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Tre flotte stafetresulteter til SM-Stafet 2006: 
Bagerst: Sølv H21, Peter Horstmann, Søren 
Olsen og Tore Linde. 
Midten: Guld H13-16. Andreas Konring, 
Rasmus Thrane og Casper Wilken 
Forrest: Sølv D/H13-14, Caroline Konring, 
Gustav Jonsson og Alexander Søeberg 
 
 
Til venstre: Mogens Jørgensen 
”philosopherer” over radioposter som skal 
bruges den næste dag – SM-lang 
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Vor mand i bestyrelsen: 
Af John Aasøe 
 
Onsdag den 7. juni 2006 blev Øst-kredsen nedlagt. Som følge af de vedtagelser som blev foretaget 
på repræsentantskabsmødet i foråret, oprettes der kredsudvalg i stedet for.  
 

Derfor oprettedes i stedet for: Selskabet ”Østkredsens Venner” hvis formål er: 

Selskabets formål er at støtte klubber, som er medlem af Dansk Orienterings-Forbund under 
Danmarks Idræts-Forbund og har hjemsted øst for Storebælt, 

1) ved at udlåne orienteringsmateriel fra selskabets depoter mod et vedligeholdelsesgebyr.   
 
2) ved at yde finansiel støtte til nye aktiviteter i klubbernes børne- og ungdomsarbejde. 

 
3) ved at yde støtte til særlige aktiviteter der foregår i et samarbejde mellem flere klubber 

 
Dette selskab som er selvejende fik ved samme lejlighed overdraget formuen fra Øst-kredsen og fra 
Øst-kredsens Ungdomsfond. 
 
Næste år arrangerer Søllerød OK 4 løb: Divisionsmatch for 5.-6. division i Jægersborg Hegn den 28. 
april 2007, Kredsløb den 2. september i Grib Vest, Børnekarrusel i Rude Skov 19. september og Nat-
Cup den den 5. december. Stævneleder til kredsløbet er fundet Anders Jonsson og Ulrik Illum, 
Mogens Jørgensen tager Nat-Cup, Børnekarrusel er foreløbig Kirsten Olsen – så du kan stadig nå at 
melde dig til den 28. april-løbet.!! 
 
Inden sommerferien begynder er der trænings-afslutning med grill på grusbanen ved klubuset – se 
omtale og tilmeldingsvejledning anden sted i dette organ. 
 
Bagsiden viser Ulrik Illums seneste indsats for orienteringssporten og for Søllerød OK. 70 børn fra 
Nærum Skole fik denne flotte tryksag i hånden efter en tur i skoven – et samarbejde mellem lærere 
og forældre. 

 
 
 
Redaktørens personlige bemærking:  
 
Forudsætningen for at jeg vil ”klippe bladet sammen” er at 
materialet kommer til den aftalte tid – at der kommer stof nok 
og at det er til at ”klippe og indsætte” – jeg vil ikke længere 
minde folk om deadline, være 4-5 timer om at ”redigere” og 
derefter forestå udsendelse. Derfor søges en eller flere der vil 
overtage KOMPOSTEN. 



 Komposten – maj/juni 2006   Søllerød Orienteringsklub 
 

4   

Elitesiden januar-februar 2006 
v/Peter Horstmann og Troels Christiansen 
 
- Søren Strunge allerede udtaget til MTB-O VM 
og Philip Giødesen Lund kan kvalificere sig til 
Junior VM 
 
Sidste Komposts Elitesiden blev skrevet på vej 
til EM testerne ved Tibro i Sverige. Terrænet 
var superfedt og for-træningen om fredagen 
bød på særdeles svær kurveorientering. Fra 
SET deltog Tore, SørenO, Peter, Rune og 
Troels. Vi boede med de andre fra Spring Cup 
OK på et fint vandrehjem i Karlsborg med 
udsigt til Vätteren. Testerne (mellem- og 
langdistance) gik i et naboterræn til for-
træningen, også dette område var rigtig fedt. 
Placeringsmæssigt blev det til en fornem 
10’ende plads til Rune på mellem, mens Peter, 
Tore, Troels og Søren blev hhv. 16, 19, 20 og 
27. Søndag ventede hele 15 km, og fysikken 
blev særdeles afgørende. Peter løb stærkt og 
blev 8’er, Rune igen godt og igen 10’er, Søren 
19 og Troels nr. 24.  
Philip var i denne weekend med 
Juniorlandsholdet til Craft Cup i Norge, hvorfra 
der berettedes om svær finorientering, og en 
smule klask til de danske drenge.. 
 
Den efterfølgende weekend bød på verdens 
største stafet, Tio-Mila. Sædvanen tro var der 
overnatning i Kathrineholms klubstue, og 
arrangørerne havde sørget for fornemme 
fortræninger i Nordisk Mesterskabs terræner. 
Spring Cup OK stillede med to hold, hvor SET 
var repræsenteret af Rune, Tore, Peter, Philip, 
Søren O og Michael. Desuden var SUT 
repræsenteret på ungdomsholdene med 
Gustav og Casper. Terrænet passede godt til 
danskerne med passager af meget let løbet 
skov. Spring Cup OK kom for første gang 
nogensinde i top 50 med en placering som nr. 
49 – puha tæt på. I betragtning af 
gennemsnitsalderen på holdet tegner det godt 
for fremtiden. 
Stævnet levede op til forventningerne, og der 
var både storskærm, live tv-dækning, Trac 
Trac og speekning af Per Forsberg under hele 
stafetten. En mindeværdig tur… 
 
Med forårsskoven som kulisse blev det en god 
SM weekend i det nordsjællandske. Lørdagens 
stafet i Grib Esrum havde deltagelse af 2½ 
SET hold. Førsteholdet i vandt opstilling med 
Peter, Tore og Rune, andetholdet med Philip, 
Troels og Michael (efter afbud fra Søren S) og 
alene på trejdeholdet måtte Erling kæmpe på 
førsteturen. Efter første tur kom Peter ind som 
tre’er og Philip lige efter som fire’er, Tore og 

Troels løb holdene op som hhv. 2 og 3 efter 
anden tur. Rune holdt andenpladsen (og 
dermed SM sølv), mens Michael måtte slippe 
taget i førergruppen og holdet blev 7’er. H16 
drengene Casper, Rasmus og Andreas fik guld! 
Som det sikkert er de fleste søllerødder 
bekendt så arrangerede vi SM Lang (tidligere 
klassisk) i Grib Nord, et meget velbesøgt 
stævne på en herlig forårsdag. Tore havde 
påtaget sig det store arbejde med 
banelægningen og deltog derfor ikke. Philip 
tog sig af sejren i H19-20! Rune nr. 4, Peter 
10, og Henrik nr. 22 i H21. 
 
Peter og Runes gode præstationer ved EM 
testerne havde, igen, givet udtagelses til 
Nordic Meeting. Nordic Meeting er en B-
landskamp for de nordiske lande. I år blev det 
afholdt ved Arendal i den sydøstlige del af 
Norge. Området er kendt for sine ekstremt 
krævende terræner, hvor der skal kæmpes 
hele tiden for at komme fremad. Ikke ligefrem 
hvad vi er vant til hjemmefra. Turen startede 
torsdag morgen i Helsingør og fortsatte med 8 
timers kørsel. Eftermiddagen stod på 
fortræning. 
Fredag var der sprint på programmet. Det var 
en skovsprint, og der blev løbet stærkt. Peter 
sluttede som nr 20 ca 1 min efter vinderen og 
Rune blev nr. 25.  
Lørdag var der mellemdistance. Den var 
utroligt teknisk, og svært at løbe et fejlfrit løb. 
Rune sluttede på en 20. plads og Peter blev 
nr. 23. 
Søndag var den lange distance. Banen var 
”bare” 12 km, men vindertiden var sat til 90 
min, så der var lagt op til en fysisk krævende 
bane. Det viste sig også at halvdelen af 
danskerne måtte udgå, og både Rune og Peter 
fik en mindre krise til sidst på banen. Peter 
sluttede som nr. 18 og Rune som nr. 23. 
Derefter gik turen hjemad og alle fik en 
fortjent lur i bilen – dog chaufføren undtaget. 
Danskerne havde en hård weekend i de 
krævende terræner, men det var også 
forventet.  
 
KUM (Kreds Ungdoms Match) lå parallelt med 
Nordic Meeting. Philip var naturligvis deltager, 
sammen med indtil flere SUTere!! På 
lørdagens lange bane blev Philip 3’er. Som 
følge af lørdagens resultater blev Casper, 
Andreas og Rasmus udtaget til det danske U16 
landshold.  
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Årets første divisionsmatch blev afviklet i 
Valborup mellem Roskilde og Ringsted. Mange 
søllerødder var i skoven, mens andre havde 
valgt at spare sig eller alligevel ikke dukke op. 
Bedst på bane 1 var Rune som nr. 6, Søren S 
nr. 8 og Henrik nr. 13. På bane 2A viste 
Rasmus skræmmende styrke ved at vinde 
med små 6 min over SteenO, som igen var i 
skoven – herligt! 
 
I den kommende weekend 9.-11. juni afvikles 
der junior VM testløb i Esbjerg og på Fanø. 
Med i afviklingen af disse løb er Anders, Peter 
og Troels. Bl.a. med SportIdent tidtagning, 
banelægning og korttegning, samt praktisk 
arbejde i weekenden. Philip skal igen forsøge 
at kvalificere sig til VM, hvilket bestemt ikke er 
umuligt, mens Rasmus også deltager og nok 
skal give juniorerne kamp til strengen. 
 

I samme weekend køres også en række MTB-
O løb, hvoraf søndagens konkurrence er VM 
udtagelsesløb. Søren Strunge er – naturligvis 
– allerede forhåndsudtaget efter to gode løb i 
Jylland i maj, men så vidt vi er orienteret, så 
satser Rune hårdt på at få en VM plads. Det 
ville virkelig være flot, hvis det lykkedes! 
 
Senere i juni skal en stor del af SET af sted 
som ledere på div. ungdomssommerlejre. Flest 
i U3 gruppen (de 15-16 årige) hvor Anders, 
Peter og Troels er med sammen med 
debutanterne Michael og Erling! Tore skal som 
altid med Nordkredsens U2 gruppe på 
sommerlejr. 
 
Først i juli er der Junior VM, derefter VM i 
MTB-O og midt i juli afvikles VM testløb i 
Esbjerg og Midtjylland, mens VM allerede er 
fra slutningen af juli.. 

 

Tiomila 2006 – en SCOK-satsning 
Af Philip Giødesen Lund 
 
I weekenden 29-30/4 var der Tiomila. Det er en af verdens største stafetter, og der deltager løbere 
fra hele verden. Der er en ungdomsklasse med 4 ture, en dameklasse med 5 ture, en veteranklasse 
med 3 ture, og en herreklasse med 10 ture. Herreklassens 10 ture løber 100 km i alt – derfra 
kommer navnet på stafetten. Ungdomsklassen starter lørdag formiddag, dameklassen lørdag 
eftermiddag, veteranklassen lørdag aften og herreklassen starter kl. 23 lørdag aften og slutter op ad 
søndag formiddag. SCOK stillede både med ungdomshold, damehold og herrehold. 
I år havde Spring Cup OK (kaldt SCOK) lavet en satsning for herrernes vedkommende – det vil sige, 
at vi havde efter sidste års Tiomila snakket om at lave nogle SCOK-træninger i løbet af vinteren og 
foråret specifikt rettet mod Tiomila. Sidste års placering var nr. 62, og målet for Tiomila 2006 blev 
så top 50. I løbet af efteråret var vi ca. 15 løbere fra SCOK, som ville være med på satsningen. 
Til SCOK-træningerne holdt vi møder efter træningen, hvor vi snakkede om mulige holdopstillinger, 
hvem der gerne ville løbe hvilke ture, og vi nørdede de kort, som Tiomila ville komme til at foregå i.  
Efter god forberedelse var vi efterhånden klar til årets Tiomila. 
 
Turen startede for nogles vedkommende torsdag eftermiddag og for andre fredag eftermiddag. 
Fredag og lørdag var der mulighed for at træne i terrænerne omkring Katrineholm OKs klubhus. Om 
lørdagen kørte folk af sted ud til stævnepladsen, der lå ved Hallsberg, efterhånden som de skulle 
starte. Da lørdag aften trængte sig på var alle biler kørt af sted – undtagen en bil. I denne bil skulle 
herreholdets 8., 9. og 10. tur køre kl. 3.30 om natten.  
 

 
På stævnepladsen løb ungdomsstafetten og damestafetten af stablen i løbet af lørdagen. De tre 
ungdomshold blev placeret som nr. 39, 110 og disket, og dameholdet blev nr. 216. Herrernes 2. 
hold blev nr. 199.  
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Efterhånden sænkede mørket sig over stævnepladsen – og dermed sænkede Tiomila-stemningen 
sig over mand og mus. Denne stemning er meget speciel – når det efterhånden bliver mørkt, bliver 
der stille – nærmest en rugende stilhed. De forskellige ture i herrestafetten skal starte på så 
forskellige tidspunkter, at det ikke kan betale at være oppe hele natten. Derfor går herreløberne i 
seng på mærkelige tidspunkter og står op på mærkelige tidspunkter. På stævnepladsen har hver 
klub et par klubtelte, og lidt derfra er der også nogle sovetelte til hver klub.  
Når man står op, er det stadig mørkt og koldt, og det kræver en del at få ”vækket sig selv”, pakket 
sine ting sammen i soveteltet og gå over til klubteltene for at få noget at spise. I klubteltene er der 
et par personer, som fortæller, hvordan det går for herreholdene. Disse personer er enten lige 
kommet ind fra deres tur, eller også er de i gang med at trække i deres måske halvvåde og kolde 
løbetøj, fordi de skal ud at løbe snart. Og det er fedt!  
Det er ikke hr. Hvem-som-helst, som lige er stået op, står ude i en mørk skov og spiser noget mad, 
inden personen skal ud at løbe om et par timer. Nej, det er nemlig orienteringsløbere. 
 
Da klokken slog 2.45 bippede mit ur. Jeg skulle løbe 9. tur, og sammen med Anders Konring Olesen, 
FIF, og Rasmus Djurhuus, FIF, som skulle løbe henholdsvis 8. og 10. tur, stod jeg op og spiste. Vi 
pakkede de sidste ting sammen og kørte ud til stævnepladsen. Imens stod solen op. 
På stævnepladsen gik det vældig godt. SCOK-herrernes førstehold havde alle præsteret nogle gode 
resultater. Holdet bestod af (i turrækkefølge):  
1. Peter Horstmann, 2. Rune Monrad, 3. Tore Linde, 4. Sigge L. Jensen (FIF), 5. Lars Lindstrøm 
(FIF), 6. Emil Folino (FIF), 7. Kasper Andersen (FIF), 8. Anders Konring Olesen (FIF), 9. Philip G. 
Lund og 10. Rasmus Djurhuus (FIF).  
Der er noget specielt ved hver tur. 1. og 2. tur løb 14 km med gaflinger. 3. og 5. tur løb 6,5 km med 
gaflinger. 4. tur bliver kaldt ”Långanatten”, og den er legendarisk. Den var 18 km og ugaflet. 6. og 
7. tur var 9,4 km og gaflet. 8. tur var 6,5 km og ugaflet, 9. tur var 12,5 km gaflet, og 10. tur var 14 
km gaflet.  
Alle løb nogle fine ture, og holdet endte på en 49. plads. Målet var nået! De seneste år har vi 
langsomt ”plukkat platser” – for et par år siden blev vi placeret i 80’erne, sidste år som nr. 62 og i 
år som 49. Så må vi se, hvad der sker til næste års Tiomila. 
 

Michael Aasøe, Rune 
Monrad og Søren 
Olsen følger intenst 
med på storskærmen 
ved stævnepladsen – 
koncentrationen og 
kulden er tydelig for 
enhver! 
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Divisionsmatch søndag d. 21. maj i Valborup 
Af Rune Monrad 
 
Første runde af dette års divisionsmatch er vel overstået. Der blev løbet i Valborup skov d. 21. maj. 
Vi ligger i øjeblikket i 2. division og løber mod Ballerup OK, Farum OK og OK 73. Alle søllerøddernes 
resultater kan ses i tabellen overfor. Det overordnede resultat er at vi tabte til Farum OK, vi fik 
uafgjort mod Ballerup og vi vandt over OK 73.  
 
Reglerne for divisionsmatchen er lavet lidt om i forhold til tidligere år, idet der nu er 3 runder i løbet 
af et år. De to første runder løbes som normalt og der findes en nr. 1, 2, 3 og 4 i hver division. Den 
sidste match er lidt speciel, da det er en op/ned-rykningsmatch. Dvs. nr. 1 og 2 fra 2. division skal 
løbe mod nr. 3 og 4 fra 1. division. De to bedste klubber i denne op/ned-rykningsmatch rykker op i 
1. division året efter, mens de to andre klubber rykker ned i 2. division. Tilsvarende er der en 
op/ned-rykningsmatch mellem 2. og 3. division, således at hvis vi bliver nr. 3 eller 4 efter de to 
første runder (meget usandsynligt :-) ) så skal vi løbe mod nr. 1 og 2 i 3. division. 
 
Nå, men det var meget snak om reglerne... Sagen er den at da vi ligger lige med Ballerup efter 
første runde, er vi nødt til at slå Ballerup i næste match for at komme til at løbe oprykningsmatch til 
1. division. Taber vi til Ballerup i 2. runde skal vi jævnfør ovenstående løbe for at beholde vores 
plads i 2. division. 
 
Skal vi kigge lidt på søllerøddernes resultater fra første runde kan vi overordnet sige at det er meget 
flot at så mange har tilmeldt sig til divisionsmatchen! Vi havde over 60 tilmeldte, hvilket er meget 
mere end vi plejer (omkring de 40). Så det er flot. Ser vi på de enkelte baner er det meget tydeligt 
at vi ikke har scoret særlig mange point på bane 1. Det dårlige resultat på bane 1 skyldes primært 
at der ikke var nok eliteløbere på dagen. Specielt smider vi ungdomspoint væk, idet vores H17-20 
løbere ikke stillede til start. På bane 2A er vi helt suveræne og det er på baggrund af vores 
resultater på bane 2A at vi kan klare uafgjort med Ballerup. På bane 2B og 3B er vi samlet noget 
efter, men vi er inde i en god ”periode”, idet vi i modsætning til tidligere år har hele mange tilmeldte 
på hver af disse to baner. På bane 3A og 4 taber vi lidt point, mens vi klarer de to mellemsvære 
baner (5 og 6) fint. Dette er også tilfældet på bane 7A og 8, mens vi på bane 7B mangler nogle 
ungdomsløbere, idet kun 1 løber fra D15C fra hver klub kan give point på bane 7B. 
 
Næste runde af divisionsmatchen er søndag d. 13. august i Egedam. Der er tilmeldingsfrist i 
slutningen af sommerferien, så tilmeld dig gerne allerede nu. For at vi kan stille det bedst mulige 
hold er der tilmeldingsfrist internt i klubben lidt før tilmeldingsfristen angivet i o-service. Dvs. 
tilmeldingsfristen til 2. runde af divisionsmatchen er d. 1. august via o-service eller evt. i en mail til 
runemonster@hotmail.com . 
 
Op/ned-rykningsmatchen er lørdag d. 21. oktober i Grib Esrum.  
 
Hvis vi skal slå Ballerup i næste runde er det vigtigt at vi forsøger at få rigtig mange søllerødder i 
skoven, så vi kan have en god bredde. Specielt skal eliteløberne på bane 1 stille talstærkt op og 
sammen med bane 2A give os de fornødne point så vi kan slå Ballerup. 
Sæt derfor kryds i kalenderen d. 13. august og d. 21. oktober til de to divisionsmatcher. 
 
For uddybning af de enkeltes præstation har jeg udarbejdet efterstående skema. 
 

 
 
Foto: Gert Bøgevig 
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Divisionsmatch 21/5 2006                   
Søllerød mod hhv. Ballerup, Farum og OK 73 86-86, 78-98, 100-71 
Bane 1: H21, H35, H17-20 max 3 fra H21   Bane 4: D50-, H65-     
8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  19-19  9-29  19-16  4-3-2-1  3-7  3-7  3-7 

6 Rune Monrad 8 4 8  8 Erik Brühl 2 2 2 
8 Søren Strunge 7 3 6  10 Elsebeth T Fock 1 1 1 

13 Henrik Plenge 4 2 5  13 Else Juul Hansen 0 0 0 
fejlkl Troels Christaiansen 0 0 0  16 Ib G Konradsen 0 0 0 
ej st Philip G Lund 0 0 0  25 Poul Munk Eriksen 0 0 0 
ej 
sta Kåre Seidelin 0 0 0  29 Anders Ølgaard     
ej st Michael Aasøe 0 0 0  fejlkl Hans Christian Pedersen     
       ej st Jørn Wigh     
Bane 2A: H40-45-50, H15-16 max 2 fra sam. klasse  ej st Pete Avondoglio     
8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  29-10  27-12  29-09        

1 Rasmus T Hansen 10 10 10  Bane 5: H13-14, H15-16B, H17/35B, ms   max 2 17/35B 
2 Steen Olsen 7 7 7  6 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1  5-4  5-4  5-3 
4 Casper Wilken 7 6 7  4 Gustav Jonsson 3 3 3 
5 Anders Jonsson 5 4 5  6 Jens Rose-Møller 1 1 1 

12 Andreas Konring 0 0 0  10 Michael Wilken 1 1 1 
22 Ulrik Illum     13 Leif Grønfeldt 0 0 0 
25 Niels Raagaard     18 Lars Schmidt 0 0 0 
28 Jens Anders Hansen     fejlkl Viktor Sveding 0 0 0 

fejlkl Bo Konring     fejlkl Alexander Søeberg 0 0 0 
             
Bane 2B: D21, D17-20, D35  max 2 fra D21   Bane 6: D13-14, D15-16B, D17/35B, ms   max 2 17/35B 
6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  8-13  7-18  13-8  6 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1  3-6  5-2  5-4 

10 Tine Overby 4 3 6  3 Merete Monrad 1 1 1 
15 Kirsten Møller 3 2 5  7 Caroline Wilken 2 3 3 
22 Anette Thomsen 1 1 2  15 Lilla Monrad 0 1 1 

ej st Lena Søeberg 0 0 0  16 Susanne Thrane 0 0 0 
       ej st Caroline Konring     
Bane 3A: H55, H60     ej st Heidi Kristensen     
4-3-2-1  3-7  4-6  5-5        

5 Ole Berner 2 3 3  Bane 7A: H11-12, H13-14B, H15C, let   max 1 fra H15C 
9 Gert Bøgevig 1 1 2  4 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1  4-1  3-4  4-2 

10 Birger Tynell 0 0 0  6 Simon T Hansen 3 3 3 
11 Christian Strandgaard 0 0 0  11 Arne Kæseler 1 0 1 
13 Mogens Jørgensen     fejlkl Philip Kæseler 0 0 0 
17 Jørgen Münster-S     ej st Peter illum 0 0 0 

ej st Jens Aaris Thisted           
       Bane 7B: D11-12, D13-14B, D15C, let   max 1 fra D15C 
Bane 3B: D40, D45, D15-16 max 2 fra samme klasse  4 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1  1-4  1-1  1-4 
6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  8-16  12-12  13-10  1 Marianne Illum 1 1 1 

4 Vibeke Bøgevig 4 5 6  2 Jette Wilken 0 0 0 
9 Karoline Foverskov 3 5 5  7 Bettina Slotorup 0 0 0 

12 Signe Foverskov 1 2 2  fejlkl Karen Marie Pedersen     
14 Ellen Thisted 0 0 0        

       Bane 8: H-10, D-10, H11-12B, D11-12B, beg   
       1-1-1 pr. klub  3-2  3-3  3-3 
       4 Martin Illum 1 1 1 
       5 Stig Knudsen 1 1 1 
       13 Agnes Jonsson 1 1 1 
       15 Maria berg Rose-Møller 0 0 0 
            16 Nicolai Berg Rose-Møller 0 0 0 
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SKOVFLÅTEN 
Skovens ”farligste” dyr 

 
 
Som O-løber med aktiviteter i Danmark og 
rundt i Europa kan man ikke undgå at gøre 
bekendtskab med dette lille 8-benede væsen, 
som umærkeligt lister sig rundt på arme, ben 
og krop og finder sig et passende sted, hvor 
den borer sine kæbedele ind for at få et måltid 
blod, så den kan vokse videre og sluttelig gøre 
sig klar til æglægning. 
 
I LARVESTADIET er skovflåten under en 
millimeter stor og vil ikke udgøre nogen fare, 
da den er førstegangsbidende – den har ingen 
smittemidler i sig. Alligevel er den ubehagelig 
og kan skabe lidt kløe på bidestedet. Oftest 
finder den sin vært blandt smågnavere, men 
kan også finde vej til mennesker. 
 
I NYMFESTADIET – så har larven fået sit 
første måltid på andet individ og kan dermed 
have hentet smitte hos den første vært – er 
skovflåten lidt over en millimeter stor. Og nu 
er den udviklet til et ganske problemfyldt 
individ, idet den kan bære smittemidler til 3 - 
hver for sig - alvorlige sygdomme. Efter sit 
andet måltid skal den lige en tur ned i de 
øverste jordlag for at gøre sig klar til tredje 
angreb. 
 
I VOKSENSTADIET, hvor hannen er ca. 3 
mm og hunnen er ca. 4 mm stor, har flåten 
allerede 2 gange tidligere været på et 
værtsdyr med ekstra risiko for dér at have 
opsamlet smitte, som nu kan overføres ved 
det tredje måltid. Ved dette måltid vil man 
kunne se skovflåten fylde sin bagkrop med 
blod, så den får størrelse som en lille aflang 
ært. Vel fyldt med nærende blod slipper 
skovflåten sin donor og hunnen udvikler 1-

2000 æg, så næste generation af larver er 
sikret. 
Skovflåtens livscyklus tager 2-3 år og oftest vil 
værterne/donorerne være skovens vilde dyr 
og fugle, men tobenede skovgæster er også 
blandt skovflåtens foretrukne ofre. 
 
Hvilke sygdomme er det så, denne 
skovflåt transporterer rundt: 
 
1.  EHRLICHIA 
Ca. 14 dage efter bid af skovflåt får man 
influenzalignende symptomer (feber, 
hovedpine og ondt i kroppen) i op til 2 uger.  
Hos de fleste mennesker vil sygdommen 
forløbe som et lettere angreb og overstås efter 
et par uger. Sværere angreb kan klarlægges 
via blodprøve og behandles med antibiotika. 
 
2.  BORRELIA 
Er den mest omtalte skovflåtbårne sygdom. 
Den overføres først efter et døgns tid og 
smitten kommer fra de tarmvæsker, som 
skovflåten sender ind i bidestedet. Der findes 
tre sygdomsstadier. Langt de fleste får kun 
første stadie og bliver herefter raske; men 
nogle får influenzalignende symptomer med 
feber. I værste fald kan man udvikle 
komplikationer som hjerte- eller 
hjernehindebetændelse. Smitten kan undgås, 
hvis skovflåten fjernes hurtigt efter 
fastbidningen (inden 24 timer). Dette gøres 
mest effektivt og sikkert med en ”flåttang”, 
som kan købes på apoteket – de gode, gamle 
husråd om at indsmøre flåten i petroleum eller 
margarine er gamle, men ikke gode! Ved 
smitte er antibiotika i stor dosis en effektiv 
behandling uanset sygdomsstadiet. 
 
3.  TBE   (Tick-Borne Encephalitis) 
Ved et bid kan skovflåten i visse tilfælde 
overføre denne sygdom, som er en form 
hjernebetændelse. Der er særlige områder i 
Europa, hvor skovflåten er bærer af denne 
ganske alvorlige sygdom. 
 
Til de mere udsatte områder i vores nærhed 
er: 
 
Bornholm, Sydøstskåne, Sydøstblekinge, hele 
den svenske østkyst op til Gävle, Øland, 
Gotland, Ålandsøerne, visse steder omkring de 
store svenske søer, Buhuskysten. 
Den norske kyst nordøst for Kristjanssand. 
Store områder i Centraleuropa (Tjekkiet, 
Slovakiet, Sydtyskland, Schweiz, Østrig, 
Ungarn, Slovenien samt alle lande østpå fra 
Nordøstpolen, Litauen, Letland og Estland) har 
også smitten i skovflåtbestanden. 
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Sygdommen, som er et virus angreb, 
overføres umiddelbart ved skovflåtens første 
bid, hvilket komplicerer sagen alvorligt, da 
man jo ofte først opdager skovflåten, når den 
allerede har bidt sig fast.  
 

       
 
Og hvad er det så for en mærkelig 
sygdom og hvor stor er risikoen? 
 
Nogle aktuelle tal fra nabolandet Sverige: 
 
I året 2004, som kaldes rekordåret, er der 
rapporteret 172 tilfælde, hvor TBE-smitten er 
sket i selve Sverige. 
20 børn under 14 år var blandt de smittede. 
Efter 1-2 uger efter smitten får personen 
influenzalignende symptomer, som varer op til 
en uge, hvorpå sygdommen hos langt de 
fleste forsvinder og man har efter angrebet 
opnået livslang immunitet. 
 
Hos ca. 33 % af de smittede spredes TBE-
virus til hjernen og hjernehinder, hvorfor man 
bliver alvorlig syg med høj feber, 
nakkestivhed, opkastninger og kulderystelser.  
Sygdomsforløbet er behandlingskrævende, 
men der findes INGEN MEDICIN, som 
nedkæmper sygdommen. Rekonvalescens-
tiden efter denne type sygdomsforløb er ofte 
langvarig. 
40 % af den ovenfornævnte gruppe bliver 
ramt af varige skader, så som 
hukommelsessvigt, balanceforstyrrelser, 
hovedpine, nedsat hørelse, 
koncentrationsbesvær eller lammelser.  
Dødeligheden er under ½ %. 
 

      
 
Her gælder det altså om at undgå smitten 
ved at forebygge: 
 
Den ene måde er, at undgå at færdes i 
områder, hvor smitten med TBE forekommer 
eller via brug af tætsiddende tøj at holde 
skovflåten borte fra huden. 
Undgå at løbe eller gå i korte bukser og 
strømper i områder med megen 
bundvegetation – fx enge og skove. 
Skovflåten kan faktisk sætte sig fast på en 
sådan tur og dermed nå ”sit første angreb”. 
 
Den anden måde er, at være omhyggelig 
med at bruge TØJSKIFTEREGLEN efter gå-

/løbeture i terrænet, når temperaturen er over 
+5o. Skift altid tøj så hurtigt som muligt efter 
sådanne ture. Vask om muligt tøjet, før det 
bruges igen, idet skovflåten sagtens kan ligge 
på lur i tøj fra gårsdagens træningstur o.l.  
 
Den tredje måde er ved vaccination at 
forhindre, at man bliver angrebet af smitten 
med TBE. For at opnå den bedste sikkerhed 
skal et ret omfattende vaccinationsprogram 
gennemføres. 
 

VACCINATION: 
 
1.  Første kanyleprik. 

Grundvaccination.Ingen 
sikkerhed. 

2. Anden kanyleprik.  
 En måned efter første stik 
 Ca. 95-98 % sikkerhed. 
3. Tredje kanyleprik.  
 Et år efter andet stik. 
 Tæt på 100 % sikkerhed. 
4.  Efter 3 år skal der genvaccineres 

og der- 
efter kan højeste sikkerhed 
opretholdes  

 ved genvaccination hvert 5. år. 
 
Vaccinationen kan hos enkelte personer give 
kortvarige ubehag umiddelbart efter selve 
stikket, men normalt er der ingen gener. 
 

O-LØBERE + TBE-VACCINATION 
 
Hvis man som O-løber færdes meget i 
terræner, som ligger i risikoområderne, bør 
man kraftigt overveje at lade sig vaccinere, da 
en TBE-infektion kan få ganske fatale følger. 

 
Personer, som har sommerhus på Bornholm 
eller som ofte gæster den svenske skærgård, 
bør også grundigt overveje at sikre sig. 
Desværre er vaccinationen ikke helt billig, idet 
man skal regne med 300-400 kr. pr. stik, så 
blot den grundlæggende sikkerhedsvaccination 
(de 3 første stik) kan let løbe op over 1000 kr. 
pr. person. 
Det kan være, at man ved gruppevaccination 
kan bringe prisen væsentligt ned; men det vil 
kræve planlægning og aftaler. 
 

          
 

Gert Bøgevig 
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Søllerød OK arrangerer finalerunden i  
Løberen MTB-O Cup d. 29. oktober 2006 
Af Rune 
Vi har sagt ja til at arrangere den sidste afdeling af de i alt 9 løb i den landsdækkende mountainbike 
orienteringscup. Løbet afvikles d. 29. oktober i Store Dyrehave syd for Hillerød. Der vil være 
stævneplads på en af Hillerøds skoler, der ligger tæt op af skoven. Anders Søndergaard og Troels 
Christiansen laver banerne og undertegnede er stævneleder. Selvom de ”tunge poster” allerede er 
besat har vi brug for en masse søllerødder til at hjælpe på dagen og i ugen op til for at få afviklet 
stævnet. Sæt derfor gerne et kryds i kalenderen allerede nu, så vi har hjælpere nok d. 29. oktober. 
 

SM LANG (KLASSISK) 2006 
v/ John Aasøe 
 
581 løber fik vi i skoven på den flotteste og formentlig smukkeste forårsdag i Grib Nord den 7. maj 
2006.  Der var fra Tore – de bedste baner – som han har høstet megen ros for (en enkelt herre 60 
løber mente dog at hans bane var for kort – men han ville dog ikke løbe den en gang til!). Kiosken 
fungerede perfekt, toiletforholdne var rigtig gode, start og mål kørte godt – og speakning vat i top – 
dog med en noget forsinket teknik fra radioposterne som satte Erling og Michaels evner som ”radio-
padlere” (det man oplever når de i radioen har tid til et indslag – men ikke ved om- og hvornår det 
kommer – så ”padles” der – der snakkes med andre ord – om ”dette og hint”). 
 
Der var pres på de åbne baner, børnebanerne havde besøg af 65 !!!! og parkeringen på den 1200 
meter lange grusvej blev styret virtuost! 
 
Hele etableringen af stævneplads gik forbilledligt med megen gå-på-mod og stor offervilje. Christian 
Strandgaard stillede rullende materiel til rådighed (også på dagen hvor hans datter skulle 
konfirmeres), nedtagningen af stævneplads og indsamling af poster var på plads 16:15.  
 
Tilbage er at TAKKE ALLE for en formidabel indsats, som har resulteret i et foreløbig opgjort resultat 
på 18 tkr.  
 

Til venstre: Det flotte speakertårn 
som Erling Thisted og Michael 
Aasøe havde som en flot 
udkigspost (det er til daglig en 
jagttårn). 
 
Nederst: Erik Brühl sammen med 
en ”oprykker” ”Røde fra H-80 
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HOF -STAFET lørdag d.16. september i Gl. Grønholt Vang. 
v/ Kristian Keller 
 

 
 
 
 
 
Vi har igen i år fået Paul Conradt-Eberlins mark til Parkering og Stævneplads. Det er marken syd for 
Lygtemosen. Ellers er der tale om en ny HOF-stafet, det bliver i år en slags 'dag-ugle-stafet' - altså 
to mandsstafet med nogle få klasser og evt. nogle valgfrie poster for at få lidt spredning, vi får se 
hvad banelæggerne Casper, Andreas og Karoline finder passende. Der bliver selvfølgelig også åbne 
baner. 
 
Vi får selvfølgelige brug for lidt hjælp så I bedes gerne og snarest muligt sende en elektronisk 
budstikke til undertegnede om hvad netop du har lyst til at hjælpe med, hvis du er hurtig er der frit 
valg! 
 
God sommer,  
       
     Kristian Keller, 2466 9570, 
kkeller@privat.dk 
 
 

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 
 
Sommer & Torsdags afslutning for ALLE i og omkring Søllerød OK 22 juni.  
 

 
 
 
Sidste år var vi rigtigt mange – i år bliver vi endnu flere. Det er en god lejlighed for alle gamle og 
nye løbere for at hilse på hinanden, ønske en god sommer og lige få rystet nogle af 
”røverhistorierne” ud af ærmet. 
  
Som tidligere adviseret er det nu du skal børste rusten af grillen og komme til den sidste træning før 
Skt. Hans!  
Der er lette/svære, blide/hårde og lige/kringlede baner – lige det du har lyst til!!!  
Der vil være fælles start 17:29 med efterfølgende grill for alle. Klubben vil sørge for drikkevarer. 
  
Følgende skal du medbringe: løbe tøj, håndklæde, mad til ”dig og dine” og selvfølgelig det gode 
humør og måske en flaske myggebalsam! 
   
I forbindelse med arrangementet søges: 
  
• 5 personer der kan hjælpe Mogens med at rejse det store telt på   grusbanen – klokken 

16:45 – tilmelding direkte til Mogens Jørgensen på mj@byg.dtu.dk eller  
tlf. 40 56 44 96.  

  
• 4 personer der vil medtage en grill og starte denne lige inden de går i skoven –  

venligst giv Gert besked om du kan være behjælpelig hermed.  
 
Tilmelding til Gert på vibegert@get2net.dk eventuelt tlf. 49 14 65 06 eller ved torsdagstræningen 
15. juni. 
 
Med O-hilsen 
Ulrik Illum 
 
PS: Såfremt du ikke lige huskede at give Gert besked er der helt sikkert plads alligevel ved et bord 
til dig og din ??? 

Billedet er fra sidste sommers ”sidstetorsdagstræningmedgrillafslutning” 
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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 
 
 

Rengøring af klubhus. 
 

Se venligst hjemmesiden for hvornår det er din tur. 
 
 

Grundlovsdag var der Skov-Cup  
Af Bo Konrong 

 
Over 330 børn og unge under 16 benyttede grundlovsdag til løbe skov Cup der er afslutning på 
forårets Børne og Ungdomskarrusel.  
Heraf stillede Søllerød med mere end 15 løbere som alle fik en god tur i skoven. Resultaterne var 
også gode med to første pladser og en anden plads.  
 
Her er nogle af de mange gode resultater: 
H-10A: 1. Martin Illum 
H13-14A: 1: Gustav Jonsson  
H15-16A: 2: Rasmus Thrane Hansen og 4: Andreas Konring 
D13-14A: 4: Caroline Konring 
 
SUTerne afsluttede med grill pølser hjemme hos Ulrik Illum og forældrene havde fået lov at deltage, 
dog var det kun SUT’erne der skulle tegne et kort over Egebæksvang efter hvad de kunne huske fra 
kortet 
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Lagkageløbet den 11. juni (1. søndag efter grundlovsdag 
Af John Aasøe 

 
Philip Giødensen Lund var arrangør med Anders Søndergaard som håndlanger. Der var bare lige det 
problem at både arrangør og håndlanger var optaget af JWOC-testløb på Fanø. Deres rapportør 
havde i dagens anledning påtaget sig det tunge hverv at instruere, starte, stå i mål og udfærdige 
regneark med den helt umulige formel der skulle giver vinderen det matematiske grundlag for at få 
sølvfadet med tilhørende bog udleveret. 
 
Philip og Anders havde fremsendt følgende oplysninger: 
 
Formlen til strafpoint-udregning er: 

2
5 2 * 1 0(1 ) * | 3 5 | * 2 * 1 0

3 *
P T A K

L
⎛ ⎞

= + − − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
P er antallet af strafpoint. I tilfælde af pointlighed mellem 2 løbere må decimalerne afgøre, hvem 
der har færrest point. 
T er den enkelte løbers antal af påbegyndte minutter over max-tid (de 45 min), målt ved målgang. 
L er ”banelængden”. Men da der ikke er en specifik længde på hver bane, indsættes i stedet:  
 Tallet 1 for kort bane 
 Tallet 2 for mellem bane 
 Tallet 3 for lang bane 
A er alderen regnet i år.  
K er løberens manglende klip, dvs. de poster som løberen ikke har stemplet på sit kontrolkort. 
 
Med 100,6667 point vandt Grethe Tetens løbet og håndlanger blev Xenia Toksvang (assisteret af far 
Henrik). Lagkagekonkurrencen var en svær opgave for dommerpanelet. Caroline Konring vandt med 
en kæmpe SportIdent-brik, forfulgt af Martin og Peter Illum med en postdefinition – (som dommer 
Thisted udtrykte det ”en meget fin detalje med lav-teknik i form af klippetang”). Tine Overby har 
udviklet sin kunstneriske linie med en abstrakt gengivelse af et kortudsnit. (Måske den måde 
SÆT’erne læser kortet på i vore dage?). Vibe Bøgevig med et tableau fra DM- hvor der hviles ud 
under et ”Søllerød – Sejl”.  

 

Til venstre: De tre ”nominerede” ,med Carolines SportIdent-brik som vinder.  
Til højre: Grethe i storform modtager ”Grundlovs-fadet” -  
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Kære 2. klasse – du har i dag været ude at løbe orienteringsløb – måske for første gang i en skov? 
 
Ingen anden sport kombinerer natur og motion på samme måde som orientering. 

 
 
Du kommer ud i skoven, langt væk fra idrætshallens neonlys og obligatoriske grill-duft. Du kan løbe 
kort eller langt. Du kan altid få en bane, der passer til dit niveau. Har du lyst til at prøve igen, så 
snak med Agnes eller Martin fra 2. B eller ring til Martins far –  Ulrik Illum 
på 4589 1200  - du kan også se mere på Søllerød Orientering Klubs hjemmeside.  


