig så
meget til at komme ud og løbe i skoven.
Arbejdsopgaver i klubben?
Der er vist ikke nogen (kan banelægningen til
HOF-stafet ikke tælle med, så ser det ud som
om jeg laver noget?).

Karoline ved klubmesterskabsmiddagen
Andre interesser?
I øjeblikket er det mest gymnasiet der optager
min tid. Ellers kan nævnes venner og familie.
6 Snabbfrågor:
Ensom i skoven eller flere på ”krogen”?
Lidt af hvert.
Bedste citat?
”Hellere løb med omtanke end hjerneløs
cirkulation”
Tiomila eller Jukola?
Tiomila
Tights eller nylon?
Tights
Skov eller fjäll?
Skov
Hvilken årstid foretrækker du?
Forår
Lige på eller udenom?
Udenom
Casper W.
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Mountainbike Orientering
Sidse Schjøtz,
Dansk Mester i Mountainbike Orientering
Den 15. oktober blev et af klubbens nyere
medlemmer Dansk Mester i mountainbike
orientering. Sidse Schjøtz vandt Danmarksmesterskabet i D21 ved DM i Stenderupskovene i Kolding.
Det var ikke helt overraskende, at Sidse kunne tage DM-titlen, idet hun også var med til
VM i MTB-O i Finland i sommers med en 31.
plads på mellemdistancen som bedste resultat.
Sidse var også udtaget til EM i MTB-O i august, men en knæskade forhindrede hende i at
komme med. Nu er Sidse igen tilbage på banen. Stort tillykke med titlen til Sidse!
Damer – 15 km – 15 poster
1. Sidse Schiøtz, Søllerød OK, 1.19.44
2. Henriette K. Jørgensen, OK PAN, Århus,
1.26.32
3. Gry Johannsen, OK PAN, Århus 1.27.25
4. Anne-Mette Nørregaard, OK FROS, Fredericia, 1.32.01
5. Katrine Olesen, OK PAN, Århus, 1.32.49

Danske mestre: Sidse S. og Lasse Petersen

29. oktober i Store Dyrehave
En af Søllerøds sidste aktiviteter udadtil i år –
Løberen MTB-O Cup afslutningen i Store
Dyrehave d. 29. oktober - er netop afholdt
med stor succes. Med gode rammer på Frederiksborg Byskole i Hillerød havde vi en fin
base for arrangementet. Troels og Anders
havde rentegnet kortet til MTB-O norm og
lavet banerne mens undertegnede var stævneleder. Der kom ca. 120 ryttere i skoven, hvil-
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ket er meget fint for mountainbike orientering. Sidste år på sammen tid var der omkring
80 deltagere til et tilsvarende løb, så MTBorientering er i vækst. Det er dejligt at se at
flere og flere – også Søllerødder - finder ud af
at orientering på cykel kan være ganske sjovt
samtidig med at man får motion på en anden
måde end løb.
Rune
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Generalforsamling
Søllerød Orienteringsklub
Indkaldelse til Generalforsamling
Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub efter vedtægterne.
Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 20. februar 2007 kl. 18.45 i Rønnebærhuset.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent og referent.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for 2006.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2006.
Fremlæggelse af budget for 2007.
Fastsættelse af kontingentsatser (ungdom-/senior-/familie-/passivt medlemskab) for 2007.
Behandling af indkomne forslag.
For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14
dage før generalforsamlingen (dvs. senest 6. februar 2007). Senest 10 dage før afholdelsen
af generalforsamlingen (10. februar) vil modtagne forslag være offentliggjort på klubbens
hjemmeside og ved opslag i klublokalerne.

7) Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer:
a. Formand (lige år), for 2-årig periode
b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode
c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne – udskiftning efter 2-årig periode ifølge
bestyrelsens turnusplan
d. 2 revisorer for 1 år
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Sut-træning.
f. 1 revisorsuppleant for 1 år
Ulrik prøver at følge sønnen, Peter
8) Eventuelt
↓
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!

Som det vist er rygtedes – runder jeg midt
i november det næste ”skarpe hjørne”.
I den anledning håber jeg at se jer til
RECEPTION / ÅBENT HUS
Fredag d. 17. november
Indenfor tidsrummet kl. 16 – 21
på privatadressen Liljevej 16, Hørsholm
Kærlige hilsener
Ellen
________________________________________________________________________________

Julemaveløb
Årets sidste O-løbs begivenhed i Søllerød som du ikke kan undvære!!!
Som traditionen byder, afholdes julemaveløbet 2. juledag med samlet start fra Rudegård Station
Kl. 10:00, og det varer en time.
Dermed er alt det, der er som det plejer, nævnt.
Vinderne vil i år ikke være udtrukket på forhånd, men vil blive fundet i en reel konkurrence, som
måske ikke lige er et klassisk O-løb.
Følgende kan oplyses:
Det bliver et pointløb. Der vil være 3 forskellige valgmuligheder:
• Banen for den fornuftige/eftertænksomme løber
• Banen der kræver lange overvejelser
• Banen der kræver meget lange overvejelser.
•
Det bør nævnes, at det gælder om at finde de rigtige poster.
Så derfor – tilmeld dig nu mens du har gejsten – for at få en rigtig afslutning på (jule)festen.
Tilmelding senest den tirsdag den 12. december til Ulrik Illum (U.illum@kpfilms.com)(45890691)
20
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Lidt af hvert

Er det ikke lidt tidligt?
Måske nok, men hvis klubbens medlemmer
har lyst til at bo sammen, er det ikke spor for
tidligt at lede efter noget.
Påskeløbene 2007 foregår i Nordkredsen fra
5. – 7. april.
1. etape: Rønhøj/Oudrup,
2.etape: Rold Vælderskov/Rebild,
3. etape: Rold Nørreskov.
Overvej om det er noget for dig, og tag en
snak med Mogens Jørgensen, så han kan danne sig et overblik.

NOC.
Der afholdes åbne Nordiske Mesterskaber på
Bornholm fra 2. – 6. maj 2007 og i den forbindelse inviteres til NOC en TOUR. Der er
første deadline for tilmelding den 1. december.

Der kan tilmeldes i o-service på nuværende
tidspunkt og startafgiften er en smule reduceret sammenlignet med sidste frist engang hen
på foråret.
Skal vi lave en klubtur? Leje en hytte?
Tag en snak med Mogens Jørgensen.

Her føler man sig velkommen.
For nogle uger siden tog jeg den store beslutning, fra januar 2007, at melde mig ind i Søllerød OK efter mange års trofast medlemskab
i Reserveofficerernes Orienteringsklub.
Jeg mailede til Mogens Jørgensen og efter
mindre end et døgn var alt klaret. Efter yderligere et døgn begyndte jeg at modtage information om klubaktiviteter.
Kære Mogens - det kan ikke gøres bedre. Jeg
føler mig virkelig velkommen.
Bent Christensen, nyt medlem H55

Molboløb arrangør oversigt, 2007.
Dato

Skov
Startsted

07-012007

Jægersborg Hegn
Rundforbihallen

14-012007

Rude Skov
Rudegård

21-012007

Geel / Kirke Skov
Rudersdal Rådhus

28-012007

Rude Skov
Rudegård

04-022007

Geel/Kirke Skov
Rudersdal Rådhus

11-022007

Jægersborg Hegn
Rundforbihallen

18-022007

Geel /Ravnholm
Vangebo skole Store
gymnastiksal

Ellen Thisted, Jens Aaris
(Tlf.nr. 4586 6396)

Thisted, Aaris

25-022007

Jægersborg Hegn
Rundforbihallen

SET’er
Peter Horstmann
(Tlf.nr. 2894 1404)

Tore Linde

04-032007

Trørød Hegn SpejderUlrik Illum
hytten ved NØ hjørnet af
(Tlf.nr. 4589 0691)
skoven

Ulrik Illum

11-032007

Jægersborg Hegn
Rundforbihallen

Wilken + ??

Arrangører / tlf.nr.
Elsebeth, Birgitte og
Eduard Troelsgård, Lars
Fock, Andreas Proschowsky
Erik og Lotte Brühl
(Tlf.nr. 4817 7826)
Fam. Wilken og
Kæseler / Slotorup
(Tlf. nr. 4581 2633)
Claes Heerup
(Tlf.nr. 2072 3939)
Uffe J. Pedersen, Mette
Grønvald, Henrik
(Tlf.nr. 4580 8338)
Hans-Ole Ketting
(Tlf.nr. 4580 6348)

Wilken
(Tlf.nr. 4581 2633)

Banelægger

Tore Linde

Erik Brühl

Postindsamler
fra kl. 12.00

Jonas Søderberg

Jonas Søderberg

Medarrangører
+ medhjælpere
Troelsgård med flere

Brühl m.fl.

Casper Wilken og
Philip Kæseler
Jonas Søderberg

Wilken + Kæseler/
Slotorup

Erik Brühl

Claes Heerup, Susanne Allerup, Caroline Lund Berthelsen
m.fl.

Uffe J. Pedersen
Tore Linde

Jonas Søderberg

Jonas Søderberg
Jonas Søderberg
Jonas Søderberg

Jonas Søderberg

Jonas Søderberg
Jonas Søderberg

Inger, Ulrikke og
Anders Huus Pedersen
’Pilekæret’
Thisted, Aaris

SET’er
Susanne, Simon og
Jens Thrane?
Niels Bentson?
Kurt Astrup
Kirsten Olsen
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KLUBMESTERSKABET 2006
Klubmesterskabet 2006 (Carolines sang)
Melodi: ”I en kælder sort som kul…”
Hvem mon løbet vinde kan
Mon det bliver Jonathan,
Rune, Vibe eller Bo
En med orienteringssko
Omkv.: Mesterskab vi havde i dag
Sikken en dejlig dag i dag
Alle fik vi løbet
Middag med i købet

Blufærdige Bo Konring med pilekoggeret.

”Hvem mon løbet vinde kan ?”
står der i første linje af Caroline Wilkens nye
klubmesterskabssang. Ja, det var den spænding, vi måtte leve med langt ind i klubfesten
lørdag, d. 4. nov. 2006. Heldigvis havde Kirsten O. og Else J.H. sammen med for mig
ukendte hjælpere fået skaffet plads til festens
44 deltagere. Utroligt, at så mange kan presses sammen i vores førstesals meget beskedne
lokaler; men det skal også siges, at sofaer med
tilhørende bord var stablet ind i det lille kontor, så der kunne sættes borde op helt hen i
vinduesnichen.
Der var ”fed” stemning på lige fra første øjeblik, og den lækre mad sammen med de medbragte læskedrikke satte yderligere fart på
aftenen. Inden mesteren skulle afsløres/kåres
blev stemningen yderligere skruet i vejret,
idet der dukkede en nybagt klubmesterskabssang frem fra Caroline Wilkens plastikpose.
Så skulle vinderen kåres og på sædvanlig retfærdig vis havde ”man” bestemt, at den løber,
som med sin kilometertid for dagens løb i
Tokkekøb Hegn kom nærmest på kilometertiden i seneste divisionsmatch – ja, han/hun
skulle være dagens mester.
Denne logiske regel medførte, at Maria Munk
Eriksen fik skildpadden for sin næstsidsteplads, medens BO KONRING viste stabilitet
i løbsfart og derved sikrede sig dette års mesterskab – med ret til at passe på det flotte
navnesmykkede pilekogger hele næste år.
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Bakker, kurver trodser vi
Gennem krat og over sti
Vi er alle friske
Os kan ingen tæske
Skader her, og skader der
Alle får vi fler’ og fler’
Tapet ind og tapet op
Vi får tape på vores krop
De voksne går på kursus nu
Lærer mange ting i smug
Hvad er diger, hvad er vej?
Det skal de nu lære sig
SUT’er, SET’er, SAP med fler’
Vi vil alle feste
Kursus, hygge, meget mer’
Vi er bar’ de bedste
Omkv.: Mesterskab vi havde i dag
Sikken en dejlig dag i dag
Alle fik vi løbet
Middag med i købet

Festhyggen fortsatte – væskeposter blev tømt
og den lækre dessert, som familien Wilken
havde sørget for, gled ned sammen med kage
og kaffe. Undervejs blev den nu godt 11 år
gamle klubsang (”Vi er vist alle vilde”) afsunget – også den med behørig skyllepause
indlagt.
Resultatlisten cirkulerede og kan vel forhåbentlig en dag ses på klubbens hjemmeside.

Stemningsramte SÆT’ere
Ham, der også var med.
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VINTERTRÆNINGSLØB
nov. 2006 – mar. 2006
Ved hver træning vil der være:
Forskellige baner, ofte med tekniktræningsøvelser.
Banelængder: 1 lettere bane på ca. 2,5 – 3 km og 2 sværere baner på 3,5- 7 km

DATO

SKOV + MØDESTED

Torsdag, d. 16. nov. 2006,
Kl. 17.30 – 19.00

Rude Skov. Sidste nattræning.
Rudegård Stadion ved søen.

Skift til lørdag
Lørdag, d. 25. nov. 2006, kl. 10.00
Lørdag, d. 2. dec. 2006, kl. 10.00
Lørdag, d. 9. dec. 2006, kl. 10.00
Lørdag, d. 16. dec. 2006, kl. 10.00

Rude Skov. Vintertræning starter. Rønnebærhuset
Trørød Hegn. P-plads på Trørødvej
Geel Skov. P-plads på Vangebovej/tennisbaner
Rude Skov. FORJUL. Rudegård/Rønnebærhuset
JULEFERIE Løb 14-dages-banen 3 gange !!!
Lørdag, d. 6. jan. 2007, kl. 10.00
Rude Skov. Hørsholm Kongevej v. Agersø
Lørdag, d. 13. jan. 2007, kl. 10.00
Ravneholm. Vangeboskolens P-plads
Lørdag, d. 20. jan. 2007, kl. 10.00
Rude Skov, Birkerød Kongevej, 18 km-mærket
Lørdag, d. 27. jan. 2007, kl. 10.00
Kirkeskoven. Havartigården, sydlige P-plads
Lørdag, d. 3. feb. 2007, kl. 10.00
Trørød Hegn. P-plads på Trørødvej
Lørdag, d. 10. feb. 2007, kl. 10.00
Geel Skov. P-plads på Vangebovej/tennisbaner
Lørdag, d. 17. feb. 2007, kl. 10.00
Rude Skov. Hørsholm Kongevej, 18,2 km-mærket
Lørdag, d. 24. feb. 2007, kl. 10.00
Ravneholm. Vangeboskolens P-plads
Lørdag, d. 3. mar. 2007, kl. 10.00
Geel Skov. P-plads på Vangebovej/tennisbaner
Lørdag, d. 10. mar. 2007, kl. 10.00
Rude Skov. Hørsholm Kongevej v. Agersø
Lørdag, d. 17. mar. 2007, kl. 10.00
Trørød Hegn. P-plads på Trørødvej
Lørdag, d. 24. mar. 2007, kl. 10.00
Rude Skov. Vintertræningsafslutning, Rønnebærhuset

Vinterklargøring
Planen er lagt for længe siden og
de første nattræninger er blevet
slidt godt af Søllerødder, udstyret
med mange spændende variationer inden for ”natbelysning”.

Lørdagstræningerne vil blive afviklet i samme stil som der 3
tidligere vintres træninger og forhåbentlig vil vores korttrykningssystem være oppe i fulde omdrejninger, så der fortsat
kan være lækre træningskort til Søllerødderne.
Hver træning er planlagt til at vare ca. 1½ time, så alle kan nå
lørdagsindkøb/-frokost efter en frisk tur i vinterskovene. Vil
man have længere indsatser, er skovene åbne for eget initiativ.
Det har nu ved mere end 100 træninger vist sig, at netop disse
klubtræninger er særdeles velegnede til at introducere nye
løbere i O-idrættens mysterier, så lad familie, venner, kolleger
m.m. prøve O-løb i den kommende vinter.
Den første lørdagstræning er allerede klar på tegnebrættet.
Der vil blive budt på variationsorienteringsopgaver i den centrale del af Rude Skov, og da netop den del af skoven er ret
kendt, vil jeg for-søge at tvinge løberne til præcision i kortlæsning og kompasteknik.
Velkommen til vintertræning !

Gert
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Vinterkarrusel
2006/07
Fundet på DOF ´s hjemmeside.
For at se farver, må du selv åbne den.

-karruselliste
vCal Dag Dato
Skov/område
11-11lø
Nyrup
2006
18-11lø
Krogenberg
2006
25-11lø
Horserød
2006
03-12Teglstrup syd
sø
2006
03-12Tisvilde Hegn
sø
2006
10-12sø
Danstrup
2006
26-12ti
Teglstrup
2006
26-12ti
Tisvilde hegn
2006
28-12to
Teglstrup
2006
07-01sø
Nyrup hegn
2007
14-01sø
Tokkekøb Hegn
2007
21-01Egebæksvang
sø
2007
03-02lø
Hornbæk
2007
04-02sø
Rude skov
2007
10-02lø
Hammermøllen
2007
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Opdateret: 17-10-2006
Ændringer og tilføjelser er markeret med blåt indtil næste opdatering
Se information og kontaktperson nederst på siden

Mødested

Krak

Naturskolen, Kongevejen

37 K6

Krogenbergvej

47 B2

Hornbækvej, trekant i
skovens SØ-del

26 H4

Esrumvej p-plads øst

27 K7

Klubhuset, Godhavnsvej
Hornbækvej

46 K1

Klubgården, Gl. Hellebækvej 28 D6
Klubhuset, Godhavnsvej

22 C5

Klubgården, Gl. Hellebækvej 28 D6
Naturskolen, Kongevejen

37K6

Flynderupgård, Agnetevej

47K1

Sandagerhusvej

17B4

Hammermøllen

27K2

Arrangør Starttid
13:00HSOK
14:00
13:00HSOK
14:00
13:00HSOK
14:00
10:00HSOK
11:00
09:00THOK
10:00
10:00HSOK
11:00
10:00HSOK
11:00
09:00THOK
10:00
17:00HSOK
18:00
10:00HSOK
11:00
09:30OK Øst
10:30
10:00HSOK
11:00
13:00HSOK
14:00
09:30OK Øst
10:30
13:00HSOK
14:00

Bemærkning

Julemaveløb

pandelampe

