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KOMPOSTEN 
15. årgang nr.3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Læs i dette nummer: 
 

• Fra vor mand i bestyrelsen,. Divisionsmatch, Mountainbike Orientering, Klubaftner, 
Løbstilmeldinger,Vintergymnastik og vinterbold, SUT-siden, Adventureracing / Multisport del 2, 
SET-siden, Løb i MØRKE (ikke en biografanmeldelse), SUT viser jakken frem, Interview med 
afgående formand 

 

Divisionsmatchen endte lykkeligt for Søllerød OK – Vi vandt 2 ud af 3 matcher så det er 
Allerød OK der tager en tur ned i 3. division. Billedet er fra starten – ”Lotte er du klar?” 

Klubmesterskab den 5. november 2005 læs på side 3 om det praktiske. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 
Formand John Aasøe,  Paradiskrogen 5, 2840 Holte 

john@aasoe.dk 
 

Mobil: 
45 42 08 30 
21 72 97 12 

Kasserer Jens Aaris Thisted 
  

Liljevej 16, 2970 Hørsholm 
jat.om@cbs.dk 
Danske Bank 3325-4450341800 
BG-bank (giro) 1551-9 20 35 59 

45 86 63 96 
 
 

Bestyrelses -
medlemmer 

Rune Monrad   
Tine Overby 
Mogens Jørgensen 

runemonster@hotmail.com 
ovby@post.tele.dk  
mj@byg.dtu.dk 

 
 

Mobil: 

45 42 42 27 
45 42 58 54 
40 56 44 96 

O-Posten Adresseændringer meddeles John Aasøe 
 

 

John Aasøe Der er p.t. ingen i klubben der har påtaget sig denne opgave – 
hvorfor bestyrelsen ved formanden står som redaktion 

 KOMPOST- 
Redaktionen 

Adresseændringer generelt instastes selv i O-Service. 
Indlæg til Komposten kan sendes via post eller e-mail til Fromanden indtil videre 
Formanden ligger inde med ekstra eksemplarer af KOMPOSTEN 

 
 
 

Kirsten Olsen 
  

Agertoften 3, 2970 Hørsholm  
kirsten.keld@mail.tele.dk 

45 86 76 49 
 

Løbstilmelding 

Tilmelding via O-service eller skriftligt (post /e-mail) Har du glemt / tabt din kode så 
kontakt Mogens Jørgensen for at få en ny. 
 

 

Starttider På relevant klubs hjemmeside. Findes via: www.dk.orienteering.org  
Resultatlister På relevant klubs hjemmeside. Findes via: www.dk.orienteering.org  
Funktion: Tovholder:  

 
Bibliotek Vibe Bøgevig vibegert@get2net.dk 49 14 65 06 

 
Klubhus John Aasøe john@aasoe.dk 45 42 08 30 

 
Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk 

  
 

Mobil: 
45 86 63 96 
40 16 63 96 

Kort Troels Christiansen troels@nybro.dk 46 97 41 58 
 

Kortsalg Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk 40 56 44 96 
 

Materiel klubhus Mogens Jørgensen mj@byg.dtu.dk 40 56 44 96 
 

Materiel 
Vangeboskolen 

Birger Tynell b@tynell.dk 
 

44 91 50 06 

Natlamper Vibe Bøgevig vibegert@get2net.dk 49 14 65 06 
 

Pressekontakt John Aasøe john@aasoe.dk 45 42 08 30 
 

Revisorer Bente Tynell 
Jørgen Wigh 

b@tynell.dk 
jwigh@get2net.dk 

44 91 50 06 
45 66 31 16 

Skovtilladelser Steen Olsen schytte.olsen@tiscali.dk 35 36 16 27 
 

TKC/Spring Cup 
OK 

Rune Monrad runemonster@hotmail.com 45 42 42 27 
 

Ungdomskontakt Bo Konring bo.konring@12move.dk 45 80 70 25 
    
Hjemmeside sollerod-ok.dk  Mail: sollerod@sollerod-ok.dk  
Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 168, 2840 Holte  48 17 45 90 
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Vor mand i bestyrelsen: 
Af John Aasøe 
 
Bestyrelsen har ikke holdt møde siden sidste nummer af KOMPOSTEN, men derfor ligge vi jo ikke stille! 
 
Rune og et par stykker til fik ”stampet” 60 SØLLERØDDER frem til en flot dag i Gl. Grønholt Vang – 
det største fremmøde fra klubben i mands minde. Den på forsiden af nærværende organs sidste nummer 
antydede udgang på Divisionstuneringen blev heldigvis ikke virkelighed – men forblev en fiktion. Se 
længere inde i bladet Runes beretning og selve resultatet. 
 
Eftersommer torsdagstræningen er netop afsluttet med en fantastisk flot deltagelse og med et stadigt 
stigende engagement blandt deltagerne. Dette initiativ som Gert tog for snart to år siden har bragt mange 
nye ind i klubben – og hvad der er mere vigtigt de er blevet! 
Vintertræningen går snart fra torsdag til lørdag – men forinden er der lige tre ”nat-torsdage” – se Gerts 
oplæg. 
 
Som annonceret for snart to år siden trækker klubbens formand sig tilbage fra posten og giver dermed 
plads til friske kræfter. Læs vor nærgående reporters interview med vores afgående formand. 
 
Forbundet er i fuld gang med at hjælpe klubberne med at blive klar til at tage imod forespørgsler, 
indmeldelser og andre reaktioner på den ekstra omtale af vor sport som finder sted i 2006 hvor VM 
afholdes på dansk jord – nærmere betegnet i Århus og omegn. I november måned har vi besøg af Preben 
Schmidt, Generalsekretær i DOF, for at se på hvordan er vi blevet flere, hvordan tager vi imod nye, 
hvordan sikrer vi os at vi også kan tage flere ind og hvad kan videregives til resten af O-Danmark. DOF’s 
Breddekonsulent Jesper cc tager en lang række lignende besøg i andre klubber og Sportschef K.K. 
Terkelsen ligeså. Dermed er vi godt rustet til breddearbejdet – som er hele fundamentet for al sport i 
Danmark.  
 
Den 5. november 2005 afholdes klubmesterskabsløb med efterfølgende middag. Selve løbet afholdes 
som et løb i løbet af Allerød OK – så tilmeld dig denne årlige begivenhed via O-service. Middagen 
om aftenen skal du også melde dig til. Dette af hensyn til antallet af stole som vi skal stille op. 
Tilmeldingen som omfatter middag, og hyggeligt samvær er gratis – skal være undertegnede i 
hænde senest mandag den 31. oktober til john@aasoe.dk 
Bliver deltagerantallet større end 35 – vil der tilgå de tilmeldte oplysning om eventuelt andet 
mødested end Rønnebærhuset. Middagen starter 18:30. 
 
DM-stafet 2005. Danmarksmesterskaberne i stafetorientering gav opmuntringer til Søllerød. 
Bedst gik det i klassen HD185-, hvor Erik, Else og Vibe sikrede guldet ved energisk indsats i det ganske 
krævende terræn ved Holsteenshus nær Fåborg. H21-holdet med Peter, Tore og Philip var med langt 
fremme og sikrede sig en fornem 6. plads. Peter viste fin form ved at være første løber i mål efter første 
tur. Det andet H21-hold med Anders, Erling og Troels løb ind på en stabil 10.plads. De unge drenge, 
Casper, Andreas og Rasmus var på 4.pladsen kun 5 minutter fra bronzemedaljerne. 
 
DM individuelt 2005. Søndagens individuelle konkurrencer i skovene ved Brahetrolleborg gav to 
medaljer yderligere, idet Arne Grøndahl i sikker stil (11sekunder !!!) løb guldet hjem i H60- og Vibe 
Bøgevig sikrede sig endnu en medalje – denne gang af sølv – i D55-klassen. En fantastisk flot præstation 
stod Peter Horstmann for i H21-, idet han løb sig ind på 5.pladsen i det superhårde selskab. Banen var 
17,3 km lang og Peter var kun 4½ minut fra guldet og 4 sek fra bronzen. I denne hårde herreklasse havde 
Søllerød en stor flok af SET-løberne med og flere af den opnåede gode placeringer i det hårde selskab: 
Anders Søndergaard nr 18, Troels Christiansen nr 19, Michael Aasøe nr 34, og Erling Thisted nr 36 
Glædeligt var det også, at Philip Giødesen Lund klarede 5.pladsen i den hårde H19-20, at Gustav 
Jonsson også blev nr. 5 i H-14 og at Caroline Konring sikrede sig 6 pladsen i D-14. 
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Mere end 30 søllerødder deltog i årets mesterskaber, som blev en fin klubtur med fælles overnatning i de 
herlige feriehuse, som ligger ved Nab med udsigt ud over Fåborg Fjord. 
 
Årets HOF-stafet blev som nævnt i sidste nummer aflyst og erstattet af HOF Put’n Run. Godt 60 løbere 
var i denne herlige skov (Folehave). Af det nævnte deltagerantal kom de 40 på dagen og købte en bane. 
Dermed blev deltagerantallet større en antallet af arrangører – og en tilfreds Ulrik Illum takker sine 
hjælpere – med bemærkningen om at der fra alle sider var udtrykt tilfredshed med stævnet og med de 
lagte baner. Tore som var banelægger kunne dagen efter smykke sig med titlen: Træner for TKC Farum 
og udtaler til DOF’s hjemmeside: "Jeg har dyrket orienteringsløb så længe jeg kan huske. Typisk 'o-løber-
unge' som er blevet taget med i skoven af mine forældre fra jeg var helt lille.  
 
Jeg har forsøgt at løbe orienteringsløb på eliteplan fra 1995 til i dag, men har ikke formået at drive det til 
mere end sub-elite.  
 
Jeg har trænererfaring fra 5-6 år som ansvarlig leder for Nordkredsens U-2 gruppe, hvor jeg stadig er 
fungerende leder. Jeg er tilknyttet Østkredsens Juniorgruppe på andet år. Desuden er jeg personlig træner 
for en junioreliteløber. Derudover har jeg høstet en del træningserfaring fra min egen træning". 
 
Husk også klubaftnerne i efteråret/vinteren. Læs herom inde i bladet. 

HD 185: Erik, Else og Vibe

D 55 GULD 2005 DM Klassisk Vibe 
Bøgevig 

H 60- GULD 2005 DM Klassisk 
Arne Grøndahl 

H 16 skifte mellem Andreas og 
Rasmus 
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Divisionsmatch lørdag d. 24. september 2005 
Af Rune Monrad 
 
Lørdag d. 24. september var i sidste nummer af Komposten blevet udråbt til at være den dag, hvor 
Søllerød OK skulle rykke ned i 3. division. Dette i kraft af at vi efter den første match i foråret lå på en 
suveræn sidsteplads under nedrykningsstregen. Men da dagen oprandt var der ikke mindre end 60 
Søllerød-løbere klar til en tur i skoven for at gøre et krampagtigt forsøg på at forhindre dette og redde 
klubbens ære. De ville det anderledes end spået og klubbens ære samt pladsen i 2. division blev til fulde 
reddet, idet vi i årets sidste match blev nr. 2 kun 11 point efter Tisvilde Hegn OK, der vandt alle 
matcherne og dermed er klar til en tur i første division. 
 
Det var ellers en nervepirrende dag i skoven, hvor vi skulle slå Allerød OK med mere end de 19 point, 
som de slog os med i første afdeling. Det så allerede godt ud fra starten og med mange klassesejre og en 
kraftindsats fra hele klubben lykkedes det at slå Ballerup OK med 6 point og Allerød OK med 20 point. 
Vi endte således med 4 matchpoint, mens Tisvilde endte med 12, Ballerup med 6 og Allerød med 2, og 
derfor blev Allerød sendt ned i 3. division i stedet for os. 
Alle deltagende Søllerødders baneresultat og antallet af point, hver enkelt løber har givet klubben er vist i 
oversigten på nedenstående side. 
 
I første division gjorde OK Roskilde det umulige idet, de vandt over Farum OK og kunne således som 
den første klub i over 10 år få mere end en enkelt sæson i Østkredsens bedste division i træk (bortset fra 
de tre storklubber FIF Hillerød, OK Øst og Farum OK, der har været fast i 1. division siden midten af 
halvfemserne). Til næste år skal vi derfor løbe i 2. division med Farum OK, Ballerup OK og OK 73, der 
rykkede op fra 3. division. 
 
På klubbens vegne skal der lyde en stor tak til alle deltagende Søllerødder for de rigtig mangegode 
indsatser i Gl. Grønholt Vang d. 24/9. 

 
”Mylder af ”Papegøge-dragter” inden start”

Bo Konring i færd med at gøre sig klar – han 
huskede at ”hæfte” sine briller på næsen! 
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Bane 1: H21, H35, H17-20 max 3 fra H21  
Bane 5: H13-14, H15-16B, 
H17/35B, ms   

max 2 
17/35B 

8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  27-10  23-15 28-apr  
6 * 1 pts uanset klub, 
UP: 2-1  8-1  7-2  6-3

1 Troels Christiansen 8 8 8  1 Søren Strunge 1 1 1 
2 Philip G lund 9 9 9  2 Gustav Jonsson 3 3 3 
4 Peter Horstmann 6 5 6  4 Viktor Sveding 1 1 1 
9 Tore Linde 4 1 5  6 Ulrik Illum 1 1 1 

11 Erling Thisted 0 0 0  7 Ole U Johansen 1 1 0 
12 Michael Aasøe 0 0 0  15 Jens Rose-Møller 0 0 0 
13 Mikkel Buchgreitz 0 0 0  17 Jens A. Hansen 0 0 0 

       18 Niels Bentzon 0 0 0 
       19 Alexander Søeberg 1 0 0 

Bane 2A: H40-45-50, H15-16 
max 2 fra sam. 
klasse  

Bane 6: D13-14, D15-16B, 
D17/35B, ms   

max 2 
17/35B 

8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  19-20 21-18 22-17  
6 * 1 pts uanset klub, 
UP: 2-1  4-5  6-2  5-4

1 Rasmus T Hansen 10 10 10  4 Caroline Konring 2 3 3 
8 Anders Jonsson 4 5 6  5 Karoline Foverskov 1 1 1 

10 Casper Wilken 4 5 4  10 Merete Monrad 1 1 1 
12 Andreas Konring 0 0 0  14 Lena Søeberg 0 1 0 
23 Lars Fock 1 1 2  16 Jette Wilken 0 0 0 
29 Jens Herman Krebs 0 0 0  19 Lilla Monrad 0 0 0 
31 Niels Raagaard 0 0 0        

fejlkl Bo Konring 0 0 0        
ej sta Kent Jørgensen 0 0 0        
             

Bane 2B: D21, D17-20, D35  max 2 fra D21  
Bane 7A: H11-12, H13-14B, 
H15C, let   

max 1 fra 
H15C 

6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  6-16  7-13  6-16  
4 * 1 pts uanset klub, 
UP: 2-1  3-4  1-6  3-4

10 Tine Overby 4 4 4  1 Rune Monrad 1 1 1 
15 Ellen Thisted 2 3 2  11 Michael Wilken 1 0 1 

       12 Carl Vinggaard 0 0 0 
Bane 3A: H55, H60     13 Simon T Hansen 1 0 1 
4-3-2-1  5-5  3-7  7-3        

5 Mogens Jørgensen 3 2 4  
Bane 7B: D11-12, D13-14B, 
D15C, let   

max 1 fra 
D15C 

6 Christian Strandgaard 2 1 3  
4 * 1 pts uanset klub, 
UP: 2-1  3-4  1-6  3-4

10 Niels Conradsen 0 0 0  5 Caroline Wilken 2 1 2 

11 
Jørgen Münster-
Swendsen 0 0 0  8 Anette Toxværd 1 0 1 

17 Henrik Krag-Jensen     13 Susanne Thrane 0 0 0 
fejlkl Jens Aaris Thisted          
Bane 3B: D40, D45, D15-16 max 2 fra samme klasse  Bane 8: H-10, D-10, H11-12B, D11-12B, beg
6-5-4-3-2-1, UP: 2-1  8-15  6-17  6-15  1-1-1 pr. klub  3-3  3-3  3-3

11 Signe Foverskov 4 3 3  1 Peter Illum 1 1 1 
12 Elsebeth T Fock 3 2 2  4 Martin Illum 1 1 1 
15 Kirsten Olsen 1 1 1  15 Stig Knudsen 1 1 1 
17 Nina Skanderby 0 0 0  20 Nikolaj Toxværd 0 0 0 

       23 Agnes Jonsson 0 0 0 
Bane 4: D50-, H65-     Se efter dette logo – en ny og populær sport. 
4-3-2-1  6-4  5-5  7-3        

1 Erik Brühl 4 4 4        
6 Else Juul Hansen 2 1 3        
9 Ib G Konradsen 0 0 0        

15 Poul M Eriksen 0 0 0        
23 Anders Ølgaard 0 0 0        
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Mountainbike Orientering 
Af Rune Monrad 
 
Her i efteråret har Søllerød Ok sammen med OK Øst Birkerød, Ballerup OK og FIF Hillerød Orientering 
arrangeret en serie af træningsløb i mountainbike orientering. Træningsløbene arrangeres i de 
nordsjællandske skove og der bliver benyttet Sport Ident til tidtagning. Løbene svarer til de almindelige 
karusselløb og det koster 25 kr at deltage. Der har været utrolig stor interesse for træningsløbene, hvilket 
ses af deltagerantal på henholdsvis 56, 31 og 51 ryttere til de første tre afdelinger. På nuværende tidspunkt 
er der stadig et par afdelinger tilbage (d. 22/10 i Tokkekøb og Ravnsholt og d. 12/11 i Nyrup Hegn). Hele 
programmet kan ses på vores hjemmeside, hvor der også ligger resultater.  
 
Da der har været så stor tilslutning vil vi prøve at stable en serie af træningsløb på benene til 
forårssæsonen. Dette vil ske i samarbejde med de andre nordsjællandske klubber. Hvis du kunne tænke 
dig at lave baner, hjælpe til eller stå for at arrangere et træningsløb vil jeg meget gerne høre fra dig. 
 
Med denne træningsserie har langt flere orienteringsløbere mulighed for at komme i skoven på en anden 
måde end normalt og jeg kan kun opfordre de medlemmer i klubben, der endnu ikke har prøvet 
mountainbike orientering til at prøve dette. Det eneste, der kræves er en cykel og en kortholder. Denne 
(kortkolderen) kan fås via følgende link til den beskedne pris af 250 kr: http://www.mtb-
o.dk/index.php?menu=kortholder 
 

Klubaftner 
Af John Aasøe 
 

Tirsdag den 25. oktober  ”Hvordan laver man O-løb”. Her mødes alle der har deltaget i stævner de 
sidste tre-fire år med alle deres notater på papir, i elektronisk form, i hovedet for at dele erfaringer. Vi 
håber at så mange som muligt kommer denne aften – også nye medlemmer er velkommen – ”de friske 
indtryk fra de sidste løb er meget vigtige. 
 
Resultatet vil blive samlet til en ”håndbog” på nettet og til klubhuset.  
 
Tirsdag den 22. november vises der ”1000-vis af billeder og film” fra årets WMOC i Canada. 
 
Tirsdag den 13. december julehygges med store og små – og der fortælles et  jule-eventyr i anldeningen 
af en død digter (ikke nødvendigvis skrevet af ham!). 
 
Løbstilmeldinger: 
 
HUSK at 
tilmelding til mig via o-service er onsdag i ugen før løbet for 
løb lørdag og søndag. 
 
I o-service eller i orientering.dk findes de nødvendigste 
oplysninger om løbene.  
Ønsker du oplysning om f.eks. startsted, så kig i orientering.dk 
eller i o-service, hvor du også kan finde din starttid. 
 
God fornøjelse i skoven. 
Kirsten Olsen 4586 7649 
 kirsten.keld@mail.tele.dk 

2 X Caroline i kiosken til HOF 
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Vintergymnastik og vinterbold 
Af Tine Overby 
 

Onsdag den 26. oktober starter gymnastik- og 
boldspilsæsonen igen, og som sædvanligt 
foregår det  
i Skovlyskolens gymnastiksale. (Borgmester 
Schneidersvej 40 i Holte. Indgang via 
Højbjerggårdsvej. Koden er 1990). 
Vi har den lille gymnastiksal fra kl. 19.00 – 
20.00, hvor der er boldspil, mv. for SUT’erne. 
(Ingen fast træner og lidt improviseret fra 
gang til gang afhængig af deltagerantal og 
energiniveau). 
Fra kl. 20.00 – 22.00 er der gymnastik i den 
store gymnastiksal. Igen i år er det Mogens 
Jacobsen, der sørger musikken og et varieret 
og til tider særdeles krævende 
motionsprogram. Heldigvis er der mulighed 
for selv at sætte tempoet, bestemme vinklen 

på benbøjningerne og hyggesnakke lidt undervejs, så alle kan være med lige fra tidligere (og nuværende) 
elitegymnaster til energiske SET’ere (Søllerød Elite Team), sprudlende SUT’ere (Søllerød Ungdoms 
Team) og magelige SÆT’ere (Søllerød Ældre Team).  
Kom og vær med – det er sjovt, hyggeligt og måske også sundt 
SUT-SIDEN 
Af Bo Konring 

 
Så lykkedes det at få SUT-jakkerne og de er fine -- men nu skal de jo også vises! 
Og det er muligt da der stadig er flere løb:  
 Lørdag 8. oktober Kredsløb i Valborup, forsent at tilmelde men åbne baner 
 Lørdag 15. oktober put & run i Aldershvile Skov / Bøndernes Hegn  
 enten tilmelding inden onsdag (5.oktoktober) eller på dagen.  
 Søndag 23. oktober Kredsløb i Tisvilde Hegn Øst, tilmelding inden 12.oktober 
 Der er også åbne baner 
  
Som I kan se er der ingen gode undskyldninger for ikke at komme ud og udfordre orienteringsevnerne, 
hvor specielt Valborup og Tisvilde som regel giver gode udfordringer! Jeg kører til alle og her ikke fyldt 
bilen endnu! Og hvis der kommer flere, skal jeg nok finde kørelejlighed med andre. 
 
Øvrige tilbud: 
Vi har selvfølgelig stadig: Mandage fra 17.30 til ca 20.30: SUT - træning (løbetur, mad, O-teknik) 
Nattræning 13. 20. og 27. oktober 18.30-19. Lette eller lidt sværere nat baner så alle kan prøve. Der er 
kommet nogle natlamper specielt til de unge. 
Og fra 26. oktober har vi gymnastik hver onsdag, med leg mm fra kl. 19-20 og derefter lidt mere seriøst 
træning fra 20-22 eller måske lidt før hvis sengetiden skal passes. 
Lørdage fra 19. november er der igen orienteringstræning mellem 10.00 og 10.30. Det foregår som 
tidligere i vores nærskove.  
I skal huske på U3 kursus 18.-20. november og U2 kursus 25.-27. november. 
Jeg håber at se en masse SUT jakker til de kommende arrangementer. 

”besætningen” på stævnekontoret klar til kunder 
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Adventureracing / Multisport – del 2 
Af Søren Strunge 
 
For knap 1 år siden kunne ”Del 1” om 
Adventureracing/Multisport læses her i klubblandet. 
Som lovet følger her ”Del 2”. I løbet af et år kan vi vist 
alle godt glemme lidt, så indledningsvis kommer her en 
kort opsamling på, hvad det nu egentlig var, 
Adventureracing er: 
 
Adventureracing sammensætter flere individuelle, 
eksotiske og friluftsorienterede sportsgrene. De tre 
grundlæggende discipliner i danske løb er mtb 
(Mountainbike, red), løb og orientering, imens kano, 
rulleskøjter, klatring og svømning også tit forekommer. 
Der konkurreres nonstop i alt lige fra 8 timer i de 
korteste løb, op til et par døgn i de længere løb. Der 
konkurreres typisk i hold af 2-4 personer, herre eller 
mix.  
 
Adventure Challange 2000 
Denne artikels temaer (det fysiske, søvn samt mad og 
drikke) vil blive relateret til det først løb jeg selv deltog 
i – Adventure Challange 2000. Det var sidste weekend i 
august år 2000. 3 herre og en pige stillede vi op i 
Danmarks hidtil længste adventurerace. I grove træk 
var ruten som følger: vi krydsede Roskilde Fjord i 
kajak, cyklede ned langs vestkysten, stillede cyklerne i 
Blåvand, løb videre langs Vesterhavet til Esbjerg, 
krydsede Ho Bugt i kajak og videre op igennem hele 
Varde Å systemet, løb ind midt i Jylland, cyklede videre til Fyn, lavede en række klatreopgaver og 
cyklede så til slut Sydfyn tyndt. I alt 307 km på mtb, 77 km i kajak og 88 km løb, plus diverse 
klatreopgaver – så knap 500 km, nonstop i 59 timer og 56 minutter – det var fedt!  
 
Den fysiske udfordring og oplevelse er et kapitel for sig  
Det ene tag med pagajen afløser det andet. Tag for tag. Meter for meter. Vi konkurrerer på 20. time nu. 
Pandelampens konstante vuggen ved den forreste kajak virker hyptoniserende. Modstrømmen i Varde Å 
er hård – armene kan ikke mere. 20 timers uafbrudt fysisk aktivitet – udmattelsen er total! 
 
Alligevel forsætter kroppen. Tag for tag. Ens tanker kan ikke beskrives – tænkte man overhovedet…? 
Faktum var at 3 timer senere, efter 23 timer i alt, var vi for enden af Varde Å. Udmattelsen afløses af 
glæde – jubii, vi skal ikke sejle i kajak længere…, nu skal vi ud at løbe…! Kræfterne er tilbage.  
 
Denne fysiske dimension – den totale udmattelse, at man alligevel er i stand til at forsætte, at kræfterne 
vender tilbage bare fordi man skifter disciplin, at man kan være fysisk aktiv uafbrudt i flere døgn. At man 
kan være helt i bund og, i bogstaveligste forstand, blive slæbt med af sine holdkammerater, for så at være 
helt frisk og ovenpå igen 2 timer senere – det er en fantastisk oplevelse!! Og man bliver overrasket – man 
kan mere fysisk end man tror… 
 
Søvn 
I løbet af de 59 timer og 56 minutter som vi var om at gennemføre Adventure Challange 2000 sov vi 2 x 1 
½ time. Først kørte vi på i 24 timer, inden vi sov 1½ time første gang. Derefter fik den gas i yderligere 20 
timer inden vi igen tog en 1½ times lur – inden de sidste 13 timer i mål blev tilbagelagt. Da vi krydsede 

 

"Udspring": Torbjørn Gasbjerg klar til at spring 
fra 10 meter vippen 
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målstregen var stemningen på holdet høj af adrenalin og rus og kroppen kunne ikke finde ro. Da jeg så 
endelig først faldt i søvn, på vej hjem på bagsædet i bilen, sov jeg i 2 ½ døgn – fra søndag aften til onsdag 
morgen, kun afbrudt af, at jeg var oppe at ”vold-æde” mandag aften, tirsdag morgen og tirsdag aften – en 
go 55 timers lur ☺ 
 
En del af de mellemlange danske løb varer gerne omkring ét døgn og kører dermed gerne igennem en hel 
nat. I starten er man tvivl om, om man skal medbringe en sovepose og måske et lille telt… Men når I nu 
skal af sted, så lad pose og telt ligge hjemme. Det vejer i rygsækken og man kan sagtens kører på natten 
igennem. Desuden må man ikke snyde sig selv for nattens oplevelser: man er ved at falde i søvn på cykel, 
den ene time tager den anden uden man opdager det, solnedgange og kulden lige inden daggry. Alt 
sammen fascinerende minder!  
 
Når man praktisk talt ikke har sovet i 2 ½ døgn er man ikke altid lige skarp, hvilket ofte kan få afgørende 
betydning i et løb. Det kan dog også udmunde i mere spøjse situationer, der kan give et godt grin selv 
mange år efter. Under Adventure Challange var vores holdkammerat Torbjørn første mand på jorden, 
efter at vi havde løst en klatreopgave i kronerne af nogle høje bøgetræer. Klatreopgaven havde taget over 
2 timer og vi havde på daværende tidspunkt været i gang i 57 timer. Tilbage på jorden begynder Torbjørn 
straks at gå søgende rundt… Tager sig til hovedet og begynder at små-bande til sig selv. ”Vores 
rygsække? Hvor har vi stilet vores rygsække? Shit, hvor er de henne?” udbryder Torbjørn efter grundigt 
at have afsøgt hele området. En tilskuer kan tørt berolige Torbjørn, ved at oplyse ham om, at hans 7-8 kg 
tunge rygsæk, som han har båret rundt på i 57 timer, stadig sidder på ryggen af ham og den har siddet der 
hele tiden… 
 
Del 3 
Min spalteplads er ved at være brugt for denne gang (eller også kan jeg ikke nå at skrive mere inden 
deadline… ☺). Så stroferne om ”mad og drikke” må komme i næste nummer af Komposten sammen med 
en anbefaling til ”Det perfekte begynderløb for orienteringsløberen”.  
 
Indtil da husk at følg med på  www.ardk.dk og www.teamfjallraven.dk. Vi læses ved. - Adventure-hilsen 
 

"Klatring": Henrik Jørgensen under klatring
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SET-siden september – oktober 2005 
v/ Peter og Troels 

 
Igen igen succes til elite teamet… 
 
I DM-weekenden d. 10.-11. september på Sydfyn med stafet og klassisk havde Peter smidt fortøjningerne 
og løb to virkelig gode DM’er, som igen understregede Peters potentiale når det kører for ham, som det 
gjorde på Fyn.. 
 
Lørdagens DM stafet i Holstenhuus skulle der kæmpes for ikke at hænge fast i brombær og andre 
forhindringer. Vejret var fantastisk og SET stillede med 3 hold, som bestod af Peter, Tore og Philip; 
Anders, Erling Troels og Michael, Henrik og en lånt Aalborg-løber. Som omtalt løb Peter godt. Han kom 
først hjem på førstetur og kunne sende Tore i skoven med alle favoritterne åndende i nakken. Tore kom 
fint rundt og Philip løb også godt, så holdet blev nr. 7. Måske lidt overraskende slået af Faaborg 2. 
Andetholdet blev nr. 11 efter 3 hæderlige ture. Trejdeholdets lånte 3. tur valgte at udgå. H16 drengene 
Casper, Andreas og Rasmus løb en fin 4. plads hjem. 
 
Overnatningen foregik i et lækkert feriehus ved Faaborg Fjord med udsigt til Avernakø og Bjørnø og med 
aftensmaden på terrassen i lækkert sensommervejr. Stor ros til familien Thisted for inkvartering! 
 
DM klassisk om søndagen i Bratherolleborg var en længere tur på 17,3 km med 34 poster. Igen var vejret 
lækkert og arrangementet fint. Peter viste klasse og blev nr. 5, 4.30 min efter vinderen. Anders og Troels 
var godt løbende og blev hhv. 18 og 19. Michael blev nr. 34 og Erling nr. 36. Philip blev nr. 5 i H20, og 
selvom Philip ikke er helt tilfreds, så var det alligevel endnu et godt resultat. 
 
I den følgende weekend var Tore banelægger til et, desværre, meget sparsomt besøgt løb i Folehave. Der 
var ros fra løberne til banerne og godt vejr – så ærgerligt der ikke kom flere til løb.. 
Søndagen bød på DM Lang i Jægerspris Nordskov. De fleste SET-løbere valgte at stå over, men Peter og 
Philip tog kampen op med de mange kilometer. Peter blev en flot nr. 4 i H21 - sølle 3 sek fra bronze og 
dermed første senior medalje. Philip blev nr. 6 i H20 og i H16 snuppede Rasmus Thrane Hansen bronze 
efter et godt løb – dog med et enkelt stort bom. 
 
Desværre blev hverken Rasmus eller Philip udtaget til årets Junior Baltic Cup i Sverige. Vi håber og tror 
på, at Juniorlandstrænerne ikke kan komme udenom vores to bedste juniorer næste år. 
 
Lørdag d. 24. var hele klubben og lidt til af sted til divisionsmatch i Gl. Grønholt Vang. På Bane 1 
snuppede SET igen gode placeringer. Lidt overraskende vandt Troels banen foran Philip. Peter blev nr. 4, 
Tore nr. 9, Erling nr. 11 og Michael nr. 12. På bane 5 tævede Søren Strunge alt og alle i sit o-løbs 
comeback, som pga. skader har ladet vente på sig. Super fedt at se dig til løb igen, Søren!! Teamets nyeste 
mand, Ole Underthun Johansen fra Tronheim (tidl. NTNUI), fik debut i Søllerød-trøjen som nr. 7. Som 
om et comeback og en debut ikke var nok, så fik SET-stjernen Rune Monrad også comeback til 
divisionsmatchen – også endda på bane 7A, hvor Rune vandt suverænt. 
 
Peter var efter de gode DM-placeringer udtaget til b-landskampen Euromeeting, som i år blev afholdt i 
Estland. Desværre for Peter, så blev han lidt sløj en af de første dage, og det tog på kræfterne og 
koncentrationen. 
Sprinten blev løbet i byen Pölva, og esterne havde fået stablet et flot arrangement op. Banen gik halvt i 
skov og halvt i by, og der var et par gode vejvalgsstræk undervejs. Det gik ikke så godt for Peter, som fik 
løbet forkert rundt på en sløjfe, og dermed tabte meget tid. Banen blev vundet af den regerende dobbelte 
sprintverdensmester, Emil Wingstedt. 
 
Dagen efter var der den klassiske distance. Den blev løbet i et lækkert estisk terræn. Skoven var åben 
fyreskov og kupering varierede fra helt pandekagefladt til stejle skrænter ned mod en flod. Der kunne 
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løbes usandsynligt stærkt, men sigten var ikke god, så man skulle holde tungen lige i munden for at holde 
retningen. Det var igen ikke Peters dag. Benene var tomme for energi, og det gik ud over orienteringen. 
Efter en del fejl og følelsen af ikke at kunne løbe, så valgte Peter at udgå. 
 
Den sidste dag skulle der løbes stafet. Terrænet var det samme som gårdsdagens, så kilometertiderne var 
igen under 5 min. Danmark stillede med to hold. Det ene hold løb godt, og endte som nr. 4. Peters hold 
blev desværre sat af på førsteturen, og da Peter skulle løbe den sidste tur var kampen om topplaceringer 
slut. 
På trods af de manglende resultater var det en rigtig fin tur. 
 
D. 15. oktober køres FM i MTB-O i Grib skov vest, og her gør SET sig forhåbninger om gode resultater 
fra især Søren Strunge, mens det også bliver spændende at se om Rune kan følge med. 
 
I sidste weekend af oktober skal det meste af SET til Smålandskävlen ved Nybro i Sverige sammen med 
FIF og OK Øst i form af den internationale overbygning ”Spring Cup OK”. 
 
Sæsonen afsluttes vanen tro med en SET-tur. Dette års tur går enten til Vimmerby i Sverige, hvor Søren 
Olsen bor eller til Troels’ mors sommerhus på Møn. Uanset bliver det en fed tur, hvor eliteteamet bliver 
rystet godt sammen. 
 

Søren Strunge i flot stil fra sidsteposten ved Divisionstuneringen.  
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EFTERSOMMERTURE I LÆKKERT LYS 
bliver snart afløst af nye oplevelser med 

LØB  I  MØRKE 
 

TAK for en flot træningsindsats denne eftersommer 2005. Det har været en herlig oplevelse, at der uge 
efter uge har været deltagelse af omkring 30 aktive, friske og løbelystne søllerødder. TAK til 
postindsamlere og banelæggere, som har været med til at få træningen til at fungere hver gang. 
 

Efter 9 eftersommertræninger, som har været tilsmilet af 2 gange med styrtregn og 7 gange i utroligt flot 
vejr, er det nu tid til at pudse pandelygtens reflektor og begynde at lade strøm på batteriet. 
Det er ingen sag at finde vej i en skov i lækkert eftermiddagssolskin, men at finde vej i den natmørke 
skov er 

VIRKELIG ORIENTERING. 
 
Der er indtil videre planlagt følgende 3 nattræninger: 
  1. gang: Torsdag, d. 13. oktober 2005,  kl. 18.30 
  2. gang:  Torsdag, d. 27. oktober 2005,  kl. 18.30 
  3. gang: Torsdag, d. 11. november 2005, kl. 18.30 

 

Mødestedet er RUDEGÅRD STADION ved søen ved omklædningsrummene. 
!!! Selvindtegning af baner  =  en ny supertræningsdisciplin = kortlæsningsøvelse !!! 

 

Er der klubmedlemmer, som har lamper, der kan lånes af andre, vil det være meget lækkert, hvis 
lamperne allerede fra første træning, kan komme andre til glæde og gavn. Kontakt mig snarest, så der kan 
aftales en låneordning. (Brugbare lamper, som ikke bruges mere, vil også skabe løbe-/løberglæde). 
  
OG SÅ ER DER SNART VINTERTRÆNING OM LØRDAGEN – HERLIGT. 

Vi ses i alle lysstyrker efterår og vinter.  Gert 
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SUT-terne fik deres jakker – og så skulle ”familiebilledet” tages: 
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Interview med afgående formand: 
 
Red.: Hvornår startede din interesse for O-sporten? 
 
John: Da jeg var 5-6 år. Min far havde nogle kort fra sin spejdertid, som 
var klistret på lærred. Det jeg husker var over Hareskoven og det skal 
lige nævnes at min far startede som spejder i 1928 i KFUM under den 
navnkundige leder Grane. Han fortsatte som spejder til lige før 2. 
Verdenskrig: Hans og mine ture i skoven var i mange tilfælde med 
udgangspunkt i at jeg ville følge en rute på et kort. Jeg husker det som 
spændende og jeg har aldrig haft problemer med at finde hjem. 
 
Red.: Har du så selv løbet o-løb? 
 
John: Ja som spejer i Dybendal Trop i Brønshøj Division som gul 
spejder. Min kusine var flokfører for ulveunger på Duevej på 
Frederiksbergs udkant, så det var nærliggende at jeg startede hos hende 
og senere fortsatte hos min fætter som var tropsfører. I 60’erne og 
70’erne var kortene jo ikke som dem vi i dag bruger, men det gik. Siden har jeg ikke deltaget i o-løb (jeg 
vidste faktisk ikke den gang at det hed det – det var først da Michael blev opfordret til at deltage i nogle 
træningsarrangementer i 1995). 
 
Red.: Hvordan kom du på den tanke at Søllerød OK var noget for dig? 
 
John: Faktisk var det et gammelt løfte til Michael. Han blev som sagt inviteret med til nogle træningsløb i 
Rude Skov af Vibe. Michael var elev på Skovly Skolen hvor Vibe er lærer. Jeg og Suzanne syntes at det 
var en helt fantastisk samling mennesker, som hentede og bragte Michael til træning og løb. Den sommer 
blev Christina Grøndahl Juniorverdensmester for andet år i træk og han blev inviteret med til grill-
arrangement. Det gjorde et stort indtryk på os alle at ”vildt fremmede” tog sig sådan af en ung dreng. 
Derfor besluttede jeg at når jeg ikke længere var formand for Skovly Skolens Bestyrelse – så ville jeg 
tilbyde min hjælp til klubben, for på denne måd at sige tak. Den leljighed opstod så i 2000 da Søllerød 
OK blev 10 år. Der var reception og pindemadder og en gavmild borgmester. Jeg overvejde hvad jeg 
kunne bidrage med – og endte med et gavekort på 100 timer til arrangement af et ”grønt løb”.  
Den daværende formand Mogens Jakobsen henvendte sig så ca. 2 måneder efter fødselsdagen og spurgte 
om ikke gavekortet kunne byttes til en anden funktion. Udgangen på det blev at jeg ”overtog ” 
kassererposten. ”Overtog” er så meget sagt – man skal jo vælges – så en ekstraordinær generalforsamling 
blev stablet på benene – jeg fik bilagne udleveret i november og brugte så ca 300 timer til at etablere en 
bogføring for hele 2000. 
 
Red.: Hvordan finder man lige så mange timer i kalenderen? 
 
John: Jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 1997 med et par klinter til at starte med. Dette 
var i 2000 vokset til at jeg havde 4 af mine dage besat – og den femte som ”ledig” – hvis ikke jeg havde 
aftaler så kunne jeg sætte mig til at ordne regnskaber. 
 
Red.: Du var også engageret i DOF? (Dansk Orienterings-Forbund) 
 
John: Ja – på bestyrelsens vegne deltog jeg i et Klubledermøde i Østkredsen i Roskildei januar 2001. 
Dette møde handlede om breddeudvikling – og en seddel gik rundt hvor man kunne skrive sig på hvis 
man var interesseret i at deltage i supplerende møder. Inden jeg så mig om var jeg involveret i 
mødeaktivitet omkring opstart af et ”Voksen- og klub-udviklingsudvalg”. Formanden for dette udvalg var 
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automatisk medlem af DOF’s Hovedbestyrelse. Så fra at deltage i ca. 6-8 årlige møder kom der lige 6-8 
yderligere.  
 
Red.: Hvorfor formand – når du nu er så ”god” til tal? 
 
John: Mogens Jakobsen ønskede at træde ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen 2004. Efter en 
drøftelse i den gamle bestyrelse tilbød Tine Overby at være kasserer hvis jeg ville tage formandsposten. 
Lidt usædvanligt for en klub at have en formand der ikke selv udøver sporten. Men jeg har til gengæld 
kunne møde alle henvendelser uden at have nogen forudfattet mening med at ”det plejer vi ikke” eller det 
kan ikke lade sig gøre. 
 
Red.: Hvorfor stiller du ikke op som formand til en ny periode? 
 
John: Jeg mener at jeg har gjort rimelig nytte i de seks år jeg har siddet i bestyelsen. Vi har fået et 
klubhus, indrettet det, etableret et elite-team, etableret et ungdoms-team, fornyet hjemmesiden etableret et 
godt forhold til kommunen, er inde i en possitiv udvikling på medlemsområdet, der er rart at være i 
Søllerød OK, alt sammen i samarbejde med bestyrelsen og klubbens ildsjæle. Jeg kan mærke at jeg ikke 
yder den samme indsats som for seks år siden – jeg bliver hurtigere ”træt” af brokkeri og mine kreative 
ideer kommer ikke så hurtigt som før i tiden. Det har ikke noget med alder at gøre, men jeg tror at der 
skal ”kasket-forandring” til for at bringe Søllerød OK videre. 
 
Red.: Melder du dig ud? 
 
John: Nej da! Jeg fortsætter som web-master – og vil tage skridt til i 2006 at etablere kurser i opdatering 
af hjemmeside – så andre kan tage over. Jeg har også tænkt mig at være med til at producere vort 
udmærkde klubblad. Pete har jo proklameret at han kommer tilbage i foråret 2006 fra sit professorat i 
arkitektur – så bliver vi to om bladet. Et blad som jeg i øvrigt mener har sin berettigelse som trykt medie. 
Et blad som kan ligge blandt de øvrige abonnementer man har, som kan læses for sine aktuelle indlæg og 
som kan tages frem – bare for hyggens skyld. Jeg tror at en periode væk fra bestyrelsesarbejdet kan ”lade” 
mig op. 
 
Red.: Har du et godt råd til din efterfølger? 
 
John: Man skal holde sig tilbage for at give gode råd – navnlig til sin efterfølger. Men jeg voverer dog og 
siger dette: Bevar de gode traditioner, vær ikke bange for at slå en ”plejer” ihjel. Husk den der går i 
andres fodspor laver ikke nye stier. 
 
Red.: Med det antal timer som du plejer at bruge på frivilligt arbejde – kommer du vel til at kede dig 
fremover? 
 
John: Nej det er der ikke risiko for. Jeg har i mange år forsømt mit hus – så de næste mange år står på 
vedligehold-else og timer sammen med familien. Allerede i marts trak jeg mig ud af DOF’s 
Hovedbestyrelse efter fire år. Et arbejde jeg var vældig optaget af fordi vi ikke kan betale os fra de 
politiske beslutninger – men kan lade HB aflaste af medarbejdere til udførelse af beslutninger.  

Dette nummer ligger også på hjemmesiden i pdf-format – så hvis du vil have det i A4 og i farver – og har du 
adgang til en printer der kan levere dette – så… 

Vort æresmedlem Jørgen Pichard er død den 14. august i Klitmøller ved Thisted. 


