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KOMPOSTEN
14. årgang nr.3

Tore Linde (foto fra DM-Sprint 2004) løb sig til en 4.
plads til DM-nat. Tore blev medlem for snart et år siden –
og løber fra 2005 for Søllerød OK og Spring Cup OK.

Læs i dette nummer:
•

Fra vor mand i bestyrelsen, Juleløb i Koglenissernes Rude Skov, Mountainbike orientering,
tidskorrektionsalgoritmer.., Kommunesammenlægning – klubsammenlægning – et debatoplæg!,
Klubtur i april, inspiration til O-teknisk træning, Jobannonce – Molboløb, Vintertræning,
Løbslisten, Generalforsamlingsindkaldelse og BOM-løbs annonce, Elitesiden, Adventureracing /
Multisport del 1, Tøjbiksen, Klubtur til Møn, Efterlysning

http://Sollerod-ok.dk

1

Komposten Oktober 2004

Søllerød Orienteringsklub

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Formand

John Aasøe,

Kasserer

Tine Overby

Bestyrelses medlemmer

Rune Monrad
Troels Christiansen
Jens Aaris Thisted
Mogens Jørgensen

Orienteringsløb.dk
KOMPOSTRedaktionen
Løbstilmelding

Paradiskrogen 5, 2840 Holte
john@aasoe.dk
Vestre Paradisvej 137, 2840 Holte
ovby@post.tele.dk
BG-bank (giro) 1551-9 20 35 59
Danske Bank 3325-4450341800
runemonster@hotmail.com
troels@nybro.dk
thisted@cbs.dk
mj@byg.dtu.dk

45 42 08 30
Mobil: 21 72 97 12
45 42 58 54

45 42 42 27
46 97 41 58
45 86 63 96
Mobil: 40 56 44 96
45 87 44 96
Adresseændringer indtastes selv i O-service. Har du ikke kode – så bed formanden om
en!
John Aasøe
Der er p.t. ingen i klubben der har påtaget sig denne opgave –
hvorfor bestyrelsen ved formanden står som redaktion
Adresseændringer vedr. KOMPOSTEN indtastes selv i O-service.
Indlæg til Komposten kan sendes via post eller e-mail til Formanden til videre
Kirsten Olsen
Agertoften 3, 2970 Hørsholm
45 86 76 49
kirsten.keld@mail.tele.dk
Tilmelding via O-service eller skriftligt (post /e-mail)

Starttider
Resultatlister
Funktion:

På relevant klubs hjemmeside. Findes via: www.dk.orienteering.org
På relevant klubs hjemmeside. Findes via: www.dk.orienteering.org
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

45 86 63 96

Klubture

Erling Thisted

erling_t@wanadoo.dk

45 86 63 96

Kort

Troels Christiansen

troels@nybro.dk

46 97 41 58

Kortsalg

Jens Aaris Thisted

thisted@cbs.dk

45 86 63 96

Materiel klubhus

Mogens Jørgensen

mj@byg.dtu.dk

45 87 44 96

Materiel
Vangeboskolen
Natlamper

Birger Tynell

b@tynell.dk

44 91 50 06

Vibe Bøgevig

vibegert@get2net.dk

49 14 65 06

Pressekontakt

Winnie Ravn

winnie.ravn@mail.dk

45 42 25 03

Revisorer

Bente Tynell
Jørgen Wigh
Steen Olsen

b@tynell.dk
jwigh@get2net.dk
schytte.olsen@tiscali.dk

44 91 50 06
45 66 31 16
35 36 16 27

TKC/Spring Cup
OK
Ungdomskontakt

Rune Monrad

runemonster@hotmail.com

45 42 42 27

Kirsten Olsen

Kirsten.keld@mail.tele.dk

45 86 76 49

Hjemmeside
Klubhusadresse

sollerod-ok.dk
sollerod@sollerod-ok.dk
Mail:
Rønnebærhuset, Kongevejen 168, 2840 Holte

Skovtilladelser

2

48 17 45 90

Komposten – December 2004

Vor mand i bestyrelsen:
Af John Aasøe

Siden sidst – oktober 2004 har Philip føjet en
guldmedalje for DM-Nat til samlingen, Arne
Grøndahl fik bronze ved samme lejlighed. Andre
gode placeringer:
4.plads Tore Linde og Erik Brühl, 5. plads Rune
Monrad, 7. plads Peter Horstmann, 9. plads Ellen
Thisted.

Søllerød Orienteringsklub

(Lillerøds klubhus), men kan også flyttes
andetstedshen. Eventuelle oplysninger
desangående kan rettes til Jan Hausner på 4817
6826.
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”.
God læselyst!

Klubmesterskabet blev i 2004 vundet af Gustav
Jonsson. Undertegnede havde ”pløjet” resultatlister tilbage i 2004 – og sidste km-tid (uanset
terræn, løbstype (Sprint undtaget)) den fundne
km-tid blev så holdt op mod den bane som den
enkelte Søllerod havde tilmeldt sig. Herved
fremkom idealtiden – som så i sidste ende blev
sammeholdt med resultatet for
Klubmesterskabsløbet den 6. november 2004.
Gustav var 12 sekunder fra sin ideal tid – og fik
overrakt vandrepræmien med det berømte pilekogger til SUT-træningen mandagen efter.
Husk at melde flytning til O-service (det gør du
selv ved hælp af den samme kode som når du
melder dig til løb.
Der arbejdes i øjeblikket på en række klubture,
se inde i bladet om en tur til Sverige i april.
Påsken byder på løb i Svinkløv – og der arbejdes
på at vi igen kan låne min nabos store
sommerhus – mere herom via hjemmesiden.
Det store problem lige nu er at få en stævneleder
til BOM-løbet 2005. Vi har fået Jægersborg
Hegn den 13. marts – Philip er banelægger med
assistance fra Steen Olsen. Michael Sørensen er
banekontrol. Kontakt mig – du er savnet.

Kredsens Depot i Nordsjælland:
Jan Hausner fratræder efter mange, mange år og
meget trofast tjeneste stillingen som depotbestyrer for depotet (inklusive Bivognen) i Nordsjælland pr. 1. januar 2005.
Der søges derfor efter en ny depotbestyrer.
Depotet befinder sig og kan fortsat forblive på
adressen Sandholmgårdsvej 43 i Blovstrød
http://Sollerod-ok.dk

Klubmester 2004 Gustav Jonsson

Anders Ølgaard
sang for os alle
til
Klubmesterskab
smiddagen. Om
”Jonas og
hvalfisken” på
svensk –
forstås.
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JULELØB
i

KOGLENISSERNES RUDE SKOV
JULEN

er sluppet løs i Rude Skov. En mængde af de ellers meget sjældne

KOGLENISSER

har bemægtiget sig store dele af terrænet, så korttegneren har haft store vanskeligheder med at udarbejde
et nyt kort, som på retfærdig vis gengiver skoven.

JULENISSEN

har haft overvældende problemer med at finde frem til Rønnebærhuset. Det siges, at han sat sig til hvile
op ad et poststativ i håb om, at han derved kan blive set af tilfældige nissehueklædte

JULE-O-LØBERE,

som så kan vise ham på kortet, hvor han er.
Yderligere har

JULEMANDEN
på sin vilde

KANEFÆRD

over skoven været så uheldig at tabe en

JULEGAVE.
Desværre lod

RENSDYRENE
sig ikke stoppe, så nu har han udlovet en lille dusør for oplysninger om den tabte gave.

LØRDAG, D. 18. DECEMBER 2004
RØNNEBÆRHUSET
MØDETID MED RØD HUE: KLOKKEN 09.59
SAMLET START
JULE-POINT-NISSE-KOGLE-GAVE-LØB.
JULEGLØGG + JULESAFT + JULEÆBLESKIVER
OVERDÅDIGE JULEPRÆMIER + JULEGAVER
Tilmelding er ØNSKELIG, så kort og gløgg kan være klargjort i
tilstrækkelig mængde,
men du må godt komme som en uanmeldt juleoverraskelse.
Giv om muligt signal til JULEMANDSASSISTENTEN på
juletelefon: 49146506 eller jule-e-mail: vibegert@get2net.dk.
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Mountainbike Orientering
I november måned fik jeg glæden af at prøve MTB-O.
MTB-O står for Mountainbike Orientering. Det er
simpelthen orienteringsløb på cykel. Det foregår
ligesom almindelige orienteringsløb, eneste forskel er at
man skal bevæge sig på cykel, og det er forbudt at
bevæge sig inde i terrænet. Man må således kun cykle
på stierne. På mountainbiken monteres en kortholder,
der holder kortet på plads med et par elastikker.
Kortholderen kan rotere, så kortet kan nordvendes mens
man cykler. Et kompas kan også spændes på
kortholderen. En udemærket kortholder (Map Pilot) kan
købes for 250 kr fra Dansk Mountainbike Orientering
(www.mtb-o.dk). Ved start monteres kortet, der ofte er i
en anden målestok end et almindeligt o-kort, f.eks.
1:20.000. Desuden er kortet modificeret lidt så stierne
er markeret med en lidt tykkere sort farve, så de er
lettere at læse mens man kører. Herefter er det
almindelig orientering på stierne. Når man hører at
MTB-O kun er på stierne tænker man straks at det er
for let og kedeligt. Men det er det bestemt ikke.
Strækkene er lagt med hovedvægt på vejvalg og
opgaven er hele tiden at overskue de forholdsvis lange
stræk, vælge det rigtige vejvalg og samtidig cykle så hurtigt som muligt. Det at man kører på skovstier
gør at cyklen og dermed kortet ryster lidt mens man kører og det gør at man skal være dygtig til at læse
kortet i fart for at få detaljerne med. Jeg synes bestemt at der er udfordringer og god træning i
mountainbike orientering.
I år har der været en håndfuld MTB-O løb, som nogle få har deltaget i, men der er mange der burde give
sig selv den dejlige oplevelse at få lidt mere vind omkring ørerne og prøve orientering på MTB. Det kan
sagtens lade sig gøre at cykle med en almindelig mountainbike eller cykel (hvis man er villig til at køre
mest på store stier) – man behøver ikke nødvendigvis en meget dyr og fancy cykel for at prøve det. Til
næste år er der arrangeret en ny serie MTB-O løb og de foreløbige datoer er:
5. marts -21. maj - 6. august - 15. oktober (FM) - 6. november
Skovene for løbene er endnu ikke endeligt bestemt, men følg med på o-service.dk og dk.orienteering.org.
Desuden er der en del klubber, der laver nogle MTB-O træningsløb i det nordsjællandske, så man kan
komme ud at prøve det lidt oftere. I dette efterår arrangerede FIF Hillerød et par udmærkede træningsløb
og de vil sikkert arrangere nogle igen til næste år.
Jeg kan kun opfordre til at prøve MTB-O.
Vi ses på cyklen
Rune

http://Sollerod-ok.dk
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Har du undret dig over, hvorfor alle andres løbetider er bedre end din?
Så har du ikke korrigeret din tid endnu!
Nedenfor følger nogle hyppigt anvendte og videnskabeligt baserede
tidskorrektionsalgoritmer specielt modificeret til anvendelse på 5km-distance. Hvis du
har løbet længere distancer, gang da korrektionen tilsvarende op (fx dobbelt op ved 10
km-løb).
Udgangspunktet er den tid, du registrerede med dit satellitstyrede, titanium-legerede
multi-feature Solar Quartz pulsur med 1/1000 sekunds nøjagtighed og lagring af 499
mellemtider.
1. Rund ned til helt antal minutter. (Reference: Journal of Runners)
2. Træk 10 sekunder fra for trængsel ved start (hvis du var første startende på et stafethold, trækkes 15
sekunder fra). (Journal of Overcrowding)
3. Træk 10 sekunder fra for trængsel ved mål (hvis du var sidste løber på et stafethold, trækkes 15 sekunder
fra for trængslen i sidste-løber-slusen).(Journal of Lemmings)
4. Træk 5 sekunder fra for hver gang du måtte finde posten selv. (Journal of Fraud)
5. Træk 5 sekunder fra for hver gang, du havde en anden løber lige bag dig, som garanteret kun fandt posten
ved din hjælp.(Journal of Imitation)
6. Træk 5 sekunder fra for hver gang, du havde en anden løber lige foran dig, som garanteret forhindrede dig i
at komme ind til posten i dit naturlige hurtigere løbetempo.(Journal of Light Speed)
7. Estimer, hvor meget længere end den egentlige distance du i virkeligheden blev nødt til at løbe (reel
distance) og gang din tid med korrektionsfaktoren k =

planlagt distance
.(Journal of Unpublishable
reel distance

Research)
8. Træk 5 sekunder fra for suboptimalt stafet-skift (ved stafet).(Journal of Irreproducible Results)
9. Hæmatokritkorrektion: træk 20 sekunder fra, hvis du ikke tager EPO.(Journal of Doping)
10. Atmosfærisk korrektion: Træk 10 sekunder fra på grund af luftmodstand. (Journal of Meteorology)
11. Alderskorrektion: Træk 5 sekunder fra pr. år du er over 30. (Journal of Ageing)
12. Erfaringskorrektion: Træk 5 sekunder fra pr. år du er under 50. (Journal of Experience)
13. Trænerkorrektionsalgoritme: Trænere bekymrer sig også om præstationen for dem de træner, og kan derfor
trække 5 sekunder fra for distraktion.(Journal of Research in Training)
14. Løberkorrektionsalgoritme: Alle ved, at trænere har højere motivation. Almindelige løbere kan derfor
trække 5 sekunder fra for relativt nedsat motivation. (Runners’ World)
15. Professorkorrektionsalgoritme: Hvis du er over 55 år, træk da mindst 5 minutter fra din tid (ingen
forventer, at du kan huske den alligevel).(Journal of Neurodegeneration)
16. Træk 5 sekunder fra hvis du dyrkede sex aftenen inden løbet. (Journal of Celibacy)
17. Træk 5 sekunder fra, hvis du ikke dyrkede sex aftenen inden løbet.(Journal of Sexology)
18. Når alle korrektioner er udført, rund da atter ned til helt antal minutter
(Dagens Medicin)
Husk, at den ene korrektion ikke udelukker den anden, og frem for alt:
Lok de andre til at sige deres tid først, så du kan lyve om din på et kvalificeret grundlag!
Vi ses til næste løb!
PS. Algoritmen er mindre velegnet, hvis løbetiderne også opslås på Internettet.
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kOmmune-sammenlægning.
Af Jens Aaris Thisted

Det står klart, at Birkerød og Søllerød kommuner
lægges sammen som et led i den igangværende
kommunalreform. Spørgsmålet er, om det vil få
konsekvenser for strukturen af sportsklubber.
Umiddelbart vil de sammenlagte kommuner
næppe gøre deres indflydelse gældende m.h.t til
strukturen af sportsklubber, men indirekte spiller
de jo en rolle når det drejer sig om sportsfaciliteter og finansiering af visse ydelser.
Kommunesammenlægning er derfor ikke en
begrundelse for at diskutere klubsammenlægning, men snarere et påskud.
Lad os fokusere lidt på O-sporten. I provinsen er
strukturen mere enkel. Hver større by har et
naturligt ’opland’ og geografien har derfor stor
betydning for hvordan man er organiseret. I
Københavnsområdet (Nordøstsjælland) har vi til
gengæld et stort antal klubber af meget varierende størrelse. Argumentet om tilknytning til
den ’lokale’ klub er langt mindre udtalt her dels
fordi afstandene er små og dels fordi man kan
vælge efter sportslige og/eller sociale hensyn.
Tendensen til nogle få store klubber (ingen
navne nævnt) der er i stand til at tiltrække og
fastholde løbere med et rigt udbud at trænings-,
tur- , stafet- og andre tilbud er tydeligt. Samtidig
ser vi en tendens til meget små klubber, der
fungerer i kraft at et meget tæt netværk mellem
især ældre løbere idet den tilknyttede ungdom,
der har store sportslige ambitioner, søger
udfordringer i større klubber. Disse små klubber
vælger enten at opløse sig selv, når de gamle ben
ikke kan mere eller tilslutter sig en større
naboklub.
Og endelig har vi en tredje type klub, der ligger
midt imellem.
Disse klubber kan stadig gøre sig gældende som
arrangører af større arrangementer (alle mand af
huse), de kan stadig fostre løbere i topklassen
(men er ofte tyndt besat i mange andre klasser) ,
et tæt klubmiljø fordi ’alle kender alle’, og der er
plads til såvel den ambitiøse eliteløber, som
’hyggeløberen’ for hvem et træningsløb i en
nærliggende skov er fuld tilfredsstillelse.
At Søllerød OK tilhører tredje gruppe kan der
ikke være tvivl om og beskrivelsen kunne lyde
som om at det er en god ’kombination’.
Sidstnævnte vurdering er dog ikke min.
Medaljens bagside at det bliver sværere og
http://Sollerod-ok.dk

sværere at fastholde de positive sider i
klubkarakteristikken. Ikke mindst fordi vi
befinder os i en konkurrence situation meget ulig
den en klub i en provinsby midt på heden vil
befinde sig i.
Vi ser det bl.a. på demografien. Tæt besat i
seniorklasserne (i ordets egentligste betydning)
og langt færre i de yngre. Sportsligt kan vi heller
ikke høste så mange medaljer i fordums tid, men
da tror jeg også vi var begunstiget af en
usædvanlig sammensætning af relativt mange
meget dygtige løbere (alle klasser medtaget) i
forhold til klubbens størrelse. En situation som
givetvis ikke var holdbar.
Vi ser det med hensyn til arrangementer, hvor vi
har mange gengangere på de tungeste poster; det
giver erfaring, men er nok ikke holdbart i
længden.
Jeg tror at O-sporten på nogle områder vil ligne
fodboldsporten hvor man ser en
professionalisering. Nogle få klubber vil være i
stand til at tiltrække de største talenter fra
omkringliggende klubber.
I de omkringliggende klubber vil der stadig blive
dyrket sport, der vil ske en opfostring af talenter
men man vil fortsat rangere i de lavere
divisioner. Da man ikke mødes på tværs af
divisionerne – undtagen i cup-sammenhæng, gør
det måske ikke så meget, men i O-sporten mødes
vi jo til de samme stævner og afvandring kan
derfor føles smertelig fordi vi alle tager del i
medlemmernes succes i konkurrencerne.
Hvor vil jeg hen? Min pointe er at det vil blive
sværere og sværere at eksistere som middelstor
klub i O-sporten hvis man fortsat har høje
sportslige ambitioner. Jeg er fuld af beundring
for det arbejde der laves i SUT og SET
sammenhæng. Vi har også fået stablet et
imponerende udbud af træningstilbud på benene
for løbere i mange kategorier. Vi har med vores
klubhus fået nogle velegnede fysiske rammer for
vore aktiviteter som vi har savnet i mange år. Det
er godt og det er rigtigt; men min vurdering er at
det ikke er nok set i forhold til den udvikling der
i gang.
Set fra min side er den nuværende situation vel
nok ideel. Jeg kan få opfyldt mine
løbeambitioner – ideen om en plads på
skamlerne er realistisk set opgivet, Jeg trives i et
7
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miljø jeg kan overskue med stærke relationer til
rigtig mange klubmedlemmer. Jeg kan give en
hånd med ved arrangementer og føle at det gør
en forskel. Men andre medlemmer kan have
større sportslige ambitioner- ikke mindst stafetter
synes at have en magisk tiltrækningskraft i denne
sport - og endelig kan der være medlemmer for
hvem det vigtigste er o-sportens samlede tilbud
og hvor klubmedlemskabet er en bureaukratisk
nødvendighed.
At forene disse synspunkter når talen drejer sig
om klubstrukturer – ikke mindst en ændring heri
- er nok en umulighed. Derfor er det et svært
emne at tage op.
Hvor gerne jeg end så status quo opretholdt så
tror jeg ikke på det. ’Den gamle garde’ – af
begge køn - vil næppe være så ressourcestærke
om 5- 10 år som de er i dag. ’Den halvunge
garde’ – i dag optaget af børne-opfostring og
karriere - har ikke den størrelse som gør, at den
kan forventes at tage over i det fornødne omfang.
Den ’unge garde’ - dem der på toppen rent
sportsligt- forudsætter en vis kritisk masse for at
klubben kan være attraktiv. Og det forudsætter
igen en konstant tilgang i den ’yngste garde’.
Derfor tror jeg at vi skal have debatten om
klubbens ambitioner, størrelse og ønskede
placering på O-sportens landkort. Det kan
udtrykkes i treforskellige scenarier:
Storklub-scenariet.
Det er altid legitimt at sige, at vi skal være blandt
de bedste (i ’1. div.’ metaforisk); men er man
også parat til at gøre de tilpasninger, der er
nødvendige, Vi skal være mindst dobbelt så store
som vi er og gerne med løbere der vil op på
skamlerne.
Status quo-scenariet.
Det er vel også legitimt at erklære, at status quo
er ønskeligt, men er det sandsynligt når man
kigger på vores demografi og Nordsjællands
konkurrerende store klubber. Er det tænkeligt at
vi kan opretholde et sådant væld af tilbud til
medlemmer af de ovennævnte kategorier,
gennemføre større arrangementer, tiltrække
løbere i nødvendigt omfang.
Hygge-klub-scenariet.
Er det også legitimt at acceptere en klub der
svinder ind, men hvor der fortsat er O-løbs
aktiviteter (med et lavere ambitionsniveau), men
8
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med en høj social tilfredsstillelse.
Alderssammensætningen vil være en god
indikator for denne klubtype.
Jeg mener at vores klub skal vælge mellem disse
tre scenarier.
Jeg tror ikke at scenarie 1 er muligt uden en ’upsizing, der vil fordre bestræbelser på
sammenlægning med andre klubber. Jeg tror
ikke at scenarie 2 er muligt idet jeg mener at den
vil føre til scenarie 3. Jeg vil gerne overbevises
om det modsatte. Scenarie 3 er altid muligt og
jeg vil ikke fortænke især ’seniormedlemmer’ i
at ville foretrække det fremfor de ændringer som
især scenarie 1 byder på.
Hvis vi arbejder lidt med scenarie 1 giver den
kommende kommunesammenlægning en oplagt
option. Vores store ’nabo i Øst’ (som for Finner
har en ganske særlig betydning) er een mulighed.
Det ville føre til en klub der har potentiale til
gøre sig i allerførste række i dansk o-sport, men
det er legitimt at spørge om kulturerne i de to
klubber er forenelige og især om den ’lille’ klub
risikerer at blive ’kvalt’ i en eventuel fusion. Der
er også andre muligheder idet det ikke er givet
at klubfusioner skal følge kommunegrænserne.
Der er andre mindre (og mellemstore) klubber i
Storkøbenhavn som måske gør sig lignende
tanker. Uden at nævne navne ser jeg dette som
muligheder der ville give større rum for
’Søllerød-kulturen’, men som ikke umiddelbart
har et
sportsligt potentiale af samme størrelsesorden
som førstnævnte, men som måske kan få det.
Det svære består nu I en proces som, uanset
udfaldet, ikke splitter vores klub fordi vi nok har
forskellige opfattelser. Hvis der så også er
tilknyttet stærke følelser til opfattelserne er der
risiko for at vi ender i en situation med dårlig
stemning. Vi henviser ofte til demokratiet som
problemløser i denne type situationer, men en
’afstemning’ der fører til et snævert flertal for én
løsning er et dårligt grundlag at handle på. Man
kunne også spørge vi burde tillægge yngre
medlemmers synspunkter mere vægt og dermed
ikke nøjes med en simpel optælling af
’stemmer’.
Vores ’store nabo i Øst’ har foranstaltet en
vejledende afstemning på deres hjemmeside om
klubsammenlægning. Spørgsmålet er ét blandt
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flere og resultatet kan ikke nødvendigvis tages
for klubbens indstilling i realiteternes verden.
Jeg vil ikke anbefale at vi føler samme proces. I
stedet vil jeg anbefale at Søllerøds medlemmer
per brev (helst e-mail) overfor undertegnede
tilkendegiver hvor de står i forhold til de nævnte
scenarier, eller måske andre scenarier.
Jeg vil så forsøge at sammenfatte resultatet i en
indstilling til debat på den kommende
generalforsamling. Denne fremgangsmåde
muliggør at medlemmer kan tilkendegive
’betingede eller nuancerede udsagn’, gode ideer
etc. som ikke fanges i en simpel afstemning,
Denne fremgangsmåde har desværre den ulempe
at jeg bevidst/ubevidst kan fordreje resultatet i
den retning jeg gerne ser udviklingen. Jeg

tilbyder derfor at lave en ’totaludskrift’ til
fremlægning før generalforsamlingen således at
andre fortolkninger kan gennemføres. Skulle et
medlem have synspunkter som det ønsker at
fremkomme med anonymt vil jeg respektere
dette således at ’afsender -id’ fjernes i
’totaludskriften’.
Jeg håber vi kan få en god debat som uanset
resultatet øger sammenholdet og bringer
Søllerød Orienteringsklub i en retning som et
stort flertal kan støtte.
Jeg modtager tilkendegivelser på thisted@cbs.dk
frem til d.8.Feb.05

SØLLERØD KLUBTUR TIL MØNS KLINT
d. 12.-13.-14. august 2005

Bestyrelsen foreslår en Søllerød klubtur til Møn i august måned 2005.
Programmet for turen er:
Fredag d. 12. august

SM-sprint i Stege By, start fra kl. ca. 19, nyt kort over jomfrueligt terræn.
Arr. O-63

Lørdag d. 13. august

SM-mellem i Klinteskoven Vest (privat del), kort fra EOC 2004. Arr.
Herlufsholm

Søndag d. 14. august

5. Kredsløb (B-løb) i Klinteskoven Øst, kort fra EOC 2004. Arr. Herlufsholm

Bestyrelsen arbejder med et samlet sted for overnatning. Det forlyder fra arrangørene
O-63/Herlufsholm, at der vil være rabat ved tilmelding til alle 3 stævnedage, men det er selvfølgelig
muligt blot t deltage i 1 eller 2 af løbene.
Alle søllerødder opfordres derfor at sætte et stort
allerbedste terræn!

x i kalenderen og tage på klubtur til Østdanmarks

11. aug. 2005
12.
13.
14.
15.

X

Søllerød
klubtur til
Møn

Uddrag af bestyrelsens kalender for 2005
http://Sollerod-ok.dk
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Elitesiden oktober-december 2004
v/ Peter og Troels
Oktober måned var for sidste gang den sædvanlige ramme om SM-nat serien på 4 løb. Ganske som
vanligt var Rune Monrad med helt i top på flere af afdelingerne. Det blev til en førsteplads i både 1. og 4.
afdeling samt en tredjeplads på 3. afdeling. Også Erling Thisted var stærk på 1. afd., og blev nr. 2.
Lørdag d. 30. oktober blev der i Esbjerg afholdt FM-sprint. SET havde flere stjerner i det Vestjyske, og
selv ikke en meget omdiskuteret kortfejl kunne forhindre Rune i at blive nr. 7! Tore Linde blev nr. 15, og
Erling og Peter Horstmann blev hhv. nr. 20 og 21.
Lørdag aften bød Ål Plantage ved Oksbøl på det DM-nat som flere SET løbere havde trænet frem mod,
eller var det mon festen… Any way, der blev løbet hurtigt i den særdeles flade plantage, og søllerødderne
løb fantastiske placeringer hjem. Philip G. Lund, der bestemt ikke har været bleg for at snuppe DMmedaljer i H17-18 de sidste to år, gav resten af aldersgruppen prygl, og vandt det danske mesterskab i
H17-18!! Virkelig imponerende. I H21 var Tore, Rune og Peter på pletten i nævnte rækkefølge med
placeringer som nr. 4, 6 og 7. Imponerende. I øvrigt skal det med, at OK West, som var arrangør, havde
lavet indendørs målgang i en sportshal, hvilket vist var en ubetinget succes!
MTB-O er ikke endnu noget, der har trukket de helt store overskrifter til Søllerød og SET, alligevel har vi
nogle superstærke kort-og-kompas-ryttere (eller hvad det hedder) i Søren Strunge, Rune og Anders
Søndergaard. Til HSOK’s MTB-O løb d. 7. november satte Rune trumf på og vandt den lange herre bane.
Det er en alsidig stjerne vi har i SET !!
I Elite Teamet har vi været så heldige at få tilgang pr. 1. januar 2005 af Henrik Plenge Jensen. Henrik er
27 og har løbet o-løb siden han var 9 år, først for O-63 Vordingborg og de seneste 4 år for Aalborg OK,
hvor han desuden både sad i bestyrelsen og var eliteudvalgsformand. Desuden er Henrik nyuddannet
landinspektør og igen bosat i Vordingborg, hvor han har fået job. Vi får derfor nok desværre ikke Henrik
at se så tit, men på ture og til konkurrencer skulle vi gerne få glæde af Henriks selskab og løbeevne. Vi
håber meget at resten af klubben vil tage godt imod vores nye løber når I møder ham.
Det skal også lige med, at både Rune og Peter også i 2005 er med i Landsholdets U25 gruppe, samt at
Rune i 2005 er ny formand for Spring Cup OK.
På vegne af SET - god jul og godt nytår !

Tore Linde DM-nat
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Adventureracing / Multisport – del 1
”Sporten der spiser Ironmen til morgenmad”
citat fra Adventure World, nr.54, oktober 2003
Når der går konkurrence i eventyr!
Adventureracing sammensætter flere individuelle,
eksotiske og friluftsorienterede sportsgrene.
Mountainbike, klatring, kajak, o-løb, rulleskøjter,
svømning, rapelling etc. kombineres over ekstreme
distancer op mod 500 km over flere døgn. Der
samarbejdes i hold af 3-4 personer, hvoraf en person
ofte skal være kvinde. Glæde og tårer, teamwork og
individuelle oplevelser, dyb frustration og sejrsrus så
hårene rejser sig i nakken!
Igennem mit ”daglige” gænge i SET, fik jeg til en
klubaften i november, mulighed for at fortælle om den
sport, jeg har dyrket igennem 5 sæsoner. Til de
Søllerødder der var ude at træne den aften (eller ikke
hørte ordentligt efter ☺) kommer her lidt om
adventureracing, også kaldet multisport, på skrift.
Adventureracing tog sit udspring i New Zealand,
Australien og Alaska tilbage i 70’erne – sideløbende
med udviklingen af triathlon i USA. I slutningen af
80’erne fik adventureracing et solidt fodfæste i det
centrale Europa med oprettelsen af Raid Gauloises (et af verdens mest præstigefulde adventureraces). I
1995 sprang adventurerace-kulturen over dammen til det øvrige USA, idet det første EcoChallenge blev
afholdt (et andet af verdens mest præstigefyldte løb).
Omkring årtusindeskiftet stod Danmark så for tur. Efter et par tilløb har sporten igennem de sidste 4-5 år
virkeligt bidt sig fast. I årets sæson (2004) er der blevet afholdt hele 15 nationale løb – og dette antal
bliver ikke mindre i 2005.
Dansk adventureracing/multisport
Til de danske løb konkurreres typisk i hold af 2-4 personer, herre eller mix. Løbene er non-stop, dvs. at
uret også tikker når man træder af på naturens vegne, skifter fra cykelsko til løbesko eller blander
energidrik. Vindertiderne i Danmark ligger på alt fra 8 timer op til et par døgn!
De tre helt grundlæggende og dominerende discipliner i danske løb er; cykling, løb og orientering.
Herudover støder man ofte på kano, skydning, rulleskøjter, rapelling, kajak og svømning. Og listen bliver
ved (dog mindre typisk); klatring, ridning, dykning, bike’n’run, buskørsel, øksekast,
tømmerflådebygning, luftmadraspadling, ”IQ”-tests osv. osv. - der er ingen grænser i multisport!
Fysisk hårdt presset i minimum 8 timer(!) samt et hav af discipliner - det kan umiddelbart lyde
skræmmende – og det er det også… MEN; man er et hold – man er der hele tiden til at hjælpe hinanden,
såvel fysisk som teknisk i de forskellige discipliner. Det kan godt ske, at man ikke lige er en ”Arne
Nilsson” til at ro kano eller en indianer til at ride – men så kan én af holdkammeraterne garanteret styre
kanoen, imens man så blot skal agere motor eller restituere i midten uden paddel. Og en anden af
holdkammeraterne kan så komme med et hurtigt fif om, at når man stiger på hesten, er det vigtigt, at ens
hoved peger samme vej som hestens… ☺ - det er bare om at springe ud i det!
http://Sollerod-ok.dk
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Bevægegrundene til at dyrke multisport kan være mange. For mig er det bl.a.; oplevelsen,
kammeratskabet, udmattelsen, respekten, naturen, sejrene, ”vi gjorde det sku’!”, ”at finde vej”,
samarbejde, fysiske og psykiske udfordringer m.m. En anden motivation er det før omtalte væld af
discipliner; dette gør træningen mere afvekslende og sjovere – samt ”tvinger” en til at tilegne sig nye
kundskaber.
Den fysiske udfordring og oplevelse er et kapitel for sig – så den vil du kunne læse mere om i næste
nummer af klubbladet. Her vil du også kunne læse om ”det perfekte begynderløb for orienteringsløberen”
– Fjällräven Extrem Maraton – samt flere af sportens uendeligt mange aspekter!
Indtil da kan du søge inspiration og viden på
følgende web-sider:
www.adventureracing.dk – portal om dansk
adventureracing, løbsberetninger,
løbsannoncering, billeder m.m.
www.sleepmonsters.dk – konkurrent til forrige,
med et meget velfungerende forum – har du et
spørgsmål kan du stille det der.
www.fjallraven.dk/fem - link til Fjällräven
Extrem Maraton der afholdes v. Silkeborg, maj
2005.
www.teamfjallraven.dk – det hold jeg kører på
(siden er stadig under opbygning).
s_strunge@hotmail.com – min mail, hvis du har
et spørgsmål el. lign..
Multi-hilsner
Søren Strunge

TØJBIKSEN B U G N E R
Det oplagte julegave-ønske er måske et nyt
sæt løbedress i papegøjefarver til den
kommende sæson..
Tøjbiksen handler kun med varer, som har
påtrykt det velkendte klub-logo
.

Lige nu kan vi tilbyde :
T-shirts (hvid eller blå)
kr. 85
Løbebuks
kr. 275
Papagøjebluse
kr 310
Overtræksbuks
kr. 340 / 538
Papegøjejakke
kr. 525 / 725
Ring til Ellen på mobil 40 16 63 96 eller send
en mail på ellen.thisted@skolekom.dk
for at aftale besigtigelse og prøvning af det
flotte dress eller for at afgive en ordre.
Ja – vi har også åbent d. 24. dec. ☺
men ring lige for at aftale et tidspunkt.
Arne Grøndal med sin bronze (DM-nat)
12
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??? KLUBTUR ???
8.-10. april 2005
Terminslisten for 2005 er fyldt med mange gode tilbud om løb rundt om i landet. Et af disse løbstilbud
satte Mogens Jørgensens hukommelse i gang. Mogens kom i tanker om den meget hyggelige og
vellykkede STRÔNHULT-klubtur vi havde sidste forår - og den forrige forår til Hallandsåsen - og de
tidligere ture ….!
Lørdag den 9. april 2005 afvikles der løb ved Hässleholm midt i Skåne, og der er yderligere et svensk løb
i nærheden af Strönhult om søndagen - ja, så er det jo helt klart en fin Mogens-idé, at udbygge turen over
Øresund til en ny SØLLERØD-KLUBTUR med Strönhult Gamla Skola som base.
Straks Mogens sendte os en mail om mulighederne, afsendte vi en forespørgsel om leje af Strönhult
weekenden 8., 9. og 10. april 2005. Svaret er endnu ikke indløbet; men under alle omstændigheder vil vi
arbejde på, at der kommer 20-25 søllerødder af sted. Vi vil satse på, at hele vores ungdomsgruppe (den
med SUT-terne !) kommer ud i de meget mere udfordrende og lærerige skånske terræner.
En STRÖNHULT-KLUBTUR er en suveræn mulighed for klubhygge, klubvandretur, klubspisning
kombineret med O-udfordringer.
Reservér weekenden allerede nu - der følger yderligere oplysninger.
Mogens, Vibe og Gert

SUT-ter til DM og ved Kullen

http://Sollerod-ok.dk
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Savner du inspiration til o-tekniske træninger?
Her præsenteres en stor samling o-tekniske øvelser, der kan benyttes som værktøjskasse i dagligdagen.
Øvelserne ligger på Norges Orienterings-Forbunds hjemmeside og er beskrevet af Bernt O. Myrvold. Det
er blandt andet Bjørnar Valstad, der har været med til at udforme en del af øvelserne.
Øvelserne er bygget op omkring niveaustigen, hvor en o-løbers udvikling er inddelt i en række niveauer.
Niveauerne starter med det letteste begynderniveau (at lære kortets signaturer at kende og orientere
kortet) og slutter med eliteløberen, der skal mestre uvante forhold. Inden for hvert niveau er der mange
forskellige forslag til o-tekniske øvelser. Ud over øvelserne er der givet en overordnet beskrivelse af hvert
niveau, og et mål for hvilket udbytte man skal have af øvelserne på det pågældende niveau. Til hver
øvelse er der dels givet en beskrivelse af momentet og dets gennemførelse, dels de forberedelser man skal
gøre og dels kommentarer til hvilken terræntype, der er velegnet. Øvelserne er tilpasset orientering i
Norge (nordisk terræn), men de kan meget let ændres lidt, så de også kan bruges i Danmark. Øvelserne er
også en god ide på klubturen eller ungdomskurset til Norge eller Sverige.
Øvelserne findes ved at gå ind på:
www.orientering.no
vælge "Trening og klubbutvikling" i venstre spalte, dernæst vælge "Nivåstigen fra A til Ø m/o-tekniske
øvelser" i højre spalte og til sidst "Til øvelserne" nederst til venstre.
På hjemmesiden er der også givet nogle generelle kommentarer omkring afholdelse af teknisk træning,
som det kun kan anbefales at læse. Der vælges "Til innledningen" i stedet for "Til øvelserne".
På undgomslederseminaret den 13. november i Hillerød blev der arbejdet med et udpluk af de tekniske
øvelser. Øvelserne er meget gode og varierede og savner man inspiration til træningen kan man helt
sikkert finde noget man kan bruge. Jeg kan kun opfordre til at man kigger ind på de o-tekniske øvelser og
finder inspiration til o-teknisk træning, hvad end det er begynder-, ungdoms-, voksen- eller elitetræning
på enten klub-, kreds- eller forbundsplan.
Rune Monrad
BOM-LØBsSTÆVNELEDER SAVNES:

Generalforsamling 2005:
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Søllerød OK.
Dato:
Kl.:
Sted:

22. februar 2005
19:04
Rønnebærhuset

Dagsorden og regnskab, budget og modtagne forslag
fremsendes pr. post til alle husstande ultimo januar
2005.
Indstilling til ”Årets Søllerod” og Æresmedlemmer
fremsendes til formanden.
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Det store problem lige nu er at
få en stævneleder til BOM-løbet
2005.
Vi har fået Jægersborg Hegn
den 13. marts – Philip er
banelægger med assistance fra
Steen Olsen. Michael Sørensen
er banekontrol.
Vi har menge frivillige til start,
kiosk, mål og hjælpere til
stævnepladsrejsning – men
mangler DIG.
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JOB ANNONCE: Koordinator/-er for Molboløbene
Jobbeskrivelse:
• Kontakt til arrangør holdene.
• Indhentelse af skovtilladelser
• Sørge for adgang til startstederne
• Indhente banegodkendelser
• Opdatere adressekartotek for Molboløbsdeltagerne
• Skrive og få trykt samt udsende indbydelse.
• Aftale årets model i Molbokrus med keramikeren
• Arrangere finaleløbet
• Med mere
Det er et afvekslende hverv at være koordinator for Molboløbene. Kontakten til startstederne er meget fin,
det er nærmest en fornøjelse at skrive til hallerne, skolerne og spejderhytterne. Det er et tillidsforhold der
er bygget op gennem mange år, og vi har ikke haft problemer nogen steder i en årrække. De 2 nye
inspektører på Rundforbi og Rudegård stadion er meget positivt indstillet. Samarbejdet med
skovfogederne i de skove vi har løbene i er også meget fint, vi kender deres krav, og de har tillid til at vi
gør som vi siger.
Der er en stor gruppe trofaste deltagere der kommer år efter år, og det er lykkedes at holde antallet af
deltagere på et niveau som passer til kapaciteten i ”systemet”. Dog er der alligevel en ”udskiftning” på
ca. 20% hvert år.
Jeg tvivler på at man ville kunne ”banke” et lignende arrangement op fra ingenting ”nu om dage”. Men
jeg tror godt at principperne i løbet kan ændres en hel del, uden at vi taber det hele på gulvet. Der er
mange ting der kan gøres anderledes end vi gør det i dag. Al registrering på løbsdagen foregår med papir
og blyant, det er enkelt og nemt at lære og virker altid. På den anden side kan en håndfuld laptop PC og et
trådløst netværk være meget effektive, men det kræver noget SoftWare der passer til dette lidt specielle
formål. Forsøg med et helt nyt løbskoncept tror jeg godt man kunne lave, det er jo nemt at gå tilbage til
det gamle hvis det nye ikke falder i god jord.
Deltagerne er helt fantastisk positive, der er langt under 1 % brokkehoveder, og når der endelig er en der
har en dårlig dag, er de andre deltagere tit hurtige til at neutralisere den formastelige. Dermed ikke sagt at
der ikke er klager, for hvis der er fejl eller uretfærdigheder i pointgivningen, så skal vi nok få det at vide.
Der er nu sæson nummer 10 jeg er Molboløbs koordinator. Jeg startede som føl hos Frederik Grønvald i
efteråret 1995, og fik lært det grundlæggende. Et par år var det i et team med Hans Boye Nielsen og
Birgitte Halfeldt, så lidt alene, så et par år med Niels Brühl. Nu senest 4 sæsoner alene, så nu trænger jeg
til andre udfordringer.
Derfor – er der én eller flere der har lyst til at tage over, vil jeg blive meget glad. Det vil så blive som føl i
2005, og med lidt bistand fra mig om nødvendigt i den følgende sæson.
Tænk over det, men ikke for længe, og drop mig eller bestyrelsen en e-mail eller opringning.
Jørgen Münster-Swendsen
Rundforbiparken 6C, 1 th.
2850 Nærum
45804115
jorgen.munster@mail.dk

http://Sollerod-ok.dk
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Dato

Skov

Startsted

02-01-2005

Jægersborg Hegn

09-01-2005

Rude Skov

16-01-2005

Kirkeskoven/Geel

23-01-2005

Rude Skov

30-01-2005

Geel/Kirke Skov

Søllerød Rådhus

06-02-2005

Jægersborg Hegn

Rundforbihallen

13-02-2005

Trørød Hegn

20-02-2005

Jægersborg Hegn

27-02-2005

Geel /Ravnholm

06-03-2005

Jægersborg Hegn

Rundforbihallen
Rudegård Holte hal 2
Spejderhytte ved Havarthi gården
Rudegård Holte hal 1(?)

KFUK/KFUM Spejderhytten ved NØ hjørnet
af skoven.
Rundforbihallen
Vangebo skole Store gymnastiksal (?)
Rundforbihallen - NBNBNB

Start mellem 9 og 11, Posterne inddrages fra kl. 12.00. NB ved løbet i Trørød Hegn d 13-2-2005 er der start
fra KFUM/KFUK Spejderhytten lige NØ for skoven, ved stien langs jernbanen. PARKERING ved VEDBÆK
SKOLE !
NBNBNB Ved det sidste løb d 6. marts 2005 er der samlet afgang til startstedet ude i skoven kl. 9.45 – kom
derfor i god tid.

Startafgiften er kr. 20.00, Børn 10.00 Familier max 5 personer 50.00
orienteringskortet koster kr. 10.00 O-kortene kan genbruges ved nogle af løbene.
Til de fleste af løbene tilbyder vi kort med fortrykte baner.
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VINTERTRÆNING
Ikke det værste, der kan ske !
eller
Hvad skal man ellers dræbe en lørdag formiddag med !
Eftersommerens torsdags-aften-træning tiltrak så mange Søllerødder, som havde lyst til at møve rundt
med kort og kompas, at det var en selvfølge, at fortsætte med 4 mørke-ture i oktober og november. Her
måtte pandelygter og andre lysgiver (+ lyse hoveder) i brug. De fire nattræninger gav deltagerantal på 11,
12, 14 og 16 løbere, plus stimulerede til deltagelse i vintercuppen, som er en serie natløb i de
nordsjællandske skove. En hel del nye løbere er dukket op til træningen og flere har meldt sig ind - det
virker som om, at træningstilbuddene virker tillokkende.
LAD DIG LOKKE UD I VINTERSKOVEN
Og nu er denne vinters træninger startet op. Det er blot op til dig at møde op og nyde banelæggernes
tilbud lørdag efter lørdag. Og glædeligt er det, at flere nye banelæggere har lovet at stå for en lørdag
formiddag - nye øjne/hjerner giver os alle sammen nye spændende udfordringer.
LØRDAG, KL. 09.59
Ja, tidspunktet er lidt skørt, men det er da nemt at huske !!!
Selvfølgelig må du godt komme kl. 10.00 - 10.20, hvis det passer dig bedre - kommer du efter kl. 10.30
må du regne med at blive sat til at samle poster ind; men det er jo også en god og lærerig træning - og så
glæder det banelæggeren.

PROGRAMMET
Dato
20. nov. 2004
27. nov. 2004
04. dec. 2004
11. dec. 2004
18. dec. 2004

Skov
Trørød Hegn
Rude Skov
Trørød Hegn
Geel Skov
Rude Skov

Mødested
Trørødvej
Rønnebærhuset
Trørødvej
Vangebovej v.Tennisbaner
Rønnebærhuset

08. jan. 2005
15. jan. 2005
22. jan. 2005
29. jan. 2005
05. feb. 2005
12. feb. 2005
19. feb. 2005
26. feb. 2005
05. mar. 2005

Trørød Hegn
Rude Skov
Geel Skov
Trørød Hegn
Ravneholm
Rude Skov
Geel Skov
Trørød Hegn
Rude Skov

Trørødvej
Rønnebærhuset
Vangebovej v. Tennisbaner
Trørødvej
Vangeboled/ Vangeboskolen
Rønnebærhuset
Vangebovej v. Tennisbaner
Trørødvej
Rønnebærhuset

Aktivitet
Alm. O-baner/ afviklet
Alm. baner + korthuske/ afviklet
Alm. baner + slugt/udløber/ afviklet
Alm. baner + korte/lange stræk
JULELØB m. JULEKOGLERIER
Giv gerne TILMELDING før 16. dec.
Alm. baner + perlekæde
Alm. baner + 8 Højbjergposter
Alm. baner + slugt/udløber
Alm. baner + strimmel-O-løb
Alm. baner + vejvalgstest
Alm. baner + linie-O-løb
Pointløb
Alm. baner + tvungne vejvalg
Alm. baner med tempo + tid.

TAG NYE LØBERE MED
Vintertræningen har vist sig at være en meget god mulighed for at lade nye løbere prøve Oidrættens mange finurligheder i friske vinterskove. DU er velkommen til at lokke NYE LØBERE
ud mellem træerne. Der vil være mulighed for instruktion + lånekompasser.
VI SES TIL VINTERTRÆNING !!!
Gert / 49146506/vibegert@get2net.dk

http://Sollerod-ok.dk
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Søllerøds løbsliste vinter/forår 2005
med forbehold for ændringer
Dato

Sted

Løbstype

Onsdag
Lørdag
2005
Lørdag

15/12
18/12

Lille Hareskov
Tokkekøb Hegn

Natcup 3
Vintercup 2. afdl.
Vintercup 3. afdl.

29/12

Søndag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag

9/1
12/1
22/1
26/1
5/2
9/2
27/2
2/3
6/3
9/3
12/3
13/3
16/3

Nytårsstafet
Natcup 4
Vintercup 4. afdl.
Natcup 5
Vintercup 5. afdl.
Natcup 5
Lyhnes Langfærd
SM-nat 1
Langdistance
SM-nat 2
Regional Syd
Bomløb
SM-nat 3

29/12 ?
7/1
12/1
21/1
26/1
4/2

Fredag
Lørdag
Søndag

18/3
19/3
20/3

Aldershvile/Bøndernes
Hegn
Kongsøre
Tisvilde Hegn
St. Dyrehave
Ganløse Egede
Rude Skov
Boserup
??
Lystrup
Vestsjælland
Geel Skov
Vallø Storskov
Jægersborg Hegn
Ll.Hareskov/Jonstrup
Vang
Teglstrup Hegn
TisvildeHegn Øst
Grib Skov Nord

24/3
25/3
25/3

Kollerup Skov
Svinkløv
Vester Thorup

Påskeløb
Påskeløb
Påskeløb

24/3
25/3
27/3
28/3
30/3

Nyrup Hegn
Hornbæk Plantage
Klosterris Hegn
Teglstrup Hegn
Klosterris Hegn

Påskecup
Påskecup
Påskecup
Påskecup
SM-nat 4

8/1

Sidste frist
til tilmelder via
o-service
10/12
8/12

SpringCup Nat
SpringCup Klassisk
SpringCup Stafet

10/2
10/2
10/2
Se O-service
Se O-service
Se O-service

Flere af løbene i februar og marts har ingen tilmeldingsfrist. Se selv i o-service.OG 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. Find O-service via
http://sollerod-ok.dk/
God fornøjelse i skoven.

Kirsten
45867649
kirsten.keld@mail.tele.dk

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…
Brug som sagt hjemmesiden – til at blive opdateret på de seneste nyheder – den opdateres mindst en
gang om ugen!
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EFTERLYSNING:
Her kunne dit redaktionelle indlæg være skrevet!

Kan du modstå denne opfordring?
http://Sollerod-ok.dk
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