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Vor mand i bestyrelsen:
Af John Aasøe

Siden sidst – Generalforsamlingen 2004 har der
været flot aktivitet på mange felter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molboafslutning 2004
Træningstorsdage
Forberedelse og afholdelse af KUM.
Afholdelse af Børnekarrusel
Divisionsmatch
Grundlovsdagsløb
Skt. Hans aften
Teaterklubforberedelse
Tur til Sverige
Forberedelse til EOC 2004 i Roskilde
Teambuilding for DTU
En del runde fødslesdage i klubhuset
Hjemmesidevedligehold og udbygning

Derudover er der en række aktiviteter der ligger
efter ferien som vi også ønsker at oplyse om:
•
•
•
•
•

Improviseret grillaften
Midgårdsormen
Divisionsmatch efterår
Træning i eftersommer
BOM-løbet

Dette nummer af KOMPOSTEN er produceret af
bestyrelsen da vi endnu ikke har fundet en, der
vil påtage sig det utaknemmelige job det er at
samle og indkalde materiale til dette organ, der
”holder klubben sammen og orienteret”.
Fra vores kasserer – Tine forlyder det, at hun på
grund af de mange forhandlinger omkring
Forsvarsforliget, er lidt bagud med kontingentopkrævning – men det varer ikke længe før
girokortene kommer ud.
Fra bestyrelsen meddeles det at vi efter BOMløbet (se andet sted i dette organ) vil tage
initiativ til at færdiggøre klubhuset – således at
vi inden Jul 2004 kan erklære det for færdigt.
Lad det være sagt med det samme – det er hård
kost at sætte sig til tastaturet en lørdag
eftermiddag for at producere dette – men
samtidig er det svært at lade være når jeg tænker
http://Sollerod-ok.dk
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på det resultat som er kommet ud af anstrengelserne. God læselyst!

Referat fra Generalforsamlingen
2004 9. marts.
Præcis kl. 19.15 bød John velkommen til 21
søllerødder + DOFs Breddekonsulent, Preben
Schmidt.
1.Valg af dirigent.
Erik Brühl valgt uden modkandidat. Konstatering af lovlig indkaldt generalforsamling jf.
klubbens love.
2. a Godkendelse af formandens beretning –
herunder uddeling af pokal til årets
"Søllerod".
John afgav formandens beretning. Den trykte
beretning fra Kompostens særnummer
suppleredes med mange yderligere kommentarer
fra John. Bl.a. at O-service og DOFs medlemsliste samarbejder og på denne måde holder DOFs
medlemsdatabase up to date. Samt en tak + en
vingave til Rune B og Vibe for lang tids tro
tjeneste med udgivelsen af KOMPOSTEN. 13
nye medlemmer, 5 udmeldelser i 2003.
Kort redegørelse for DOFs nye kort- og
afgiftspolitik, førstnævnte gør at klubberne ejer
deres egne kort og sidstnævnte er baseret på
aktivitet. Evt. også ny korttegningsafgift i
Østkredsen.
Flere spørgsmål til formandens beretning blev
behandlet efterfølgende.
Formandens beretning for 2003 godkendt.
Uddeling af kruset for "Årets Søllerod", Bente
fik vingave som trøst for det manglende krus
gennem 2003. For året 2004 uddeles kruset til
Erik Brühl for hans flotte indsats som stævneleder for et perfekt afviklet DM-Nat 2003.
Længere o-livshistorie med takketale fra Erik.
Sluttelig vingave plus en tak til Gert for mange
velgennemførte træninger i vinter, samt løftet om
flere nye træninger.
2. b Godkendelse af revideret regnskab for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003.
Fremlæggelse af budget for 2004.
3
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Tine redegjorde for diverse opstartsproblemer
vedrørende overtagelse af hvervet som kasserer,
samt computerproblemer.
Gennemgang af regnskabet for 2003 med diverse
kommentarer, bl.a. om elitetilskuddet fra
Søllerød Kommune på hele 50.000.
Klubben har små 24.000 til gode hos
medlemmerne, kort debat om mulighederne for
at få disse tilgodehavender tilbage.
Kassererens årsregnskab for 2003 godkendt.
Tine gennemgik budgettet for 2004. Bl.a. tilskud
til planlagt klubtur arrangeret af SOT "Søllerød
Olde Team".
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c. Bestyrelsesmedlem (lige år) Rune Monrad og
Jens Aaris Thisted er villig til genvalg.
Begge bestyrelsesmedlemer genvalgt.
d. Bestyrelsesmedlem (ulige år) Mogens
Jørgensen og Troels Christiansen er ikke på valg.
e. Valg af suppleanter (Kirsten Olsen og Michael
Aasøe er villige til genvalg).
Begge suppleanter genvalgt.
4. Valg af formænd for stående udvalg.
Diverse kommentarer til "tovholdere" og
klubbens vedtægter. Forslag til bestyrelsen om at
revurdere vedvægterne samt at droppe dette
punkt på generalforsamlingen.
Gert og Jens Aaris tilbyder at gennemgå
klubbens love i det kommende år.
5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

Spørgsmål til budgets post omhandlende Spring
Cup OK, John redegjorde for dette punkt.
Spørgsmål til posten "gaver", som er sat til nul
kroner, vingaver bogført under
"klubarrangementer”.
2. c Behandling af indkomne forslag.
Dette punkt undlades, da der ikke er indkommet
forslag til generalforsamlingen inden 1. januar
2004.
2. d Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent :
Juniorer - 450,00 kr.
Seniorer –600,00 kr.
Familie – 900,00 kr.
Dette er inklusiv abonnement på
Orienteringsløb.dk og KOMPOSTEN
Passive – 200,00 kr.
Dette er inklusiv KOMPOSTEN
Ingen kommentarer til dette punkt.
3.Valg af formand, kasserer og øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
(vælges for 2 årige perioder)
Følgende er på valg i 2004:
a.Formand (lige år) John Aasøe er villig til
genvalg. Formanden genvalgt uden modkandidat
b.Kasserer (ulige år) Tine Overby er derfor ikke
på valg
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Bente Tynell og Jørn Wigh blev valgt for 2003
og er villige til genvalg.
Begge genvalgt.
Erik Melbye valgtes som suppleant og er villig
til genvalg
Valgt.
6.Eventuelt.
2 punkter fra Troels. Redegørelse for
overdragelse af Gl. Grønholt Vang til Farum
OK, samt forslag om anvendelse af Jægersborg
Hegn til åbne løb. Enkelte kommentarer til begge
punkter.
John lagde op til debat ud fra spørgsmålene i
Komposten side 18. Ny redaktør ??
Er vi for få ?? Manglende opbakning til
arrangementet KUM 2004. Manglende
stævneleder til BOM-løb 2004.
Klubbens generelle tilstand blev bragt til debat i
forlængelse af spørgsmål om for få medlemmer,
der yder. Skal klubben sammenlægges med
andre for at give flere kræfter?
Hvad gøres frem mod bemanding af KUM
stævnet, skal folk piskes hårdere ???
Tine begrunder alderssammensætningen med, at
der ikke er så mange hænder fra >35 år til at
løfte opgaver.
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Erik påpegede alderssammensætningen til
aftenens generalforsamling. Kun én af klubbens
11 eliteløbere er fremmødt. Det er for disse
løbere meget af arbejdet laves.
Jørn ridsede problemet op igen – stadig ingen
stævneledere….
Jens Aaris og Jørn påtager sig med 99 %
stævnelederposten til BOM-løbet.
Ordet blev overgivet til Preben Schmidt.
Der blev redegjort for forskellige tiltag og idéer,
bl.a. vedr. O-service, faste poster med indbygget
elektronisk bagtanke. Spændende…!
Generalforsamlingen afsluttet kl. 22.15
Referent Troels Christiansen.
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Molboafslutning 2004
Molboløbene blev atter afholdt i en god
stemning – med mange kendinge og en del nye
ansigter. Vor ankermand på denne aktivitet var
for 9. gang Jørgen Münster-Swendsen. Jørgen
havde i år valgt at sende et program til alle
deltagere fra 2003 og dette blev fulgt op med en
skiftende dato og sted-angivelse på forsiden af
vor hjemmeside. De tre første søndage blev der
noteret mere end 200 deltagere, hvorefter vi som
følge af flere søndage med isdækkede stier
”faldt” til mellem 140 – 172 deltagere. Til
Molbofinalen var der 139 deltagere.
I alt fik vi 1969 i skoven på 10 søndage. Årets
Overmolbo blev Bente Tynell med 69 point.
Jørgen har bebuddet at 2005 bliver hans sidste
Molbo-sæson – og vil benytte dette til at
introducerer sin efterfølger.

Årets Overmolbo 2004

Årets Søllerod 2004.
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De 5 Torsdage.
Fra 15.april til 10 juni havde Gert påtaget sig at
arrangere træningsløb for klubbens medlemmer
på 5 udvalgte torsdage. Selvom mit arbejde kan
være forhindrende og benet ikke altid er
løbeklart har jeg alligevel nydt de gange hvor jeg
kunne deltage.
I gennemsnit deltog 21 løbere hver gang – og i
alt havde 41 medlemmer vist deres løbesko på
den til lejligheden udvalgte stævneplads.
Tænk sig –’ manden’- udtænker et træningstema,
laver banerne, får dem trykt med Mogens J.’s
assistance, lægger posterne ud, laver poesi så
hjernen også får noget andet at tænke på og tager
imod løberne mere veloplagt end nogensinde.
Alt sammen med til at vi har fået nogle gode
torsdage i skoven.
D. 10. juni sluttede vi af med grill-party på
FEMSØLYNG efter en tur i skoven hvor én blev
så glad for arrangementet at han/hun ( jeg siger
ikke mere) tog en ekstra sløjfe rundt om
Rønnebærhuset.
Læs også Gert’s mættede stemningsrapport (på
hjemmesiden) fra denne begivenhed.
Stor tak til Gert – med håbet om at det kan
fortsætte. Vi har brug for flere ’efterlønnere’.
Den ’småskadede’ Jens Aaris
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Forberedelse og afholdelse af
KUM 2004.
For de af klubbens medlemmer der ikke ved
hvad KUM er, så må jeg hellere starte med kort
at forklare dette – samt dettes betydning for
ungdommen.
Kreds UngdomsMatch er en dyst mellem de
kredse som Danmark er indelt i. Nord – Syd og
Øst. I foråret meddeler Ungdomsudvalgene for
hver kreds – hvilke løb der er udtagelsesløb for
løbere mellem 10 og 20 år. De seks bedste i hver
klasse udtages og nr 7 og 8 udtages som reserve.
Da der således er 5 klasser i hver herre og
damerække bliver det til 60 deltagere fra hver
kreds.
Den anden week-end i maj skal dysten så
afvikles. Denne går på skift mellem de tre kredse
og Søllerød OK havde påtaget sig dette
arrangement for 2004. Stærkt presset af vores
terminslistefører Jan Hausner der for 2 år siden
henvendte sig til Mogens Jakobsen for at hører
om vi ville tage dette på os. Vi havde en unik
mulighed med retten til et følgeløb i DM-natskoven Folehave og med planer om at nytegne
Jægersborg Hegn – så rammerne var til stede.
Undervejs har det knebet gevaldigt med at
”skaffe” stævneansvarlige, hvorfor undertegnede
stod med hele det overordnede ansvar. Heldigvis
for mig – og for arrangementet påtog Jørn Wigh,
Birger Tynell, Jørgen Larsen og Christian
Strandgaard at de etablerede, nedtog – flyttede
opsatte og nedtog begge stævnepladser. Mogens
Jørgensen stod for EDB og teknik – bistået af Bo
Konring og Mette Grønvald. Nytegning og
banelægning for Klassisk i Jægersborg Hegn
stod Peter Horstmann og Troels Christiansen for.
Banelægning til Stafet i Folehave Skov var
Anders Søndergaard og Rune Monrad mænd for.
Kiosk begge dage blev ledet af Bente Tynell med
stor hjælp fra flere Søllerødder.
Festen, for en sådan er lige så vigtig stod Tine
Overby for. Søren Olsen og Erling Thisted var
ansvarlige for underholdningen.
Jeg skal spare jer for en lang beretning – men
give min oplevelse af dette arrangement som
http://Sollerod-ok.dk
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optog en stor del af min tilværelse i ugen op til
arrangemetet.
Selve dagen startede med inspektion af
stævneplads i Jægersborg Hegn. Her var der fra
banelæggernes side lagt vægt på at publikum
kunne følge med – se et flot opløb, og at der var
den rette sværhedsgrad – set i lyset af en
”relativ” åben bøgeskov.
Videre til Skovlyskolen som skulle danne rammen om festmiddag, overnatning og morgenmad.
Tine, Søren og undertegnede stillede borde og
stole op – satte fadølsanlægget til – fik hjælp af
Nanna Overby og Suzanne Aasøe til borddækning m.v.
Tilbage til start og fanehejsning. Til et KUM er
det et ”must” at der er Dannebrog og KUMfanen på flagstang. Dette havde vi valgt en anden
løsning på. Flere af deltagerne var parate til at
kritisere Søllerød for manglende flag – men efter
Overdommer Ole Husen (DOF’s formand) havde
erklæret KUM 2004 for åbent – forstummede
disse planer – da Birgers kranarm hævede:
Dannebrog – KUM-flaget og Søllerød’s trekant.
Ikke alene blev armen hævet – men i en vis
vinkel – skød armen ud til den i fuld længde
hang over stævnepladsen. En tilskuer udbrød:
”Det er den mest potente flagstang jeg nogen
sinde har set”
Starten lå i kanten af Bøllemosen. En time inden
start havde jeg givet landsholdsløberne
træningsadgang – og samtidig fik vi testet
postudsætningen. Alt gik til UG.
Efter den klassiske del blev løberne og deres
ledere i bus kørt til Skovlyskolen hvor skilte
viste hvor indkvartering var.
Der blev badet, fønnet, make-uppet – så man
troede sig hensat til nytårs aften. Alle de store
løbere kom i smoking/jakkesæt og pigerne
(kvinderne) i kjoler, smarte nederdele og hvad
har vi!!.
Tre retter med vin og øl for de deltagere fra
klasse 15-16 og op og sodavand og vand til
resten.
Vi havde hyret et svensk band på to som i den
grad fik sat ”fut” i festen – samt en frivillig med
en kæmpe ”stak” cd’er (Lars Rasmussen)
7
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De unge festede frem til kl. 01:00 kun afbrudt af
underholdning styret af Søren og Erling, samt
resultatet af klassisk dyst som Øst igen vandt.
Ved festslut var der stadig ca 100 ud af 167 på
dansegulvet. Efterfølgende har vi fået at vide at
det var den bedste fest i ”mands minde”.
Kl. 3 så jeg min hovedpude – og denne forlod
jeg igen kl 6 fordi vi skulle fodre ca 210 løbere
og ledere af fra kl. 7.
Madpakker til alle kom kl. 8 og kl 9 var der
afgang til Folehaven. Vore stævnepladsfolk
havde lavet en aftale om lån af skovfogedens
græsmark – mod at renovere et råddent hegn. Så
til stafet havde vi en helt forrygende plads, et
forrygende vejr (man fristes til at sige at det var
sidste week-end vi så solen den sommer).
Stafetten blev også afviklet med stor ros og
landsholdsløberne samlede posterne ind igen.
Fra undertegnede skal lyde en STOR tak til alle
– både dem jeg har nævnt og alle de som jeg
ikke har nævnt – uden jer var det slet ikke gået.
Eneste klage vi har modtaget var at ”det var for
dårligt at plastikbestikket lå i den travle
stævneleders bil – så vi først kunne spise kl. 12”.
Kære venner TAK. Men jeg gør det aldrig igen!
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Divisionsturnering d. 15.
maj i Kongsøre Skov
Den 15. maj var 41 Søllerødder i skoven for at
forsvare klubbens farver. Der skulle løbes 2.
divisionsmatch mod Helsingør SOK, Tidsvilde
Hegn OK og OK Roskilde.
Alle Søllerøds resultater ses nedenfor, men
nævnes skal det at på bane 1 løb Peter, vores nye
medlem Tore Linde, Søren og Steen samt
juniordrengene Philip og Michael så flot at vi i to
af de tre matcher tager maksimumpoint på bane
1.
På den hårde bane 2A kæmper Jørgen og Arne
godt mod de unge og friske H40 og H15-16løbere og tager gode point hjem til klubben.
Også på bane 2B mangler vi unge kræfter og er
derfor noget efter de hurtigste. Gert leverede en
flot indsats og fik en 2. plads på bane 3A, hvor
også Mogens og Birger lå pænt på resultatlisten.
Vibe tager en flot 3. plads på bane 3A, hvor
Vibe, Ellen og Kirsten alle gør et godt stykke
arbejde med tanke på at alle tre er meldt ned og
løber mod D40 og D15-16.
På bane 4 løber Erik og Else flot, mens de unge
knægte Andreas, Casper og Alexander løber
gode løb på bane 5.
På bane 5 er også Ulrik Illum med i toppen. På
bane 6, 7A, 7B og 8 har vi kun få tilmeldte, men
nævnes skal det at Lena og Elsebeth ligger pænt
på bane 6, Caroline løber meget flot på bane 7B
og tager mange ungdomspoint samt at Stig og
Agnes tager de sikre point på bane 8. Det er
meget flot at alle der har startet også har
gennemført – ikke et eneste fejlklip! Det skal I
have ros for og det gør at vi kan tage lidt flere
point i hver af matcherne.
Resultatet af divisionsmatchen blev at vi slog
Helsingør med 86 – 69, vi tabte til både Tisvilde
og Roskilde med henholdsvis 71 – 96 og 76 –
102.
Det er flot at vi slår Helsingør og forståeligt at vi
ikke helt kan hamle op med Tisvilde og
Roskilde, der begge har langt flere løbere til start
end os.
Resultatet bevirker at vi nu har to matchpoint og
hvis vi kan holde standarden til efterårets
http://Sollerod-ok.dk

divisionsmatch i Stenholt Vang d. 28. august kan
vi sikre vores placering i kredsens næstbedste
division.
Den store analyse af de enkelte baner er at vi er
for tynde på bane 2A, 2B, 3B og bane 7A. Vi er
til gengæld bedre end de andre klubber på bane 1
og 5. Resten af banerne løber vi nogenlunde lige
op med de andre klubber. Problemerne på bane
2A, 2B og 3B skyldes at vi mangler løbere i
H15-16, H40, D17-20, D21, D15-16 og D40 og
dette er nok svært ”sådan lige” at gøre noget ved.
Flot er det dog at vi med relativt få deltagere kan
klare et så godt resultat. Klubben siger tak til alle
for en god indsats i 1. afdeling af
disvisionsmatchen med håbet om at alle igen
stiller op i efterårets match.
Rune Monrad
Bane 1: H21, H35, H17-20 max 3 fra H21
29-9 22-17 29-10
8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
2 Peter Horstmann
8
7
8
3 Tore Linde
7
6
7
5 Søren Olsen
6
4
6
8 Steen Olsen
5
1
5
10 Philip G Lund
2
2
2
11 Anders Søndergaard
0
0
0
12 Troels Christiansen
0
0
0
14 Michael Aasøe
1
1
1
Bane 2A: H40-45-50, H15-16 max 2 fra samme klasse
13-26 14-24 12-27
8-7-6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
7 Jørgen Münster-Swendsen 6
6
6
12 Arne Grøndahl
4
5
3
23 Anders Jonsson
2
2
2
25 Christian Strandgaard
1
1
1
27 Michael Parvang
0
0
0
30 Lars Fock
0
0
0
33 Bo Konring
0
0
0
Bane 2B: D21, D17-20, D35 max 2 fra D21
7-11 6-14 6-16
6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
7 Tine Overby
4
4
4
11 Maria Munk Eriksen
3
2
2
ej start Mette Grønvald
0
0
0
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Bane 3A: H55, H60
4-3-2-1
2 Gert Bøgevig
6 Mogens Jørgensen
9 Birger Tynell
16 Jørn Wigh

Søllerød Orienteringsklub

Grundlovsdag med
punkter, poster og lagkage
5-5
4
1
0
0

4-6
3
1
0
0

5-5
4
1
0
0

Bane 3B: D40, D45, D15-16 max 2 fra samme klasse
12-8
8-13
8-16
6-5-4-3-2-1, UP: 2-1
3 Vibe Bøgevig
6
5
5
11 Ellen Thisted
4
2
2
18 Kirsten Olsen
2
1
1
Bane 4: D50-, H654-3-2-1
4 Erik Brühl
8 Else Juul Hansen
15 Ib G Konradsen
17 Poul Munk Eriksen
24 Bente Tynell
26 Grethe Tetens

7-3
4
3
0
0
0
0

3-7
2
1
0
0
0
0

5-5
4
1
0
0
0
0

Bane 5: H13-14, H15-16B, H17/35B, ms max 2 17/35B
7-2 7-2 4-5
6 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1
3 Andreas konring
3
3
2
4 Ulrik Illum
1
1
1
8 Paul Erik Jørgensen
1
1
1
12 Casper Wilken
1
1
0
14 Alexander Søeberg
1
1
0
23 Henrik Krag-Jensen
0
0
0
Bane 6: D13-14, D15-16B, D17/35B, ms max 2 17/35B
2-5
2-5
6 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1 2-1
5 Lena Søeberg
1
1
1
6 Elsebeth T Fock
1
1
1
Bane 7A: H11-12, H13-14B, H15C, let max 1 fra H15C
0-0 0-5 0-7
4 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1
ej start Gustav Jonsson
0
0
0
Bane 7B: D11-12, D13-14B, D15C, let max 1 fra D15C
3-0
3-3
4 * 1 pts uanset klub, UP: 2-1 2-4
3 Caroline Konring
2
3
3
Bane 8: H-10, D-10, H11-12B, D11-12B, beg
2-0
2-3
1-1-1 pr. klub
3 Stig Knudsen
1
1
13 Agnes Jonsson
1
1

10
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Af Tine Overby

Lørdag den 5. juni var der traditionen tro Grundlovsdagsløb i Søllerød OK. Sidste års vinder,
Erik Brühl havde været i det kreative hjørne, og
sendte klubbens medlemmer ud på en
kombineret punkt- og almindelig
orienteringsbane i Rude Skov. For dem der nu
ikke lige ved, hvad punkt-orientering er, kan det
oplyses, at det handler om en militær
feltsportsdisciplin, hvor man følger en afmærket
rute i skoven – og hvor der pludselig dukker en
postskærm op, som skal indprikkes på det
medbragte kort. Dette var absolut ikke noget
problem for Mogens, Gert, Vibe, Bente og
Birger, som alle landede på 0-fejl. Mens det for
de fleste af os andre gik knapt så godt. En enkelt
var på vej helt ud af kortet, en anden tabte sporet
og en tredje kunne fortælle, at han simpelthen
ikke anede, hvor han havde været henne. Der var
dog enighed om, at det havde været en god og
lærerig oplevelse.
Selve orienteringsløbet voldte ikke de store
problemer, alle kom i mål til tiden og pointene
blev uddelt efter et sindrigt system, hvor Erik
havde taget højde for såvel gode som dårlige
undskyldninger. Meget fortjent blev Mogens
Jørgensen kåret som årets Grundlovsdagsvinder
med Gert på en fornem andenplads med tilhørende håndlangertitel. Herved skulle næste års 5.
juni arrangement være i de bedste hænder.
Nu handler Grundlovsdagsløbet jo om andet og
vigtigere ting end orienteringsløb – nemlig
lagkagekonkurrence og -spisning. Hele 7 kager
deltog i konkurrencen, og der var tæt løb om de
bedste placeringer. Traditionen tro var det
”Overby-kagen” denne gang chokoladebrun og
forklædt som ”DM-nat 2003”, der løb med
sejren, tæt forfulgt af Kirsten Møllers hjemmebagte frugtlagkage i Søllerødfarver og med
Maria (og Henriks) firkantede kompaslagkage på
tredjepladsen.
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18 søllerødder havde en herlig eftermiddag
klubhuset, og det var ikke meget af de 7
lagkager, der blev levnet. Tak til Erik Brühl for
nogle gode baner og et fornemt arrangement

Søllerød Orienteringsklub

der var en del problemer med at få gang udstyret
– faktisk lykkedes det først efter en telefonopringning til Bornholm, hvor en smågrinende
ægtemand kunne oplyse, at der også skulle luft
ind forneden).
Det lykkedes dog at få noget mad på bordet ved
20-tiden, og ligesom ved andre fine selskaber tog
det sin tid at komme igennem alle herlighederne.
Da mørket faldt på, var det tid til at lægge bålet,
som indtil da havde befundet sig i en sort
plasticsæk i kælderen, til rette i forhaven: Erik
og Birger havde gravet en fin bålplads, og hvis
nogle synes, at græstørvene ikke ligger helt som
de plejer, så har I forklaringen nu.

De tre skrappe kagebageentusiaster

Skt. Hans aften i
klubhuset
Af Tine Overby

Erik og Lotte havde taget sanghæfterne med, og
mens bålet blussede i sommernatten, fik vi
sunget både ”Midsommervisen” og ”Danmark
nu blunder den lyse nat” og et par stykker mere
som ikke er helt så kendte. Det var hyggeligt og
stemningsfuldt, og klokken var tæt på midnat,
før vi gik hver til sit.
*SÆT = Søllerød Ældre Team (Maria, Kirsten
M. og Tine)

Der er nu ikke noget så skønt som en stille og
lun midsommeraften, hvor gode venner mødes
om bålet, synger udi sommernatten og sender
heksen og alt det onde til Bloksbjerg…
Med fare for selv at ende på kostene havde
SÆT* inviteret til en improviseret og deltagerengageret Skt. Hans aften i klubhuset. Vel
vidende at mange allerede var draget på ferie
eller havde andre planer og faste traditioner
denne dag, var vi alligevel 9 søllerødder, der
trodsede regn, kulde og blæst (egentlig var der
kun én, der for alvor trodsede vejrguderne – og
det var Jørgen Münster, der startede med en rask
løbetur i Rude Skov, mens vi andre straks meldte
os til madholdet), og mødtes til lidt god mad (tak
til Maria), et par glas vin og bål i haven.

En del af ”SÆT”

Sidst i juni skal der naturligvis grilles, og med en
kuglegrill er det jo ikke noget problem i
regnvejr. Heldigvis klarede det op i løbet af
aftenen, og både grill og grillmester blev tørre
igen. (Grillmester er måske ikke det rette ord, for
http://Sollerod-ok.dk
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SOT = Søllerød Olde Team
SMT = Søllerød Methusalem team
SET = Søllerød Elite Team
SÆT = Søllerød Ældre Team
SAT = Søllerød Adstadig Team
SIT = Søllerød Intelli Team
SYT = Søllerød Yatsy Team
SØT = Søllerød Øl Team
Der er frit ”slav” lad os få gang i de sociale
netværk!!
Midsommer i haven ved ”Rønnebærhuset”

Teaterklubforberedelse
Niels Brühl har taget initiativ til et program for efterår/vinter med gode teateroplevelser:
Dato

Teater / Beskrivelse:

Fredag den 13. august Grønnegårds Teatret. Friluftsteater. Kunstindustrimuseets
kl. 19.30
have. Bredgade 38

Pris
165

Trold kan tæmmes. William Shakespeare (1590) . Der er
mulighed for "picnic" i det grønne før forerestillingen. Tag
madkurven og en flaske med og lad os nyde fællesskabet før
forestillingen.
Fredag den 29.
oktober kl 20.

Kaleidoskop. Nørrebrogade 37

140

De ubekendte. Debuterende dramatiker Morten Kirkeskov.
Tragisk soapkomedie! Hvad nu hvis du havde myrdet din nye
kæreste med en økse i hønsehuset
?
Et stærkt stykke
stjernespækket samtidsdramatik.
Fredag den 29. januar
kl. 19.30

Gladsaxe Teater. Buddinge Hovedgade 81

305

MARATONDANSEN Total- teater-danse-drama. Teatret
totalombygges både udvendigt og indvendigt til en
amerikansk dansehal anno
1935.
Publikum sidder på alle
sider af de desperate unge mennesker der kæmper for at
overleve 1.134 timers maratondans - datidens realityshow og vinde
berømmelse og den store gevinst.
Fredag den 18. marts
kl. 20.00

Rialto Teatret.

Smallegade 2, Frederiskberg

140

Lykken. Dramatiker Thomas Bredsdorff. Marlene Schwartz og
Preben Harris fejrer 50 års teaterjubilæum med musik, liv,
digte gamle danske forfattere. Kunstnerne mener at lykken
ikke kun findes på den anden side.. der er måske virkelig Et
liv før døden !
Fredag den 18. marts

12

Årsafslutning i Rønnebærhuset efter forestillingen

50
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Samlet sum for alle forestillinger

750

Man kan melde sig til de datoer man har tid og lyst. Når I har
tilmeldt jer giver jeg besked om betaling

Tilmelding til Niels kan ske: nibgib@mail.tele.dk
Det er aldrig kedeligt at se rigitge mennesker give deres hjerteblod fra scenen – uden mulighed for at
klippe fra.!

Tur til Sverige
Af Gert Bøgevig.

Vi - 20 søllerødder - havde en særdeles hyggelig
og energisk Strønhulttur,
som foruden knaldhårde løb i meget krævende
terræn også gav præmier (både
lørdag og søndag) til Gustav Jonsson og Casper
Wilken.

’

Teambuilding for DTU
Den 25. maj fik jeg følgende henvendelse i
mailen:
“Formand John Aasøe
Jeg skriver til dig i din egenskab af formand for
Søllerød OK.
Jeg laver kurser for ledere og medarbejdere på
Danmarks Tekniske Universitet. Den 29. juni har
vi en gruppe på Comwell Holte, hvor emnet bl.a.
er teambuilding. Om aftenen skal vi lave en
teambuilding øvelse i det fri. Jeg har tidligere
gjort brug af de lokale orienteringsklubber med
succes, fx i Helsingør mod et honorar. Mit
spørgsmål til dig er, om I kan hjælpe os i Holte
denne aften. Tanken er, at holdet i par af 2 og 2
sendes ud i skoven på en af jer fastlagt rute i ca.
2 timer, de skal ikke løbe men gå ud fra kort med
symboler.
Erik Brühl tog mod udfordingen og lavede et
”Molboløb” fra Cromwell, med hjælp fra IB,
Ulrik Illum, Anders og Rune.

Forberedelse til EOC 2004 i
Roskilde

De havde en god tid i skoven og der indgik et
pænt beløb til klubben.

En del Søllerødder har de sidste år brugt timer på
forberedelser til Europamesterskaberne 2004 i
Roskilde. Ib er økonomiansvarlig for hele
stævnet, Mogens Jørgensen er dybt indvolveret i
radio og edb og Niels og Gitte Brühl er
engageret i ceremonigruppen der tilrettelægger
præmieoverrækkelser og underholdningen.
Check http://www.eoc2004.dk/ og få en
oplevelse i en af de mange publikumsløb. Bl. a.
kan du løbe i Klinteskoven – benyt dig af denne
enestående mulighed.
Deltagerne lige efter aftensmad den 29. juni uden
for Cromewell – før de gik i skoven.

http://Sollerod-ok.dk
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En del runde fødslesdage i
klubhuset
Tine og John holdt ”90-års fødselsdag den 15.
april og Jens Aaris 60 årsdag den 7. maj –
Tillykke til alle.

Hjemmesidevedligehold og
udbygning
Indtil vi får lidt bedre styr på kommunikation og
klubblad har John påtaget sig at vedligeholde
hjemmesiden – så gør den til din foretrukne side
– se den mindst en gang om ugen – der er altid
nyt.
http://sollerod-ok.dk

Improviseret grillaften
For to år siden fik den daværende bestyrelse en
henvendelse om ikke det var en ide at samles –
helt spontant i haven ved klubhuset og holde lidt
socialt samvær oven på ferien – fortælle nogle
løgnehistorier og kort sagt hygge sig.
Denne improviserede grillaften bliver i år holdt
den 28. august 2004 kl. 16 hos Lotte og Erik
Brühl, Sandholmgaards Vej 20A, 3450 Allerød.
Medbring det du vil grille og drikke –vi sørger
for salat. Har du lyst så bag en kage. Giv venligst
Lotte og Erik besked hvis du kommer.
lotterik@get2net.dk

DM kort/mellem, Midgårdsorm og
Divisionsmatch
I år foregår DM kort i Svinkløv plantage d. 14.
august. Tilmeldingsfrist til DM kort er via oservice til arrangørerne senest d. 2. august. Om
natten/morgenen d. 15. august er der
midgårdsorm i Kollerup Plantage. Klubben
stiller som sædvanlig både et Thor hold, mindst
et Odin hold samt et Freja hold, hvis der er nok
interesserede. Begge konkurrencer foregår i
nogle af Danmarks fineste klitplantager.
14
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Klubben skal bruge et par dage til at stille
holdene til midgårdsormen og derfor er sidste
frist for tilmelding til Midgårdsormen via oservice d. 26. juli. Det bliver eliteudvalget ved
Steen og Rune, der sætter Thorholdet, mens det
foreslås at Vibe stiller hold i Odin- og
Frejaklassen.
D. 28. august løber 2. afdeling af årets
divisionsmatch af stablen. Dette foregår i
Stenholt Vang, hvor vi skal gentage resultatet af
divisionsmatchen d. 15. maj i Kongsøre for at
blive i Østkredsens 2. division. I sidste match
blev vi nr. 3 efter OK Roskilde og Tisvilde Hegn
OK, mens vi slog Helsingør. Dette kan du læse
om andetsteds i bladet. Fristen for tilmelding er
rykket frem i forhold til datoen på o-service for
at vi kan nå at stille stærkest mulige hold til
matchen. Derfor er tilmeldingsfristen til
divisionsmatchen fredag d. 13. august på oservice eller i en mail til
runemonster@hotmail.com.
Vi ses i skoven
Rune Monrad

Overnatning til DM-Kort og
Midgårdsormen
Til DM-kort er det muligt at overnatte fra fredag
til lørdag i et sommerhus af en rimelig størrelse:
Der er to badeværelser, en sauna og 10
sovepladser (de to i en dobbeltseng der dog kan
skilles) en stor stue og 3½ tøndeland naturgrund
til teltet.
Adressen er Toftendamsvej 31, Svinkløv. Iv
besked til John@aasoe.dk og få mere af vide.
Sengene fordeles efter ”først til mølle…”
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Træning i eftersommer
NYHED !!!
9 TORSDAGE I EFTERÅRET 2004
Så er der noget at se frem til - Træningen skal holdes ved lige.
Træning for nye/gamle, usikre/sikre, Uerfarne/gamle rotter.
Hold øje med hjemmesiden - der vil det endelige program vises.
Der vil du også kunne se ændringer og nye tilbud.
Søllerød OK

Dag

Eftersommeren 2004

Dato

Mødested

Aktivitet

Forslag
Banelægger

Hjælpere

kan ændres

Alm O-baner. En let 2,5 km +
Gert
svær 4 km + svær 6,5 km

M-J.+

1

Torsdag

12-08-2004 Rudegård/Klubhuset

2

Torsdag

19-08-2004

Femsølyng/
Korte/lange stræk + let bane J. m.-Sw. M-J.+
Hørsholm Kongevej

3

Torsdag

26-08-2004

Lollikhus/ Birkerød
Kongevej

4

Torsdag

02-09-2004 Rudegård/Klubhuset

5

Torsdag

09-09-2004

Femsølyng/
Højdekurveræs
Hørsholm Kongevej (evt. kurvekort) + let bane

6

Torsdag

16-09-2004

Agersø/
Alm O-baner. En let 2,5 km +
J. m.-Sw. M-J.+
Hørsholm Kongevej svær 4 km + svær 6,5 km

7

Torsdag

23-09-2004 Rudegård/Klubhuset Strimmel-O-løb + let bane

8

Torsdag

30-09-2004

9

Torsdag

07-10-2004 Rudegård/Klubhuset

20-30-40-50 min-bane
banerne let >>>svær

Gert

Alm. Baner med
kompasstræk + let bane

Anders +
M-J.+
Troels
Gert

Gert

Svinebjerg/
Perlekæde + Alm. O-baner + Peter +
Hørsholm Kongevej let bane / Evt. "natposter"
Rune
Alm. O-baner - "Tip din tid"
Gert
+ let bane / Evt, "natposter"

M-J.+

M-J.+

M-J.+
M-J.+
M-J.+

TILBUD, SOM DU IKKE KAN SIGE NEJ TIL !
Vi ses til nye indsatser i Rude Skov !
God O-sommer !
Gert

http://Sollerod-ok.dk
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Bom – bommelom!
Af Jens Aaris.

Søllerød Orienteringsklub, der sidste år lavede et succesfuldt DM-nat og dette år et knaldgodt KUM
arrangement får ikke lov til at hvile på laurbærrene.
Vi skal nemlig Søndag d.19.september lave det traditionsrige BOM-løb i Grib Skov Vest.
Banelæggerne er et ungt team (Michael og Erling). De er i fuld gang og vi skal selvfølgelig hjælpe dem
med at lave et godt arrangement.
Jørn Wigh og Jens Aaris Thisted (de halvgamle mænd) har påtaget sig det overordnede ansvar og Du
hjælper dem (og klubben) ved allerede nu at tilbyde din assistance.
Vi skal bruge mange på dagen, lidt færre dagen før og nogle der i ugen optil løbet kan hjælpe med kort og
andre forberedelser.
Meld dig og du vil få en tjans (én af de gode).
Du kan bruge: jw@rovsingmanagement.dk eller thisted@cbs.dk
Alternativt: tel. 4586 6396

EFTERLYSNING:
Sidder du med lysten til at blive redaktør af et af sportens vigtigste og mest læste og tør man sige meste
citerede udgivelser – så læs videre:
Bliv Chef-redaktør for Søllerød OK’s klubblad KOMPOSTEN. En stilling for livet med mange
frynsegoder.
•
•
•
•
•

Du sætter selv deadlines – dine skribenter overholder dem alligevel ikke!
Du forlanger det umulige af dine klubmedlemmer og formand – og de ignorerer dig!
Du skriver lange og velmente opfordringer til medlemmerne i KOMPOSTEN – de svarer dig
ikke!Du udgiver et blad i et oplag på mellem 150 – 250 – det bliver revet væk – der er prestige i at
læse det før alle andre i familien, klubben, på vejen, på skolen, i byen.
Du layouter det i farve – men det trykkes kun i S/H.
Ingen løn – kun surt slid

Skriv et par ord om dig selv til: john@aasoe.dk –Vi har brug for dig – de lidt knoppede ord til trods.

Kan du modstå denne opfordring?
Dette nummer ligger også på hjemmesiden i pdf-format – så hvis du vil have de i A4 og i farver –
og har du adgang til en printer der kan levere dette – så…
Brug som sagt hjemmesiden – til at blive opdateret på de seneste nyheder – den opdateres mindst
en gang om ugen!
GOD SOMMER!
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