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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Jens A. Hansen Søllerødvej 90 A, 2840 Holte  22754447 

   thranehansen.oloeb@gmail.com   

   Danske Bank 3325-4450341800   

Bestyrelsesmedlemmer Morten Nissen   morten@9ssen.dk  44927262 

 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

 Iben Maag iben.maag@gmail.com  51536460 

 Marianne Illum marianne@illum.info  40433733 

 Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658 

 Jens Herman Krebs krebs@privat.dk  42404942 

Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk  30706502 

Suppleant Erling Thisted thisted100@hotmail.com  61336183 

    

O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 

   vibe.bogevig@gmail.com   

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  45867649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com  61507649 

 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   

 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt kasserer Jens. 

A. Hansen for at få en ny. 

  

      

Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk    

Funktion:     

Klubtræning Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447 

Klubhus booking Googlekalenderen klubhus.sok@gmail.com   

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Kortsalg Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

     

Materiel Vangeboskole Kaj Maag kaj_iben_maag@hotmail.com  28277630 

Natlamper Iben Maag iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer John Lassen jel@dk.ibm.com  28804127 

 Torben Bøttcher  meo@dadlnet.dk  45831064 

TC Svend Erik Jepsen sej@di.dk  45411839 

     

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 

Mini-ungdom 

 

Magnus Oscarsson moc@telia.dk  28274723 

MTB-kontakt Andreas Konring andreas@konring.dk  45807025 

Pressekontakt Claus K. Nielsen  Claus.kn@webspeed.dk  28545598 

     

Hjemmeside www.sollerod-

ok.dk 

sollerod@sollerod-ok.dk 

 

  

Hjemmesideredaktør Helge Tillingsøe  helge.tillingsoe@gmail.com  40107364 

Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte   

 

Klubtelefon i Rønnebærhuset 

    

48174590 

Fotoalbum på Flickr   www.bit.ly/sokalbum    

 

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da formanden for at få rettet op på fejlen. 

 

mailto:niels@bentzon.net
mailto:marianne@illum.info
mailto:annek@ltk.dk
mailto:henrik@molsen.dk
mailto:thisted100@hotmail.com
mailto:kirstenkeld.olsen@gmail.com
http://www.o-service.dk/
http://www.o-service.dk/
mailto:henrik.kleffel@gmail.com
mailto:klubhus.sok@gmail.com
mailto:ellen.thisted@skolekom.dk
mailto:nraagaard@hotmail.com
mailto:kaj_iben_maag@hotmail.com
mailto:iben.maag@gmail.com
mailto:bo@konring.dk
http://www.sollerod-ok.dk/
http://www.sollerod-ok.dk/
mailto:sollerod@sollerod-ok.dk
mailto:helge.tillingsoe@gmail.com
http://www.bit.ly/sokalbum


Komposten – 25. årgang nr. 1 – februar  2015                                                  Søllerød Orienteringsklub 

3 

Indholdsfortegnelse 
Praktiske oplysninger ....................................................................................................................................... s. 2 

Indholdsfortegnelse m.m. ................................................................................................................................. s. 3 

Dagsorden for generalforsamlingen. ................................................................................................................ s. 3 

Bestyrelsens årsberetning ................................................................................................................................. s. 4 

Julemaveløbet ................................................................................................................................................. s. 15 

Pælekongen .................................................................................................................................................    s. 16 

Talent Center Sjælland ................................................................................................................................... s. 17 

Ungdoms U-noder .......................................................................................................................................... s. 18 

Om natløb ....................................................................................................................................................... s. 19 

Træningssiden ................................................................................................................................................ s. 20 

 

Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

 14. april 2015. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 28. maj 2015.  Bladet udkommer ca. to uger senere. 
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Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub  

torsdag d. 19. feb. 2015 kl. 19:00. 
Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1, (samme sted som klubmesterskabsfesten) 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.  Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
2.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for general-

forsamlingen. 
3.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår. 
4.  Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5.  Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.  
6.  Behandling af indkomne forslag. 

For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før ge-
neralforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag 
være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med di-
rekte udsendt meddelelse. 

7.  Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer: 
 a. Formand (lige år), for 2-årig periode. 
 b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode. På valg: Jens Anders Hansen - genopstiller. 
 c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnus-

plan. På valg: Henrik Kleffel, Iben Maag og Anne Kaae-Nielsen – alle genopstiller. 
 d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Torben Bøttcher og John Lassen. 
 e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen – genopstiller; Erling Thisted – genopstiller 

ikke.. 
 f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen. 

8.  Eventuelt 
 
Efter den formelle del af generalforsamlingen vil vi løfte lidt af sløret for de aktiviteter, vi planlægger i 
anledning af klubbens 25-års jubilæum i 2015.  
 

      - Niels Bentzon 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Bestyrelsesberetning 
for året 2014 for Søllerød Orienteringsklub 

 

2014 har været endnu et godt år for Søllerød Ori-

enteringsklub. Vi har en sund økonomi, en stabil 

medlemsfremgang, og et sprudlende engagement 

blandt klubbens medlemmer. I årets løb har vi 

sammen med vores naboklub, OK Øst, arrangeret 

et dobbeltstævne omfattende et danmarksmester-

skab og en national stafetkonkurrence; vi har ar-

rangeret FindVej-dag med deltagelse fra kongehu-

set; ti Molboløb; mange af klubbens medlemmer 

har deltaget i klubture i ind- og udland, og træ-

ningsaktiviteten er fortsat meget høj for bare at 

nævne nogle få ting. 

I det følgende kan I læse beretningen om, hvad der 

er sket i Søllerød Orienteringsklub i 2014. Beret-

ningen er lang, hvilket i sig selv er dokumentation 

for det vældigt høje aktivitetsniveau i klubben. 
 

Stævner 

 

Den 5. januar 2014, på årets første søndag blev 

den 55. sæson af molboløbene skudt i gang fra 

Rundforbi Stadion. De 888 tilmeldte deltagere 

gennemførte 3.003 starter over ti søndage. Det er 

nogenlunde på samme niveau som i de foregående 

år og kan tages som udtryk for, at ideen bag mol-

boløbene til trods for de mange år siden starten 

stadigvæk er bæredygtig. Helt som vanligt, som 

det kan ses af figuren, falder deltagerantallet hen 

over sæsonen; ved premieren i januar deltog flere 

end 450 og i finalen 203 løbere. 

 

 

 
 

Glædeligvis var der både nye og ”gamle” ansigter 

at finde i de ti arrangørteams, der havde lagt sig i 

selen for at skabe den rette cocktail af fantasiful-

de, udfordrende, drilske, svære og lette spørgsmål 

og baner. 

 

En stor tak til de ti arrangørteams; ”overteamet” 

bestående af Jørgen Wisbech, Kirsten Møller og 

Jens Rose Møller; Niels Raagaard, der printede 

alle kortene; Mikkel Kaae-Nielsen, der lagde ba-

ner til de fire søndage i Jægersborg Hegn; Susanne 

Thrane, der arrangerede arrangørmiddagen, og til 

Bente og John, der lagde lokaler til middagen. 

Søllerød OK var arrangør af årets første afdeling 

af SkovCup for børn i alderen 2 – 16 år. Arrange-

mentet foregik i Ravneholm i begyndelsen af maj 

med deltagelse af ca. 200 børn, og i lighed med de 

foregående år med Susanne Thrane som stævnele-

der. 

 

For snart fem år siden indledte vi en møderække 

med OK Øst, hvor vi med udgangspunkt i, at vi er 

to store klubber inden for et lille geografisk områ-
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de med fælles nærskov, diskuterede, om vi skulle 

arbejde tættere sammen om udvalgte opgaver. 

Resultatet blev, at vi har haft flere fælles trænin-

ger, men ikke mindst aftalte vi at arrangere DM 

Mellem og Midgårdorm i fællesskab i 2014.  

 

Den oprindelige tanke var, at stævnepladsen for de 

to arrangementer skulle være fælles, men efter at 

have undersøgt mange muligheder, som alle viste 

sig ikke at holde af den ene eller den anden årsag, 

måtte vi til sidst forkaste ideen. DM Mellem blev 

derfor afholdt i Nørreskoven, med Michael Søren-

sen fra OK Øst som banelægger, og Midgårdsor-

men i Rude Skov med Bo Konring som banelæg-

ger. Stævneledelsen stod Helle Holm Clausen, OK 

Øst, og Jens Aaris Thisted og Jørn Wigh fra SOK 

for. 

 

Efter det vellykkede DM-arrangement i Klinte-

skoven i 2013 var både vores egne ambitioner og 

deltagernes forventninger til stævner og baner 

høje, og det er derfor dejligt at kunne skrive, at 

hverken arrangørerne eller deltagerne blev skuffe-

de. Banelæggerne er blevet rost for at udnytte mu-

lighederne i terrænerne på allerbedste vis, og 

stævneafviklingen forløb glat takket være de man-

ge dygtige og arbejdsomme søllerødder og øst’er 

og den kompetente stævneledelse. Det kan næppe 

overraske, at det ikke er helt trivielt at afvikle to 

stævner på DM-niveau i to forskellige skove med 

to forskellige stævnepladser med hjælpere fra to 

klubber med væsensforskellig kultur i samme 

weekend. Det kræver, at overblik og koordinering 

er i top, og at der er vilje til samarbejde hos alle, 

og det lykkedes til fulde. Ved stævneevalueringen 

var der enighed mellem klubberne om, at vi var 

lykkedes med at skabe to flotte stævner, og at der 

ikke havde været væsentlige kiksere. Tanken om 

at samarbejde om stævner i fremtiden blev heller 

ikke forkastet. 

 

Årets sidste stævne med Søllerød som arrangør 

var 4. afdeling af NatCup, der fandt sted i begyn-

delsen af december i Jægersborg Hegn med 

Svend-Erik Jepsen ved roret og Ulrik Illum som 

banelægger. Omkring 150 løbere blev sendt ud i 

en mørk, regnvåd skov. Stævnecentret var atter en 

gang Nærum Skole, og allerede kl. 21 kunne Kim 

Find Andersen oplyse, at resultatlisten var endelig 

og tilgængelig på nettet! Kort tid efter kunne vi 

lukke og slukke på skolen. Endnu en gang viste 

søllerødderne deres kompetence og effektivitet. 

 

I den sidste uge i sommerferien deltog 12 unge 

skoleelever i Søllerød OKs Sommer-O-Skole, der 

er en del af Rudersdal Kommunes sommertilbud. 

Som i de foregående år har vores SUT på kompe-

tent vis stået for den praktiske afvikling, og vi har 

haft den glæde, at tre af de deltagende efterføl-

gende har meldt sig ind i klubben og nu deltager i 

SUT.  

 

Mesterskabskonkurrencer 
 

Ved de 6 DM’er vandt søllerødderne 2 guld-, 7 

sølv- og 13 bronzemedaljer, hvor medaljer i DM-

stafet kun er medregnet én gang pr. hold. Tilsva-

rende vandt søllerødderne 8 guld-, 9 sølv- og 13 

bronzemedaljer ved de 3 SM’er. Dejligt er det at 

se, at flere mini-SUT er blandt medaljetagerne ved 

SM Lang. 

 
Rune Østergaard. Guldvinder ved DM-mellem 

 

 
Lukas Becker. Bronzevinder ved SM 

 

Vi ønsker jer alle stort tillykke med de fine resul-

tater. I Komposten har Silas Schytte Olsen gen-

nem året løbende opsummeret listen over sølle-

røddernes placeringer ved mesterskaberne og i 

divisionsturneringen. Flot arbejde. 

 

Ved indgangen til 2014 var Søllerød OK indplace-

ret i Østkredsens 1. division sammen med Tisvilde 

Hegn OK, FIF Hillerød og OK Øst. Første runde 

af divisionsturneringen foregik i Avnstrup på 
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Midtsjælland den 6. april. Sædvanen tro blev vi 

slået overbevisende af både Tisvilde og FIF, hvor-

imod vi besejrede OK Øst med sølle 1 point. An-

den runde foregik 17. august i Broby Vesterskov 

ved Sorø i silende regn, hvilket tog lidt af fornø-

jelsen fra det ellers fine arrangement. Igen blev vi 

slået af Tisvilde og FIF, men vi øgede marginen til 

OK Øst til 10 point. Med en samlet tredjeplads i 

de to runder skulle vi sammen med OK Øst ud i 

en op/nedrykningsrunde mod Allerød OK og Ros-

kilde OK, der var de bedst placerede klubber i 2. 

division.  

 

Denne foregik i Teglstrup Hegn den første week-

end i oktober, og da slutresultatet forelå, kunne vi 

se, at kun 1 point skilte Allerød OK på førsteplad-

sen fra Søllerød på andenpladsen med en lille 

margin ned til Roskilde OK. Årets resultat blev 

derfor, at Søllerød OK fortsat er placeret i Øst-

kredsens 1. division, hvor vi i 2015 skal dyste 

mod Tisvilde Hegn OK, FIF Hillerød og Allerød 

OK. 

 

Som vanligt har der været stor deltagelse af sølle-

rødder i divisionsturneringerne, og det er en fornø-

jelse at opleve klubsammenholdet og klubånden 

ved stævnerne. Her oplever vi for alvor, at Sølle-

rød OK er en stor klub, og her oplever vi bredden i 

klubben såvel aldersmæssigt som erfaringsmæs-

sigt, og det er jo netop ideen med divisionsturne-

ringen. Det er en turnering for hele klubben, og 

for at få en god placering skal en klub både have 

volumen (mange medlemmer) og bredde (alders-

mæssigt og erfaringsmæssigt). Det kunne være 

spændende at rykke bare én placering op i 1. divi-

sion, for det vil give os adgangsbillet til landsfina-

len i stedet for op/nedrykningsrunden, men vi må 

erkende, at vores medlemssammensætning er tynd 

i aldersgruppen 25 – 35 år; ikke mindst blandt 

pigerne. Det vil vi naturligvis gerne ændre på, 

men det sker nok ikke fra den ene dag til den an-

den, så mon ikke vi realistisk set også skal ud i 

”omkamp” i 2015 ;-) ? 

 

Eliten 
 

Rasmus Thrane Hansen var forhåndsudtaget til at 

deltage i verdensmesterskaberne, WOC, i Italien. 

Desværre var Rasmus plaget af skader i foråret 

2014, og selv om han blev skadesfri inden WOC, 

nåede han efter egen vurdering ikke at komme i 

tilstrækkelig god fysisk form inden mesterskaber-

ne. Rasmus valgte derfor at melde afbud og give 

sin plads til en anden løber, hvilket afkræver stor 

respekt. Vi kan så glæde os over de fantastiske 

resultater, som resten af det danske landshold op-

nåede ved WOC. 

Senere på sæsonen var Rasmus med til at sikre, at 

Danmark blev årets samlede vinder af WorldCup i 

den nye disciplin, sprintstafet. Årets sidste afde-

ling af WorldCup foregik i Basel i Schweiz. Ras-

mus løb andenturen på Danmarks andethold, som 

løb i mål på en fjerdeplads. Førsteholdet var i mel-

lemtiden blevet diskvalificeret, og andetholdets 

placering var lige netop tilstrækkelig til, at Dan-

mark blev vinder af den samlede sprintstafetkon-

kurrence i 2014. 

 

Simon Thrane Hansen og Magnus Maag var udta-

get til juniorlandsholdet og deltog i juniorver-

densmesterskaberne, JWOC, i Borovets i Bulgari-

en. Det bedste resultat for de danske juniorer var 

en bronzemedalje i sprint til Miri Thrane Ødum 

fra OK Øst, men holdet høstede til gengæld man-

ge erfaringer i det efter sigende både teknisk og 

fysisk krævende terræn. 

 

 
Simon ved JWOC-sprinten 

 

Bedre gik det ved de europæiske juniormesterska-

ber, JEC, der blev afholdt i begyndelsen af okto-

ber i Lommel i Belgien. 4 søllerødder var udtaget: 

Astrid Maag, Johan Lindbjerg Skovbæk, Magnus 

Maag og Simon Thrane Hansen, men desværre var 

Johan så uheldig at brække kravebenet kort før 

stævnet og måtte melde fra. De danske juniorer 

placerede sig flot, og det blev til flere medaljer i 

sprint, men set med søllerødøjne blev stafetten på 

stævnets sidste dag den store triumf. Trekløveret 

Thomas Knudsen, OK Melfar; Magnus Dewett, 

OK Snab og Magnus Maag slog til og løb en 

guldmedalje hjem. Magnus løb oven i købet sid-

steturen på dagens bedste tid.   

 

I slutningen af juni deltog Rune Østergaard på 

U16-holdet i de europæiske mesterskaber, EYOC, 

i Strumica i Makedonien. Formålet med holdets 
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deltagelse var primært at få erfaringer med inter-

nationale stævner og inspiration, og Runes bedste 

placering blev en flot 6. plads i stafetten. I slut-

ningen af august deltog Rune sammen med Astrid 

Skytte Kirkegaard og Anders Huus Pedersen i 

U16-samlingen i Silkeborg. 

 

Træning 
 

Træningsbanden eller breddetræningsholdet har i 

2014 afholdt 43 træninger, hvilket faktisk er én 

mere end planlagt, men Gert var brændt inde med 

en super banelægningsidé, hvorfor forårssæsonen 

blev forlænget med en træning sidst i juni. Med 

lidt over 47 startende pr. træning rundede vi med 

udgangen af året start nr. 2000 i 2014. Ganske 

pænt.  

 

 
 

Træningerne har primært været afholdt i vores 

nærskove, hvortil transporten er relativ let for de 

fleste. Men også i 2014 har vi benyttet gæstesko-

ve, hvor vi for første gang i mange år bl.a. besøgte 

Farum Lillevang med deraf følgende passager af 

Mølleåens øvre løb og skrænterne dér. 

 

Nye kort blev taget i anvendelse, men dog ikke det 

omfang vi havde planlagt. Næsseslottet blev løbet 

i eftersommeren, hvorimod Rungstedgaard måtte 

udskydes til senere brug. Kokkedal Slot og Golf-

klub tegner til at blive et rigtig godt bekendtskab 

med en meget imødekommende golfklub. Det 

planlagte natløb dér måtte dog udskydes på grund 

af regulære oversvømmelser på banen. 

 

To markante arrangementer i Træningsbandens 

regi er sommerafslutningen i Tisvilde Hegn med 

efterfølgende grill ved familien Thisteds sommer-

residens og Julemaveræset, hvor vi år efter år 

overraskes over idérigdommen, hvad angår sjove 

udfordringer fra banelæggernes side. 

 

Træningen 1. maj ved Femsølyng var udover en 

klubtræning på en flot forårsaften også en work-

shop om orienteringsløb, der blev arrangeret i 

samarbejde med Løberen og annonceret på deres 

hjemmeside. 16 gæster deltog på dagen og blev 

instrueret og taget hånd om af klubbens medlem-

mer; ikke mindst SUT’erne, der både satte poster 

ud, assisterede på stævnepladsen og i skoven og 

tryllede med SI. Medorganisator Kaj Rostvad sag-

de bagefter: ”Det er sådan en dag, man er super-

stolt over vores super-SUT’er, som med smil, ven-

lighed og kompetence ydede en fantastisk ind-

sats.” Det er glædeligt, at et pænt stort antal ”al-

mindelige” løbere havde lyst til at snuse til o-løb, 

og på den måde medvirke til at udbrede kendska-

bet til vores sport. 

Træningsbanden udgøres af en flok af klubmed-

lemmer med lysten til at give de øvrige søllerød-

der en god oplevelse i skoven. Bandeleder er Hen-

rik Kleffel, der står for koordinering, for- og efter-

snak og er arrangør af mange af træningerne. Su-

per godt er det at opleve, at også – set med træ-

ningsbandeøjne – nye søllerødder har turdet byde 

ind på opgaven at stå for en træning eller to, og 

også flere store SUT'er har udfordret os med et 

væld af ideer. Har du måske selv leget med tanken 

om at lægge en bane og stå for en træning, tager 

Træningsbanden gerne imod. Her vil du også 

kunne få hjælp og støtte til opgaven, hvis behovet 

er der. 

 

Året 2015 er planlagt frem til sommerpausen, og 

de første træninger afviklet. Vi skal igen bruge 

vores nærskove, hvor det er nemt at komme til, 

men også ud og se lidt fremmede skove. Allerede 

nu er det bestemt, at vi i maj skal besøge Stenholt 

Vang, men også marts byder på en gæsteskov, 

som der blot endnu ikke er sat navn på. 

 

Et nyt regelsæt for benyttelse af skovene har 

umiddelbart betydet, at vi nu også kan glæde os til 

træninger i Jægersborg Hegn og Folehave, der 

ellers hidtil har været så godt som lukket land. 

 

SUT har i 2014 afholdt 46 træninger; heraf 21 

forårstræninger, 20 efterårstræninger, 4 sommer-

træninger og 1 juletræning med et gennemsnitligt 

deltagerantal omkring 20. Det er et ganske impo-

nerende antal træninger, som i sig selv er et godt 

udtryk for den seriøsitet, klubben lægger i udvik-

lingen af de unge løbere. 

 

Derudover har SUT været på yderst vellykkede 

læringsture til Wales i påsken og til Åhus i slut-

ningen af november måned. Højdepunktet var så 

absolut turen til Wales, hvor mange høstede dyre 
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lærepenge ud fra devisen: man lærer af sine bom. 

Flere deltog også på klubturen til Italien. 

 

 
Søllerød-vimplen på plads i Wales. Påske 2014. 

 

Både træning og ture har været præget af et rigtig 

godt kammeratskab. SUT har fået nye, talentfulde 

løbere op fra mini-SUT, som er blevet fint modta-

get af de lidt ældre løbere, der blandt andet har 

tilbudt sig både som skygge for de yngre og som 

"posthunde". 

 

Det er et særkende for SUT-træningen, at de spi-

ser sammen hver gang efter den fysiske træning, 

og at forældrene står for madlavningen. Den har 

været god og rigelig - og både trænere og løbere 

siger mange tak for mad! 

 

 
Store og små Sut´er ved indvielsen af vores nyind-

købte Sport-Ident-udstyr 

 

Efter spisningen har især Bo Konring trukket det 

store læs ved mandag efter mandag at planlægge 

tørtræningsøvelser med sværhedsgrader tilpasset 

de enkelte løbere og ved kyndig ledelse af den 

ledsagende diskussion. De yngste lytter og lærer 

ikke bare af den voksne instruktør, men også af de 

ældre løbere; de ældre løbere lærer også af hinan-

den, og trænerne lærer også en masse, siger de...! 

Ved tørtræningen før Midgårdsormen skulle en 

anden overtage, da Bo var banelægger. Aske Jep-

sen fremlagde Rude Skovs finurligheder og muli-

ge baneforløb med stor dygtighed. Der er vist in-

gen tvivl om, at Søllerød OKs ungdoms-

tørtræning ikke overgås noget andet sted! 

 

I 2015 planlægges to kombinerede SUT- og klub-

ture: Én til Påskeløb i Mols Bjerge med overnat-

ning på Randers Vandrerhjem, og én til Tjekkiet i 

efterårsferien, hvor vi opsøger gamle revirer under 

træningsløb i de vanskelige og detaljerede terræ-

ner omkring Lesni Hotel. 

 

Ved juleafslutningen blev Søllerød Ungdomspris 

uddelt. Modtageren udvælges af trænerne, og pri-

sen går til en ungdomsløber, som har gjort en sær-

lig indsats i ungdomsgruppen. I år gik prisen til 

Thor Find Andersen, som i årets løb har udviklet 

sig særdeles positivt både o-teknisk og fysisk, 

men især fordi Thor er en super kammerat og in-

tegrator i ungdomsgruppen. 

Ingen kan være i tvivl om, at mini-SUT for de 6 til 

12-årige er en stor succes. Med Magnus Oscarsson 

i spidsen som cheftræner, inspirator og koordina-

tor mødes 20-30 mini-SUT hver mandag efter-

middag til træning. Det skal være sjovt at være 

mini-SUT, men trænerteamet lægger vægt på, at 

der skal være et element af orienteringsløb i alle 

træningerne. En regel er også, at mindst én træ-

ning om måneden skal foregå i en anden skov end 

Rude eller i det mindste fra et andet sted i skoven. 

Ofte er der SI-enheder på posterne, hvilket er me-

get populært blandt børnene, og alt i alt medvirker 

det til at forberede børnene på og gøre dem trygge 

ved deltagelse i stævner uden for klubregi. Som 

eksempel herpå kan nævnes, at ikke færre end 13 

mini-SUT deltog i DM-weekenden i midten af 

september i Østjylland.  

 

I 2014 havde mini-SUT 40 træninger med i alt 

895 deltagere eller 22,4 i gennemsnit. Vi er tak-

nemmelige over forældrenes store opbakning til 

træningerne og trænerne. Den positive opbakning 

er med til at gøre børnene trygge, at aflaste træ-

nerne og til at gøre det til en dejlig oplevelse at 

komme til mini-SUT-træning. Baner til forældre-

ne er blevet en del af tilbuddet, ligesom forældre-

ne hjælper til med at skygge børnene. 

 

I foråret 2014 ”rykkede” 4 mini-SUT op i SUT-

gruppen. 

 

Den 29. september mødtes 30 mini-SUT, lige så 

mange forældre samt adskillige hjælpetrænere til 

træning nr. 100 i Rude Skov omkring Maglebjerg. 
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Efterfølgende blev jubilæet fejret med grillpølser 

ved bålet, som ”hyggeonklerne” Kaj og Torben 

havde sørget for.  

 

I 2015 er planen at fortsætte med samme koncept. 

En weekendtur i foråret kan eventuelt komme på 

tale. 

 

Det har været diskuteret, om klubben fortsat skal 

udbyde 14-dagesbaner i Rude Skov. Som bekendt 

lægges de på skift af Søllerød OK og OK Øst, og 

overvejelserne er gået på, om det permanente 

FindVej-tilbud med faste poster i Rude Skov har 

overflødiggjort 14-dagesbanerne. Holdningen 

blandt trænere og bestyrelse i Søllerød OK er 

imidlertid, at de to tilbud supplerer hinanden, både 

fordi FindVej-posterne er stationære i modsætning 

til 14-dagesposterne, og fordi brugerne ikke nød-

vendigvis er de samme. Vores formodning er, at 

de fleste brugere af 14-dagesbanerne i forvejen er 

o-løbere, der forventer et vist niveau af o-tekniske 

udfordringer, hvorimod mange FindVej-brugere er 

almindelige motionister og skovgæster uden den 

store erfaring med orienteringsløb. Vi har derfor i 

Søllerød OK besluttet at opretholde begge tilbud 

indtil videre. I OK Øst har de derimod en anden 

holdning. Klubben er i gang med at sætte Find-

Vej-pæle i den nordlige del af Rude Skov, og har 

tilkendegivet, at den træder ud af samarbejdet med 

14-dagesbanerne, når pælene er i jorden; formo-

dentlig i løbet af foråret 2015. Som en sidebe-

mærkning kan nævnes, at OK Øst placerer pælene 

således, at det bliver muligt at lægge FindVej-

baner, der benytter en kombination af begge klub-

bers pæle. 

 

På klubbens ønskeseddel har længe stået tidstag-

ningsudstyr (SI-udstyr) til brug ved vores mange 

træninger. I foråret ansøgte klubben efter et tip fra 

og med assistance af Else Juul Hansen Tuborg-

fondet om tilskud til anskaffelse af SI-udstyr og 

var så heldige at få bevilget 25.000 kroner. Klub-

ben har bidraget med et tilsvarende beløb af egne 

midler, og vi har købt et komplet træningssæt. 

Den officielle indvielse af udstyret skete ved en 

SUT/mini-SUT-træning en mandag i august, hvor 

Tuborgfondets direktør, Peter Moe Rasmussen, 

overrakte en check til Anne Kaae-Nielsen ved en 

lille ceremoni på Rudegård. Udstyret er sidenhen 

blevet anvendt flittigt til træninger; senest ved 

årets sidste træning, Julemaveræset. Til daglig 

bestyres udstyret af Henrik Molsen. 

 

 

 

Kort 
 

Til DM Mellem i Nørreskoven fik klubben frem-

stillet et nyt kort, der blev tegnet af Gediminas 

Trimakis fra Litauen i 2013. I 2014 var han atter 

på besøg i Danmark, og vi aftalte med ham at rette 

kortet op med de ændringer, der var sket i skoven 

i løbet af det seneste år blandt andet forårsaget af 

”Bodil” og skovvæsnets almindelige arbejde. Men 

herudover har Michael Sørensen og Troels Chri-

stiansen brugt rigtig mange timer på kortet for at 

sikre, at det levede op til DM-standard. Nørresko-

ven ligger i Farum OKs område, og efter forudgå-

ende aftale blev rettighederne til kortet efter DM 

Mellem overdraget til Farum OK.  

 

På tilsvarende vis rettede Gediminas kortet over 

Rude Skov op forud for Midgårdsormen. Ved 

samme lejlighed fik vi også tegnet tre nye kort 

over de i o-sammenhæng jomfruelige områder 

omkring Næsseslottet ved Furesøen, Rungsted-

gård og – lund samt Kokkedal Golfklub. Først-

nævnte kort blev indviet ved en torsdagstræning i 

oktober. Sidstnævnte kort skulle have været be-

nyttet ved sæsonens første nattræning i oktober, 

men desværre måtte denne i sidste øjeblik flyttes 

til Rude Skov, da store dele af golfbanen på grund 

af heftig regn i døgnet før træningen var blevet 

oversvømmet, så vi har stadigvæk til gode at løbe 

på kortene over Kokkedal Golfklub og Rungsted-

gård- og lund. 

 

Endelig tegnede Julius Molsen et særdeles flot 

MTBO-kort over Scion DTU i Hørsholm, der blev 

benyttet ved MTBO World Cup i maj, som var 

arrangeret af OK Øst. Kortet har fået megen ros. 

At vedligeholde klubbens voksende portefølje af 

kort er en stor opgave, som Niels Raagaard igen-

nem flere år har påtaget sig. Herfor skylder vi ham 

stor tak. At kortene til stævner skal have høj kvali-

tet, giver sig selv, men kvaliteten af de kort, vi 

træner på, er lige så vigtig, for hvis træningsmate-

rialet er middelmådigt, bliver indlæringen deref-

ter. 

 

Find Vej m.m. 
 

Klubben har i 2014 haft FindVej tilbud i Rude 

Skov, Kirkeskoven og den sydlige del af Jægers-

borg Hegn samt et fotoorienteringstilbud i Sølle-

rød By. 94 pæle er placeret i de tre skove, og på 

FindVej-hjemmesiden kan man hente omkring 32 

forskellige baner med varierende længder og 

sværhedsgrader. I alt har 3.000 brugere været inde 

på hjemmesiden 6.000 gange. Vi har fra DOF 
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uden held efterlyst statistik over, hvor mange ba-

ner, der reelt er blevet hentet. 

 

Heidi Kristensen er tovholder på FindVej og har 

været assisteret af Kaj Rostvad, som har ført ”dag-

ligt” tilsyn med pælenes beskaffenhed og de små 

kasser med FindVej-foldere, der er opsat ved ind-

gangene til skovene. Det er blevet til mange kilo-

meter i skoven for Kaj, siden den første pæl blev 

sat i jorden. Han ønsker nu at træde ud af den op-

gave og afløses af Steen Knuthsen. Tak til det nye 

og det gamle FindVej-team. 

 

Søllerøds OK første FindVej-baner blev indviet på 

FindVej-dagen i 2012, hvor orienteringsklubber 

over hele landet holdt ”åben skov.” Den gang 

havde vi rullet det store skyts ud og inviteret vores 

samarbejdspartnere i Rudersdal Kommune, Natur-

styrelsen, Naturskolen m.fl., men i 2014 havde vi 

planlagt et mere ydmygt arrangement … dvs. lige 

indtil vi blev adviseret om, at kronprinsfamilien 

gerne ville deltage i vores FindVej-arrangement! 

De ønskede sådan set bare at løbe en bane som 

alle andre, men vi kunne godt forudse, at der ville 

komme lidt flere deltagere og tilskuere end plan-

lagt samt lidt presse osv., så Heidi, Kaj R, Claus 

og Anne Kaae-Nielsen og mange flere fik travlt 

med at få lavet et forment arrangement, der præ-

senterede klubben på fineste vis for de kongelige 

gæster og for offentligheden.  

 

På selve dagen var der taler af DOFs nyvalgte 

formand, Walther Rahbek, direktør i Nordea Fon-

den, Henrik Lehmann Andersen (FindVej spon-

sor) og undertegnede. Kongefamilien var naturlig-

vis centrum for alles opmærksomhed, men viste 

selv stor interesse for vores sport og løb i skoven 

med stor entusiasme. 

 

 
 

Arrangementet blev en stor succes og fik rigtig 

megen omtale i medierne, herunder i DR Sporten 

og i ugebladene. Billedbladet havde et meget fint 

videoindslag på deres hjemmeside, hvor kron-

prinsfamilen naturligt fik det meste af opmærk-

somheden, men som også var en fin promovering 

af o-sporten. DR bragte i deres jubilæumsudsen-

delse om kronprinsparret et flere minutter langt 

indslag fra FindVej i Søllerød, som senest er ble-

vet genudsendt i ”Året der gik i kongehuset”. Det 

siger sig selv, at dette er ubetalelig PR for vores 

sport, og vi oplevede også efterfølgende en øget 

interesse for vores aktiviteter, specielt mini-SUT. 

Vi havde i forbindelse med FindVej-dagen et fint 

og professionelt samarbejde med DOF og deres 

udviklingskonsulent, Martin Hedal. 

 

Hen over sommeren etablerede Heidi kontakt med 

bestyrelsen på Vangeboskolen, der ønsker pæle i 

Ravneholm til brug i undervisningen. Vi har nu 

etableret et samarbejde, og ca. 30 pæle er blevet 

indkøbt og venter på at blive sat på plads i skoven 

i de kommende måneder. Om alt går vel, holder vi 

den kommende FindVej-dag i slutningen af april 

2015 fra Vangebo.  

 

Naturens dag faldt den anden søndag i september; 

samme dag som DM Lang, i hvilken anledning 

mange af klubbens medlemmer var draget til Jyl-

land. Ikke desto mindre valgte Heidi sammen med 

en flok mini-SUT og deres forældre at prioritere at 

præsentere o-sporten og Søllerød OK ved Natur-

skolen i Rådvad. Som i de foregående år tilbød vi 

o-løb efter FindVej-pæle, men derudover var der i 

år hele to sprint-baner med SI-tidstagning, der 

som forventet var meget populære. Desværre var 

der ikke helt så mange besøgende, som vi havde 

håbet på - måske på grund af det våde vejr, men 

det er Heidis og bestyrelsens beslutning, at vi også 

fremover vil deltage i Naturens Dag, fordi det er 

en fin lejlighed til at præsentere o-sporten for an-

dre naturinteresserede. 

 

Rudegård Stadion var igen i 2014 rammen om 

”Hop og Rock”, hvor 4.000 skoleelever fra Ru-

dersdal Kommunes 0. – 5. klasser en torsdag i maj 

mødtes til alskens aktiviteter. Torsdagstræningen 

var derfor denne dag flyttet til Ravnsholt, men 

Søllerød OK var alligevel til stede på stadion, 

hvor klubben med Heidi og Henrik Molsen i spid-

sen bød ind med en ”keglebane”, som den kendes 

fra mini-SUT, med SI-tidstagning og online-

resultater på PC-skærm. Det blev en overvælden-

de succes med flere end 300 starter.  

 

Når vi taler FindVej, kommer vi ikke uden om at 

nævne Frede Lillelund, der gennem hele 2014 har 
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ligget nummer 1 i FindVejs Hall of Fame, dvs. 

han er den løber, der har fundet flest forskellige 

FindVej-poster i hele kongeriget. Ved årets ud-

gang er Frede noteret for at have fundet 6.154 

FindVej-poster, hvilket er over 1.000 flere end 

løberen på andenpladsen! Det er helt vildt impo-

nerende, og til og med har vi i Komposten og på 

hjemmesiden gennem hele året kunnet læse Fredes 

medrivende beretninger om jagten på pælene. 

 

Klubaktiviteter 
 

Den ”officielle” afslutning på forårets breddetræ-

ninger foregik igen i 2014 i Tisvilde Hegn med 

efterfølgende grillfest i familien Thisteds som-

merhus i Vejby på kanten af klinten mod Kattegat, 

hvor søllerødderne traditionen tro grillede, sang, 

betragtede solnedgangen og i det hele taget havde 

en dejlig aften.  

 

Umiddelbart efter sommerferien inviterede famili-

en Oscarsson klubbens medlemmer på weekend 

med overnatning på deres grund ved kanten af 

Helgeåen i det nordøstlige Skåne. Også her blev 

der grillet, hygget og løbet træningsløb, og flere 

fik deres debut med o-løb i svenske terræner.  

 

Tusinde tak til familierne Thisted og Oscarsson 

for jeres gæstfrihed, som vi øvrige klubmedlem-

mer sætter meget stor pris på. 

 

Seniorernes verdensmesterskaber, WOC, fandt 

sted i terrænerne omkring Asiago i Norditalien. 

Flere end 30 søllerødder deltog i sommerens klub-

tur til Norditalien, hvor de dels løb publikumsløb 

ved seniorernes verdensmesterskaber, WOC, i de 

samme områder som eliten og dels som den stør-

ste danske ”fan-klub” heppede på det danske 

landshold. Fra sidelinjen kunne vi glæde os over 

landsholdets succes, der blev grundlagt allerede 

ved den første sprintkonkurrence i Venedig, hvor 

de danske løbere scorede ikke færre end én guld- 

og to bronzemedaljer. I alt 6 medaljer blev det til i 

løbet af ugen, hvilket er all-time rekord – Dan-

mark har aldrig før vundet flere end én medalje 

ved et VM - og oversteg alle målsætninger og 

alles vildeste fantasier. Vi søllerødder havde en 

fantastisk dejlig uge med masser af udfordringer, 

jubelscener, klubhygge og lækker mad på et hyg-

geligt lille familiehotel i Fosa. Som ofte før var 

turen arrangeret af ”Illum Rejser” med Ulrik som 

turleder. Stor tak til Ulrik. 

 

 
Ulrik fejrede sin 49-års fødselsdag i Italien 

 

 
Søllerødder til WOC i Italien. 

 

Mange søllerødder deltog i den 50. udgave af O-

Ringen i Skåne. Hvor vejret i Norditalien var vådt 

og ikke særlig varmt, var vejret i Skåne som be-

kendt meget tørt og særdeles varmt. Herudover 

har der været søllerødder på sommerture til Bubo 

Cup og OO Cup i Slovenien, til Schweiz 6-dages i 

Zermatt og flere andre steder i ind- og udland. 

Spændende beretninger om søllerøddernes som-

meroplevelser kan læses i Komposten. 

Vi har flere år i træk valgt at benytte Efterårsmat-

chen, der arrangeres af Allerød OK, til at finde 

årets klubmester og skildpadde, og 2014 var ingen 

undtagelse. På en særdeles regnfuld efterårsdag 

blev det i Tokkekøb Hegn afgjort, at Nikoline 

Andersen er klubmester i 2014, da hun var den 

bedste til at forudsige sin egen løbstid, og at Su-

sanne Thrane er årets skildpadde. Nikoline og 

Susanne blev hædret og fik overrakt trofæerne, 

pilekoggeret og en fin vietnamesisk skildpadde 

ved klubfesten, der blev holdt samme dag i restau-

ranten på Rudegård Stadion. Ved denne lejlighed 

blev også udøveren af Årets Bom kåret. Det blev 

Kaj Maag, hvis beretning om en meget, meget 

lang ikke planlagt rundtur i det walisiske landskab 

under forårets SUT-tur sikrede ham uvisnelig hæ-

der.  

 

Tidligt på året besluttede bestyrelsen efter opfor-

dring ved generalforsamlingen at aflyse grund-
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lovsdagsløbet i juni på grund af meget lav delta-

gelse i de foregående år. Lagkagekonkurrencen, 

som før har fundet sted i forbindelse med grund-

lovsdagsløbet, ville vi derimod ikke undvære, og 

den blev derfor flyttet til klubmesterskabsfesten. 

Endnu en gang var der blevet lagt stor kreativitet 

og meget arbejde i at kreere fantastiske ”lagka-

ger”, og dommerkomiteen bestående af den an-

den-yngste og den anden-ældste af de tilstedevæ-

rende, Lucas og Grethe, kom på en hård, men 

misundelsesværdig opgave at smage sig gennem 

den medbragte kagekunst. Deres endelige valg 

faldt på vores kongelige instruktør, Ellen K’s 

FindVej-kage.  

 

Årets sidste træning, Julemaveræset 2. juledag, 

var som sædvanligt et trækplaster. 85 søllerødder 

og et par prominente gæsteløbere deltog i løjerne, 

som Bo Rasmussen havde udtænkt. Bo havde 

spredt omkring 30 poster i Rude Skov, der hver 

repræsenterede et bogstav. Posterne skulle stem-

ples i valgfri rækkefølge, men således at bogsta-

verne fra posterne dannede et ord eller en sætning 

med relation til julen. For at gøre det fuldendt 

havde Bo fundet på at omprogrammere klubbens 

nye SI-enheder, så posternes bogstaver blev regi-

streret direkte i SI-brikkerne i stedet for de sæd-

vanlige kontrolnumre, så når løberne aflæste deres 

brik i mål, blev juleordet / -sætningen straks vist 

på en PC-skærm. Smart! 

 

Ved denne lejlighed kunne vi også hædre en ny 

”200% løber”, Niels Raagaard, der har deltaget i 

samtlige klubtræninger to år i træk og endvidere 

har taget sig af kortprint til de fleste af dem. 

 

 
Henrik Kleffel overrækker en 200 % - gave til 

Niels Raagaard 

 

Klubben generelt 
 

Ved udgangen af 2014 har klubben registreret 289 

aktive medlemmer, heraf 88 i alderen 0 – 18 år 

samt 42 passive medlemmer. Det er en fremgang 

på 10 aktive og 4 passive medlemmer i forhold til 

2013. Medlemstilgangen er primært sket til mini-

SUT og SUT. 

I februar holdt klubben sin generalforsamling, 

hvor det blandt andet blev dokumenteret, at klub-

ben i det foregående år har haft en pæn medlems-

fremgang og en sund økonomi. Det blev besluttet, 

at Komposten fortsat vil blive udgivet både i en 

trykt udgave og i en netudgave, der kan læses på 

hjemmesiden. Bestyrelsen sagde farvel til Mogens 

Jørgensen og Tore Linde, som begge herigennem 

har ydet en stor indsats for klubben gennem man-

ge år. Marianne Illum og Jens Krebs blev valgt 

som nye medlemmer. 

 

Gennem flere år har Heidi Kristensen med stor 

entusiasme og utrættelig energi stået i spidsen for 

en række initiativer, der har haft synliggørelse af 

o-sporten og Søllerød OK som fællesnævnere. 

Etablering af Søllerøds FindVej-tilbud, FindVej-

dage, Naturens Dag, velkomst af nye borgere i 

Rudersdal Kommune er eksempler, og igennem 

dette har Heidi endvidere skabt et netværk af kon-

takter til kommune, Naturstyrelsen, Naturskolen 

osv., som klubben har stor glæde af i det daglige. 

Som anerkendelse af dette og meget mere blev 

Heidi hædret som Årets Søllerød i 2014. 

 

I flere år har det været planen, at klubbens hjem-

meside skulle have et nyt, mere moderne look og 

nye faciliteter. På generalforsamlingen præsente-

rede Helge Tillingsøe de tanker og planer, der lå 

for en ny hjemmeside, og i oktober gik den i luf-

ten. Forud herfor har Helge lagt rigtig meget ar-

bejde og mange timer i at skabe en ny platform 

baseret på moderne teknik, der både indeholder al 

information fra den gamle side og integrerer in-

formation fra klubbens andre portaler såsom Fa-

cebook, Flickr, kortbestilling, trænings- og arran-

gementskalendere samt fra O-service og DOF. 

Den nye hjemmeside gør det muligt at have flere 

redaktører med hver deres stofområde, og i løbet 

af 2015 er opgaven at finde redaktører og få sikret, 

at hjemmesiden forbliver en ”levende” portal til 

klubben, samt at få ajourført ”gammel” informati-

on. Her skal lyde en stor tak til Helge for det me-

get store arbejde og til Niels Raagaard, der gen-

nem mange år har ydet en kæmpe indsats som 

skaber og redaktør af den hidtidige hjemmeside.  

 

På dette sted skal også lyde en stor anerkendelse 

og tak til Julius Molsen, som på eget initiativ i 

2012 oprettede klubbens side på Facebook og si-

den har holdt den opdateret. Også i fotoarkivet på 

Flickr har Julius en finger med i spillet. 
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På DOFs repræsentantskabsmøde i marts fik Tro-

els Christiansen velfortjent overrakt DOFs hæ-

derspris ”Organisatoren.” Troels fik prisen for sit 

store arbejde som stævneleder for de tre flotte og 

roste DM’er, DM Stafet og Lang i Klinteskoven 

i 2013 og DM Sprint i Vordingborg i 2009. 

Desuden har Troels gennem årene påtaget sig 

mange opgaver som banelægger, kredsungdoms-

leder, hjælpetræner på̊ U-16-landsholdet, ”post-

hund” på seniorlandsholdet og var med til at etab-

lere NEO – (det nordsjællandske træningssamar-

bejde for eliteløbere) foruden at være kortkonsu-

lent med særligt fokus på̊ sprintkort. 

 

 
Troels modtager ”Organisatoren” af DOF ´s davæ-

rende formand Helge Søgaard. 

 

Specielt blandt de yngre medlemmer er der delte 

meninger om, hvor smart vores klubdragt er, og 

flere er set løbe i alternativt outfit til DM’er og 

andre store stævner. Bestyrelsen har taget sagen 

op og lavet en aftale med SUT om, at de kommer 

med forslag til design af en ny klubtrøje, der kan 

være et alternativ til den nuværende. Det bliver 

formodentlig ikke et enten/eller, og vi håber, at 

den nye kan være klar til forårssæsonen. 

 

Søllerød OK er en stor og velfungerende oriente-

ringsklub med både daglige og lejlighedsvise, men 

ofte tilbagevendende aktiviteter. Til sidstnævnte, 

som typisk er stævner eller arrangementer af den 

ene eller den anden art, trækker vi på alle sølle-

rødderne, der gang på gang stiller op og bruger 

weekender og aftener på sagen. Det er en fornøjel-

se at opleve den velvillighed, entusiasme og det 

gode humør, med hvilke opgaverne bliver løst. I 

skal have mange tak. 

 

Men vi har også rigtig mange, der bruger megen 

tid og energi på at få de daglige aktiviteter til at 

fungere. Her tænker jeg på vores mange trænere; 

på forældrene, der henter, bringer, laver mad og i 

det hele taget bakker op; på vores tovholdere: Vi-

be Bøgevig, der redigerer 6 numre af Komposten 

hvert eneste år; Kirsten Olsen, der administrerer 

alle vores stævnetilmeldinger uge efter uge; vores 

kasserer Jens Anders Hansen og vores revisorer; 

vores bestyrelse; vores hjemmesideredaktører Ni-

els Raagaard og Helge Tillingsøe; vores TC-

koordinator Svend Erik Jepsen og mange flere, der 

bidrager til at få hjulene til at køre rundt. Vi skyl-

der jer alle en meget stor tak. 

 

Fremtiden 
 

Søllerød Orienteringsklub blev stiftet i 1990 og 

har følgelig 25-års jubilæum i 2015. Vi planlæg-

ger en række jubilæumsaktiviteter, der kommer til 

at sætte deres præg på 2015, herunder naturligvis 

en 25-års jubilæumsfest til efteråret. Til general-

forsamlingen forventer det nedsatte jubilæumsud-

valg at kunne løftet sløret lidt mere, med det kan 

allerede nu røbes, at der skrives på et jubilæums-

skrift. 

 

Søllerød OK har arrangeret store DM-stævner i 

2012, -13 og -14 ved siden af de sædvanlige Mol-

boløb, SkovCup, NatCup, mellemdistanceløb og 

kredsløb. Vores medlemmer har lagt ekstraordi-

nært mange timer i at gøre disse stævner til suc-

cesser, og bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i 

2015 gearer lidt ned på stævneaktiviteter og i ste-

det bruger lidt krudt på jubilæumsaktiviteter. 2015 

bliver dog ikke stævnefrit. Udover ”standardstæv-

nerne” nævnt ovenfor planlægger vi en SprintCup 

over tre hverdagsaftener inden DM Sprint i stil 

med DTU-arrangementet for et par år siden og 

måske et mellemdistancestævne forud for DM-

Mellem. Det sidste er endnu ikke besluttet, men 

denne type arrangementer kræver væsentligt færre 

ressourcer at arrangere og afvikle end de store, 

højt profilerede stævner. 

 

I slutningen af april deltager klubben igen i Find-

Vej-dagen. Efter planen med indvielse af de nye 

baner i Ravneholm. Vi får næppe kongelig delta-

gelse, men forhåbentlig mange glade deltagere. 

 

Som et nyt initiativ prøver vi at arrangere et trail-

løb i Ravneholm. Vi kan se, at trailløb bliver mere 

og mere populære blandt kortløse motionsløbere, 

og som orienteringsklub, der er vant til at arrange-

re stævner og har skoven som idrætsplads, ligger 

det næsten til højrebenet at prøve at arrangere et 

åbent trailløb. Mikkel Kaae-Nielsen har allerede 

planlagt en bane, og i første omgang afprøver vi 

ideen med et enkelt arrangement i løbet af foråret.  
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I efterårsferien er der kombineret læringstur for 

SUT og alle andre interesserede klubmedlemmer 

til nogle særdeles spændende terræner i Tjekkiet. I 

påsken 2012 havde SUT en meget vellykket læ-

ringstur til samme område, som vil blive et glæde-

ligt gensyn for de, der har været der før, og en 

spændende overraskelse for de, der kommer der 

for første gang. 

 

Vi har besluttet endnu en gang at forsøge at få 

veteranverdensmesterskaberne for dem over 35, 

WMOC, til Danmark.  Forrige år indsendte Sølle-

rød OK sammen med Tisvilde Hegn OK og Fa-

rum OK gennem DOF en ansøgning til IOF om 

WMOC i Danmark i 2016, men blev slået på mål-

stregen af Estland. I 2014 er OK Øst kommet med 

i ansøgergruppen, og i december blev en ny an-

søgning indsendt til IOF om WMOC i Danmark i 

2018. Hvilket land, der skal være arrangørland, 

beslutter IOF på et møde i forbindelse med WOC i 

august 2015. Det forventede deltagerantal i 

WMOC er 3-4.000. 

 

Mit håb er, at denne beretning efterlader et indtryk 

af, at 2014 har været et særdeles spændende år for 

Søllerød OK - i lighed med de foregående år. Som 

nævnt i indledningen er aktivitetsniveauet meget 

højt, og vi har en klub med tilbud til både yngre 

og ældre og til mindre og mere erfarne. I bestyrel-

sen planlægger vi og prøver at sætte retningen, 

men det er klubbens samlede medlemmer, der 

hver for sig og i fællesskab skaber livet og aktivi-

teterne i klubben. Det lover godt for fremtiden!  

 

Trørød, januar 2015 

Niels la Cour Bentzon 

_______________________________________________________________________________________ 

Ungdomsprisen 2014 
 

Ungdomsprisen 2014, som oprindelig blev indstif-

tet af Anders Ølgaard og uddelt for første gang i 

2006, blev i år tildelt Thor Find Andersen.  

Thor begyndte at løbe orienteringsløb i 2008 og 

har udviklet sig meget både O-teknisk og fysisk 

siden da. Han deltager med stor entusiasme i både 

SUT-træning og ture og er en rigtig god kamme-

rat, som er med til at samle SUT-gruppen på en 

god måde. 

 

 
 

 

 
Thor efter overrækkelsen af Pilekoggeret 

 

SUT-tørtræning.  

Ø: Kirsten, Astrid, Agnes og Kathrine. 

N: Mads, Rune og Vitus. 

 



Komposten – 25. årgang nr. 1 – februar 2015                                                   Søllerød Orienteringsklub 

15 

Julemaveløbet 
den 26. december 2014 

 

 

RISALAMANDE, JULEMAVEPINE og ERIK 

HAR EN STOR RUND JULEMAVE 

var nogle af de mange svar fra julemaveløbet 

2014. 

 

89 små og store mennesker iført papegøjetøj og 

nissehuer var mødt op til årets store begivenhed. 

Solen skinnede smukt over det let snedryssede 

landskab, så bedre forhold til et juleløb, kan man 

vist ikke forestille sig. 

 

Inden afsløring af løbskonceptet stillede alle op til 

det traditionelle familie-klub-billede. I disse onli-

ne tider blev det ikke til ét billede men til et helt 

album- se på hjemmesiden: www.bit.ly/sokalbum. 

 

Hvis fotografen, Erik Brühl, havde kendt til løbs-

konceptet på dette tidspunkt, havde han måske 

ikke fremvist og omtalt sin julemave så kraftigt, 

og dermed foræret en idé væk? 

 

Niels Bentzon kårede herefter klubbens ungdoms-

løber, som i år blev Thor Find Andersen. Thor fik 

prisen for sit store engagement og for at være en 

rigtig god kammerat. 

Igen i år kunne vi hylde en Mr 200% som denne 

gang blev Niels Raagaard. Niels har i to år i træk 

været til klubtræning samtlige gange.  

 

Så kom afsløringen fra Bo Rasmussen, som havde 

fundet på endnu en ny variant af O-løb. 

39 poster med SI enheder var spredt rundt i Rude 

Skov. Hver post havde et bogstav, som også var 

kodet i enheden. Vores opgave var at få alle disse 

mange bogstaver til at give nogle meningsfyldte 

ord eller sætninger. Et mellemrum var placeret i 

bogstavsværmens midte. 

 

De kloge og hurtigløbende lagde selvfølgelig 

mærke til målestokken 1:7500, og bemærkede at 

selve løbsområdet ikke var så stort. Derfor var 

selv de nordligste poster ikke umulige at nå, må-

ske endda flere gange, indenfor den fastsatte tids-

ramme.  På kortes højre del var kun posterne trykt, 

altså uden kortbaggrunden til at forstyrre. På den 

del var det lettere at se postbogstaverne og plan-

lægge sin rute efter. 

 

Én, måske flere, knap så kloge startede planlæg-

ningen på den enkle højredel af kortet. Hun tænkte 

”de poster helt deroppe mod nord kan jeg aldrig 

nå helt op til”. Derfor måtte der planlægges med 

de sydligste bogstaver og det var svært.  Da be-

slutningen om retning endelig var taget, forlod jeg 

som en af de sidste grusbanen. Den sidste del af 

planen ville jeg lægge, på vej over mod skovfo-

gedhuset på den anden side af vejen. 

Først da jeg havde passeret Kongevejen og skulle 

finde min 1. post, så jeg på selve kortet og opda-

gede, at alle poster lå vest for Kongevejen. God 

start! 

 

Tilbage over på vestsiden af vejen, og så kom jeg 

endelig i gang.  

Her mødte jeg pludselig rigtig mange andre løbere 

på kryds og på tværs. De mange tætplacerede po-

ster gav et leben af bogstavsjægere. 

 

Tilbage på grusbanen blev der sørget godt for os 

med varme drikke og juleknas. 

   

 
I forgrunden Thor og Alberte. 

 

Tak til Bo Rasmussen med familie for et sjovt 

julemaveløb. 

 

Elsebeth Troelsgaard og Lars Fock 

 

http://www.bit.ly/sokalbum
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Pælekongen 
- takker af

 

Af Heidi Kristensen. 

Her i klubben har vi jo en pælekonge, der - Kom-

post efter Kompost - beretter om et imponerende 

antal fundne pæle. 

Min pælekonge er nu Kaj. Kaj, som jeg for 3 år 

siden lokkede til at give en hånd med, med lidt 

marketing i.f.m. FindVej, uden at hverken Kaj 

eller jeg havde noget særligt forudgående kend-

skab til hinanden!  

Det skulle vi så få - og hvilket bekendtskab, Kaj 

viste sig at være.  
 

 
To pælekonger: Kaj og Frede 

 

Kaj udviser et helt og aldeles fænomenalt enga-

gement og “drive”, der i høj grad har sat sit præg 

på vores FindVej-koncept. Kaj kan det hele. Skri-

ve underholdende og informative tekster til hvil-

ken som helst lejlighed - aviser, plakater, fol-

der/intro-materiale - for ikke at nævne, at Kaj til 

en hvilken som helst af mine udenlandske eskapa-

der de sidste år har bidraget med historisk og bo-

tanisk baggrundsinformation - og ikke bare af den 

trivielle slags! 

Kaj har en fænomenal evne til at engagere andre 

til at hjælpe med til vores diverse mere arbejd-

skrævende events (pælemaling, isætning, flytning 

samt 8 FindVej events er det vist blevet til) - samt 

få skabt gode relationer med vores “samarbejds-

partnere” - det være sig “skov-folk” fra Natursty-

relsen, Raadvad naturskole, Gl. Holtegaard og 

kommunens folk.  
 

Det o-tekniske mestrer Kaj også - har f.x. lavet 

banerne i Raadvad - hvor Kompasbanen til stadig-

hed bliver brugt af Naturskolens børn. Kajs focus 

på at få udbredt det glade o-budskab er også helt 

unikt. Utallige er de gange, hvor jeg en tidlig 

morgenstund har fået en mail fra Kaj, der liiige 

har været ud og kigge på denne og hin kirke eller 

foretaget botanisk vandring og så kørt forbi fol-

derkasserne i Raadvad, Søllerød og Rude Skov for 

at fylde op. Pælene er ikke blevet forsømt. De er 

blevet besøgt mange gange for at tilse, at de ikke 

var blevet flyttet eller der var udøvet hærværk - 

eller blot for at observere om de nu også blev 

brugt (i.e. om der var tydelige spor ind til dem). 
 

Har ikke til dato mødt nogen, der kan udvise et 

sådant engagement og så ihærdigt. Så - hvorfor 

skriver jeg alt dette? Fordi Kaj nu har fundet, at 

tiden er inde til et generationsskifte i pæle-

frontlinjen (måske for at have mere tid til at erobre 

pæle på fremmede jorde?) og har bedt om, at jeg 

finder en afløser. Trist, trist - et par meget store o-

sko, der skal fyldes. TAK Kaj, for et absolut 

uovertruffen makkerskab de sidste 3 år!  

Kærlig hilsen, Heidi 

 

 
Heidi med et par af mini-SUT ´erne 

 

P.S. Steen Knuhtsen har sagt ja til at være med i 

vores lille FindVej arbejdsgruppe - der også frem-

over bliver suppleret efter behov. 

 

Indtil sommerferien vil opgaverne primært være at 

få etableret et FindVej set-up i Ravneholm sam-

men med Vangeboskolen, få vedligeholdt de eksi-

sterende pæle og evalueret om der skal laves nye 

baner - samt få indviet Ravneholm i.f.m. FindVej-

dagen d. 25. april sammen med Vangeboskolen. 

Magnus Oscarsson tegner banerne - og pælene 

bliver sat i jorden sammen med skolen.  Kan være, 

at vi får brug for 1-2 erfarne pælebisser til at vej-

lede  :-). 
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Talent Center Sjælland 
 

Søllerød har som de fleste ved rigtig mange dygti-

ge ungdomsløbere og er en af de største ungdoms-

afdelinger på Sjælland. En del af de ældste SUTter 

træner, udover til SUT- træningen om mandagen, 

også i TalentCenter Sjælland - i daglig tale TC. I 

TC kan man starte som 2. års D/H 14 og fortsætte 

op til D/H 20. 

 

Hver onsdag udfordrer de to TC trænere Masha og 

Søren de typisk 30 TC løbere i en skov i Nord-

sjælland og enkelte gange i Roskil-

de/Midtsjælland. Derudover bliver der arrangeret 

ture til Sverige, testløb med mere.  

 

 
Rune, Anton, Julius, Mads 

 

Fra Søllerød har vi her i foråret 10 der løber i TC, 

det er Alberte, Anders, Aske, Johan, Julius, Mik-

kel, Agnes, Astrid, Magnus og Rune Ø. Anders 

skriver andetsteds i dette nummer af Komposten 

en lille beretning om, hvad man som ung SUTter 

får ud af også at løbe i TC Sjælland.   

 
Derudover har vi i efteråret arbejdet med at sikre 
et tilbud til de unge o-løbere på Sjælland, når de 
rykker op fra junior til senior, og til alle seniorer 
der vil gøre en indsats for at blive bedre o-løbere.  
 
En gruppe med bl.a. Ulrik Nielsen fra Søllerød 
OK har formuleret, hvordan dette tilbud kan ind-
rettes, og denne ansøgning har Østkredsen valgt at 
støtte økonomisk. Det betyder, at vi nu søger en 
træner til et seniortræningstilbud, som man har 
kunnet se på DOF’s hjemmeside.  
 
Vi håber i TC styregruppen, at dette tilbud kan 
være med til at fastholde de mange, der rykker op 
fra TC gruppen i det kommende år, og i det hele 
taget skabe et større miljø for o-løbere mellem 20 
og 35 år på Sjælland. Og set fra et Søllerød- 
synpunkt skal tilbuddet gerne være med til at sik-

re, at mange af de dygtige løbere vi har i Søllerød, 
fastholdes som en del af vores elitegruppe (SET 
Søllerød Elite Team), og at Søllerød bliver et na-
turligt samlingspunkt også for unge o-løbere, der 
flytter til København for at studere.  

Alberte efter 4-.turen ved Midgårdsormen. 
 

Svend-Erik, TC styregruppemedlem 
 
__----------------------------------------------___ 
 

Anders Huus Pedersen fortæller her om at delta-

ge i TC. 

Der er rigtig mange gode grunde til at komme til 

TC-træninger. Den første er, at det er enormt hyg-

geligt socialt at komme til TC-træninger og mødes 

med de andre unge fra Sjælland den ene gang om 

ugen, plus de par ture vi har om året.  

Træningen er rigtig god, da man har to trænere der 

begge har været årets træner i Danmark, hvilket jo 

også bare viser, hvad de kan. Hver træning har et 

moment, det kunne være kompas, vejvalg eller 

kurvetræning. Noget der er ekstra godt er, at det er 

de samme momenter i omkring en måneds tid ad 

gangen, hvilket betyder, at man kan arbejde med 

det til næste træning. Det gør også, at man kan få 

mere ud af at evaluere sin træning, da der kun er 1 

uge, til man kan gøre det bedre.  

Den sidste gode ting er, at der er ældre løbere – i 

hvert fald i min alder - som fortæller om, hvordan 
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de forbereder sig mentalt, hvordan de træner tek-

nisk eller fysisk eller noget helt andet. Det giver 

god inspiration til, hvordan man kan blive bedre.  

Så de grunde og sikkert også flere gør, at det helt 

klart er sjovt at komme til TC og det er god tek-

nisk træning. 

 

Anders Huus efter 6.-turen ved Midgårdsormen  

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Ungdoms-U-noder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberte vandt natløbet i Jægersborg Hegn i december, 

selv med ungdommelig snøring. Godt hun ikke skulle 

gennem en mose! 

 

Gang på gang må man undres over udviklingen 

inden for O-sporten. Der sker hele tiden innovati-

on på mange områder. Nu skal vi ikke mere selv 

indtegne banerne eller klippe i kontrolkort med en 

gammel sporvognskontrollørtang. Arrangørerne 

skal heller ikke sidde og efterse krøllede og våde 

kontrolkort eller føre manuelle/håndskrevne resul-

tatlister. Alt i alt en meget glædelig udvikling, 

som har løftet vores sport op mod et mere reelt 

konkurrenceniveau.. 

Ofte har det været ungdommelige og fremsynede 

unge løbere, som via egne erfaringer og tilegnede 

kundskaber har givet grobund for nye spring frem 

i udviklingen af vores idræt.  

Og på det seneste er der sket nye tiltag på skosnø-

rings-/bindingsområdet. Her er det især de unge 

søllerødder, som har lagt sig i front med en helt ny 

og revolutionerende trend, som uden tvivl vil bre-

de sig op gennem aldersgrupperne. 

Ideen går ud på et ultrahurtigt skosnøringssystem 

som sikrer, at løberen meget snildt kommer ud af 

sine sko. Det kan være sig efter et løb umiddelbart 

efter målpassagen eller under et løb, hvor en sten 

måske har fundet vej ned i skoen. Endvidere letter 

den nye skobindingsmetode også udhældning af 

mosevand og smådyr, hvis løberen har været ude 

på en mosebundprøve. 

Se blot disse meget sigende illustrationer af denne 

nye skobindingsmetode – og afprøv dens uover-

trufne kvaliteter ved en af de kommende træninger 

– det er jo altid vigtigt at gøre erfaringer med nye 

ideer, før de store konkurrencer skal klares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter at have forsøgt sig med ungdomsmetoden 

ved DM, er Thor nu vendt tilbage til traditionel 

(gammeldags) sikkerhedssnøring. 

Gert.
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Natløb 
Natløb med ny lampe 

 

For godt 50 år siden løb jeg mit første natløb. Jeg 

ved ikke, hvor det var, hvem der var med, og 

hvordan det præcist gik mig. Kun at det var en 

fiasko. Det jeg husker er, at jeg ikke kunne se ret 

meget med den pandelampe, jeg havde anskaffet 

mig. Det blev derfor det/de første og sidste natløb 

for mit vedkommende. 

Indtil i går den 21. januar 

 

I forbindelse med at jeg af og til hjælper ved Mi-

niSUT, købte jeg mig en pandelampe, og en aften 

i efteråret fik jeg lyst til at prøve et natløb igen. 

 

 I går (21/1) gik jeg derfor forventningsfuld ud til 

startstedet sammen med en masse andre natløbere. 

Jeg havde tilmeldt mig en mellemsvær bane for at 

være sikker på at kunne finde ud af det i mørket. 

 

Hvordan gik det så? Tjaa..  

Det var fascinerende at se, hvordan skoven blev 

oplyst af lygter her og der. Lysslanger snoede sig 

gennem skoven, og i modløb blev jeg næsten 

blændet af det kraftige lys, der er i nutidens lygter. 

 

Jeg synes, det var en god oplevelse - så længe den 

varede, for da jeg havde tilbagelagt to tredjedele 

af banen, opdagede jeg, at min lampes batterindi-

kator var på sit nederste. Lyset var også blevet 

noget svagere på det sidste, så jeg vovede ikke at 

fortsætte, men valgte at løbe direkte til mål. 

Jeg har dog ikke tabt modet, så inden jeg skal til 

natløb næste gang, sørger jeg for, at min pande-

lampe er nyopladet. 

 

Kirsten O. 

 

Mere natløb. 
Natløbet i går havde 25 tilmeldte søllerødder og 

var sjette afdeling af Natcup-løbene, som foregår 

4 onsdage før jul og fire efter jul.  Alberte Kaae- 

Nielsen (13 år) var en af deltagerne. Alberte har 

hidtil deltaget i fire af løbene, og med to løb tilba-

ge ligger Alberte rigtig fint. Hun har tre sejre og 

en andenplads, og der blev hun slået med sølle 1 

sekund. Det skal blive spændende at se, om Alber-

te kan holde den fine stil. For at være med i den 

gennemgående konkurrence, kræves deltagelse i 

mindst 6 af de 8 løb.  

Alberte fortæller om Orienteringsløb i Det grønne 

Områdes MIN SPORT. (9/12 2014). Se evt. avi-

sens hjemmeside. 

Her har jeg plukket lidt i spørgsmål og svar. 

Hvad fik dig i gang? 

”Mine forældre løber også. De havde tilmeldt mig 

Molboløbene i Holte, og det, synes jeg, var sjovt. 

Min bror var startet til orienteringsløb og sagde, at 

det var megafedt. Og så fik jeg også lyst til at prø-

ve.” 

Hvordan var det at starte? 

”Jeg synes, det var sjovt at prøve noget helt nyt. 

Jeg vidste ikke, at det var noget man kunne gå til. 

Den største udfordring i starten var at lære at læse 

et kort, fordi der er så mange detaljer. Man skal 

lære, hvad de forskellige symboler betyder. Lige i 

starten løber man også med det, man kalder en 

skygge, der er en mere rutineret løber, der løber 

bag dig og kan hjælpe, hvis det bliver nødvendigt,  

 

og så starter man jo med at løbe på begynderba-

ner, der er ret nemme.” 

Alberte fortæller videre om at få venner fra andre 

byer, om at løbe i fremmede terræner og byer i 

andre lande og lidt om træning. Der sluttes med 

disse spørgsmål: 

Hvad er dit bedste sportslige resultat? 

”Jeg har vundet tre sølvmedaljer i forskellige di-

scipliner ved DM og en guldmedalje ved SM” 
 

Hvad er dit næste mål? 

At klare mig godt til DM igen.” 
 

Hvad drømmer du om på langt sigt? 

 

”Jeg kunne 

godt tænke 

mig at komme 

på landshol-

det.” 

 

 

Alberte under 

DM-Sprint ved 

Helsingør.  

 

marts 2012 

 

Hilsen Vibe 
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Træningssiden 
Forårssæsonen 2015 

 

Sæsonen 2015 er, når du læser dette, allerede 

godt i gang. Breddetræningen lagde ud i Rude 

Skov med sol og stjerner og har siden gæstet 

de kendte Geel Skov og Trørød Hegn.  

Men også Folehave har været på programmet. 

Nærmest en ny skov, der hidtil har været næ-

sten lukket land for os, når vi taler træninger. 

Lukket land mente en skovens mand også det 

stadig var, men måtte dog erkende, at vi havde 

den fornødne skovtilladelse.  

Lad os krydse fingre for, at det også bliver 

sådan fremover, når Naturstyrelsen selv får 

styr på, hvordan nye regelsæt for benyttelse af 

skovene bliver. 
 

 
Rune og Peter Østergaard stod for banerne i Fo-

lehaven den 17.januar. Superbaner i supervejr 

med Sportident, hvilket får søllerødderne til at 

give den en ekstra skalle. 

 

 

Træningerne fortsætter frem mod årets første 

store stævner Danish Spring og Påskeløb, der 

begge er 3-dages stævner. Snyd ikke dig selv 

for at opleve mindst et af disse store stævner 

på dansk grund. 

Men allerede nu er der gang i Natcup og Vin-

tercup, hvor sidst nævnte desværre falder på 

vores træningslørdage. Men så er man jo var-

met op (o: 

 

 

 

 

 

Der er altså god grund til at komme til bredde-

træningen og holde formen ved lige. Kig i ka-

lenderen via hjemmesiden og se, hvor næste 

træning er. I Træningsbanden glæder vi os til 

at se dig. 

 

Henrik Kleffel 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Breddetræning 2015 

31-01-15 453 Ravneholm 

07-02-15 454 Birkerød Kongevej – Rude Skov 

14-02-15 455 Geel Skov 

21-02-15 456 Rungstedgaard 

28-02-15 457 Femsølyng – Rude Skov 

07-03-15 458 Trørød Hegn 

14-03-15 459 Gæsteskov (endnu ukendt) 

21-03-15 460 DTU Lundtofte 

28-03-15  - Træningsalternativ – Danish Spring 

04-04-15 - Træningsalternativ - Påskeløb 

09-04-15 461 Jægersborg Hegn 

16-04-15 462 Agersø – Rude Skov 

23-04-15 463 Ravneholm 

30-04-15 464 Kirkeskov 

07-05-15 465 Jubiløb i Stenholt Vang 

14-05-15 - Kr. Himmelfart – Evt. 14-dagesbane. 

21-05-14 466 Løjesø – Rude Skov 

28-05-14 467 Scion DTU 

04-06-15 468 Rådvad – Jægersborg Hegn 

11-06-15 469 Geel Skov 

19-06-15 470 Tisvilde Hegn 

OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek Hjemmesiden. 


