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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 Aske Jepsen askejepsen@hotmail.com  28251839 

    

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. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

 25. maj 2015.  Bladet udkommer ca. to uger senere. 

 25. august 2015. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 
 

                                                                             
 

 

Søllerød Orienteringsklub 25 år. 
Fødselsdagen skal fejres. 

Sæt kryds i kalenderen den 26. september, hvor vi skal fejre klubbens 

25-års jubilæum med klubmesterskab om formiddagen og FEST om aftenen! 

Nærmere info følger.  

Festlige hilsner fra Anne og Iben  
 

 

 

Søllerød Orienteringsklub 25 år. 
Fødselsdagen skal fejres. 

Hold dig også klar til udrykning torsdag den 7. maj. 

Her vil hyggeonklerne Kaj Rostvad og Torben Bøtcher sammen med Bo Rasmussen sørge for un-

derholdningen. Se den foreløbige indbydelse på side 19. 
 

 

                          

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Formanden har ordet 
 

Forårssæsonen er nu for alvor i gang, klubtel-

tene er kommet ud af kælderen, og mange søl-

lerødder har fået luftet klubtrøjerne ved de to 

forårsklassikere, Danish Spring og Påskeløbe-

ne. Hvor førstnævnte blev holdt i Store Dyre-

have, en arketypisk nordsjællandsk skov, var 

Nationalpark Mols Bjerge rammerne for På-

skeløbene. Forventningerne til terræn og 

spændende orientering var derfor høje, og vi 

blev ikke skuffede. Der går endda rygter om, 

at flere rutinerede søllerødder fejlklippede, 

men de to juniorpiger, Ellen K Larsen og Al-

berte Kaae-Nielsen, holdt hovedet koldt i jagt-

starten på tredjedagen og vandt overbevisende 

deres klasser ligesom Jens K Larsen. Og vores 

kompostredaktør, Vibe, var kun 1 sekund fra 

at indhente vinderen i sin klasse! 
 

I påsken holder DOF traditionelt juniorlands-

holdssamling. I år foregik den ved Göteborg 

med deltagelse af ikke færre end fem af vores 

dygtige juniorer: Astrid og Magnus Maag, 

Simon Thrane Hansen, Rune Østergaard og 

Mikkel Kaae-Nielsen. 
 

Årets første mesterskaber – begge i natoriente-

ring - er allerede afgjort. Ved DM Nat i Mar-

bæk vandt Vibe, Rune Østergaard og Aske 

Jepsen alle guldmedaljer, og ved SM Nat var 

det Alberte, Rune og Peter Østergaard, der løb 

med guldet 
 

I Søllerød begynder det nye år den første søn-

dag i januar med det første Molboløb, og i år 

var ingen undtagelse. Der skal lyde stor tak til 

arrangører og banelæggere af de i alt 10 Mol-

boløb og til molboteamet bestående af Kirsten 

Møller, Jens Rose Møller og Jørgen Wisbech, 

som heldigvis har bekræftet at ville tage tør-

nen endnu en gang i 2016. Det er et stort ar-

bejde at arrangere de mange løb, men vi ople-

ver desværre en tendens med faldende delta-

gerantal fra år til år. Med det samme arbejde 

kunne vi sagtens håndtere mange flere delta-

gere, og vi – bestyrelsen og molboteamet – har 

derfor igangsat en analyse, der skal afdække 

årsagen til det faldende deltagerantal, og hvad 

vi kan gøre for at vende udviklingen. Vi tror 

på, at Molboløbene har en fremtid, men vi vil 

gerne, at flere tager del i den. 
 

Søllerød Orienteringsklub fylder 25 i år, hvil-

ket vil blive markeret på forskellig vis. I maj 

måned holder vi en SprintCup i tre afdelinger 

på hverdagsaftener. Vi håber, at mange – både 

medlemmer af orienteringsklubber og andre 

interesserede – vil prøve sprintorientering på 

DTU Lyngby, SCION Hørsholm og i Nærum. 

Et jubilæumsarrangement for klubbens med-

lemmer er sat på programmet lørdag den 26. 

september med o-løb om formiddagen og fest 

om aftenen – reserver datoen allerede nu - og 

en gruppe af velskrivende søllerødder er i 

fuldt sving med at redigere et særligt jubilæ-

umsskrift, som kigger tilbage på klubbens liv i 

de forløbne 25 år.  

Der er meget at glæde sig til. 

 

 
 

FindVej-dagen 2015 står lige for døren, den 

25. april – dagen før årets første divisions-

match i Danstrup og Krogenberg Hegn, hvor 

vi forhåbentlig bliver rigtig mange søllerød-
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der. I det tidlige forår har borebisserne sat 30 

nye pæle i Ravneholm, der bliver indviet på 

FindVej-dagen. Denne holdes derfor i år på 

Vangeboskolen, som også er partner i projek-

tet, da de nye pæle vil blive brugt i skolens 

undervisning fremover. Steen Knuthsen er 

stævneleder for FindVej-dagen med Heidi 

Kristensen som assistent. 
 

Lidt senere, den 13. maj, arrangerer Søllerød 

SkovCup på hjemmebanen i Rude Skov med 

Susanne Thrane som stævneleder, og den 20. 

juni vil Søllerød som noget helt nyt være ar-

rangør af et åbent trailløb i Ravneholm og Ge-

el Skov. En lille gruppe ildsjæle har arbejdet 

med ideen gennem hele vinteren. Deltagerne 

kan vælge at løbe 6, 12 og 21 km ad spor og 

småstier og vil undervejs blive kostet både 

over Holtekollen og gennem bakkerne i Det 

danske Schweiz, og løbet har følgelig fået 

navnet Copenhagen Exhaust Trail. Det bliver 

spændende at se, om dette har potentiale til at 

blive en årligt tilbagevendende begivenhed. 
 

Det var glædeligt, at mange søllerødder i år 

havde valgt at deltage i klubbens generalfor-

samling i februar.  Referatet er gengivet andet 

sted i Komposten. Der var en god debat holdt i 

en positiv ånd, ikke mindst om økonomi og 

fremtidige arrangementer, som er et godt input 

til bestyrelsens arbejde og prioriteringer. 

Velkommen til Søllerød OKs 
hjemmeside 

 

Bestyrelsen takkede Helge Tillingsøe for hans 

store arbejde med den nye hjemmeside, og 

traditionen tro hædrede vi Årets Søllerød, om-

end in absentia. Niels Raagaard, hvem hæde-

ren tilfaldt, fik overrakt søllerødpokalen ved 

den efterfølgende lørdagstræning. Niels fik 

prisen som erkendelse for hans mangeårige 

arbejde med den hidtidige hjemmeside og for 

hans store arbejde med at tegne og vedlige-

holde klubbens mange kort og printe kort til 

både træninger og åbne løb. 

 
En regndiset lørdag formiddag i Nyrup Hegn 

fik Niels R. overrakt Søllerod-pokalen. 
 

En enkelt udskiftning i bestyrelsen fandt sted. 

Erling Thisted havde valgt at takke af, og 

Aske Jepsen trådte ind på pladsen som besty-

relsessuppleant. Stor tak til Erling og vel-

kommen til Aske. Den ny bestyrelse har efter-

følgende holdt sit første møde, der blandt an-

det blev brugt til planlægning af det kommen-

de års arbejde. Af større emner, som bestyrel-

sen har på dagsorden i 2015 kan blandt andet 

nævnes økonomi, herunder indtægtskilder, 

stævner, klubhus, kommunikation og træning. 
 

Afslutningsvis kan nævnes, at Søllerød OK 

igen i år byder ind med orientering som at 

sommerferietilbud til skoleeleverne i Ruders-

dal Kommune, og sædvanen tro vil det være 

de store SUT, der tager sig af arrangementet. 
 

Vi ses blandt de orange/hvide skærme i den 

grønne forårsskov. 
 

-Niels 
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Generalforsamling 
19.februar 2015 - Referat 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Erik Brühl 

Referent: Ellen Lindmark Frier 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen 

Den fyldige årsberetning blev fremlagt af formanden, Niels Bentzon.  

Beretningen er også trykt i første nummer af Komposten i 2015. 

Niels Bentzon havde valgt nogle højdepunkter ud til generalforsamlingen: 

- Mini SUT træning nr. 100 ved Maglebjerg 

- SUT–tur til Wales i Påsken 2014 

- Vores tør-træning for SUT’erne (er blandt det bedste i DK) 

- Magnus Maag vinder guld i JEC Stafet (og han havde i øvrigt dagens bedste tid!) 

- DM Mellem og Midgårdsorm – i samarbejde med OK Øst  

- Molboløbene – årgang 55 

- Find Vej dagen den 5. april – med kongeligt besøg 

- Klubarrangementer: den traditionelle sommerafslutning hos Ellen og Jens Aaris i Vejby, i august 

hos familien Oscarsson i deres hus i Sverige, 32 medlemmer på klubtur til Norditalien arrangeret 

af ”Illum Rejser” – hvor vi bl.a. havde mulighed for at følge landsholdet løbe VM 

- Ny bandeleder for breddetræningen, Henrik Kleffel 

- Indkøb af nyt SI-udstyr (delvis sponsoreret af Tuborg Fondet) 

- Vores nye hjemmeside blev lanceret 

- 3 nye kort: Næsseskoven, Kokkedal Golf, Rungstedlund/-gård 

 

Planer for 2015: 

- Klubben har 25 års jubilæum 

- Find Vej dag 25. april med indvielse af pæle i Rav-

neholm     

- SkovCup 13. maj 

- SprintCup 3 tirsdage i maj før DM 

- Hjælp ved Rudersdal Natur halvmaraton 7. juni 

- Trailløb 20. juni i Ravneholm 

- Naturens Dag 13. september (Naturskolen i Raadvad) 

- NatCup i ? 

- Klubtur til Tjekkiet i efterårsferien 

- Molboløb 56. sæson                      Pælenedsætning: Niels R., Kaj R., Jens Aaris 

 

Andre planer: 

- WMOC 2018 

o DK og Slovakiet er shortlistet 

o Tisvilde, Farum, OK Øst, SOK samarbejder om arrangementet 

o SOK bidrager med sprint 

 

Jens Aaris og Jørn Wigh takker medlemmerne for deres deltagelse ved arrangementet DM Mellem 

og Midgårdsormen. 
 

Else spørger om dato for fejring af 25 års jubilæet. Iben Maag svarer, at det bliver den 26. september 

2015. 

Beretningen blev godkendt ved akklamation.  
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3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 

Vi har fået et mindre overskud på vores løbsaktiviteter, end der var budgetteret med.  

Juniorkontingentet er afgørende for, hvor meget tilskud, klubben får fra kommunen. 

Fremadrettet bliver dette beløb mindre, idet kommunen ikke accepterer, at vi har familiekontingent. 

Kassereren har splittet beløbene op på hhv. senior- og juniorkontingent. 
 

Årsregnskabet blev godkendt ved akklamation. 

Dirigenten roste kassereren for hans arbejde med regnskabet. 
 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

Der er indregnet en kontingentforøgelse på ca. 10 %. 

Generelt er budgettet mindre på indtægterne i forhold til 2014. 

Generelt er budgettet også mindre for udgifterne i forhold til 2014. 

Det foreslås at sætte loft på udgifterne til DOF samlinger, kr. 20.000 og samtidig sættes loft for udbe-

taling til eliteløberne, i alt kr. 10.000. 

Budgetteret underskud for 2015 kr. 22.150. 
 

Selvom vi øger kontingent og holder udgifterne i ave, så vil der være et beskedent underskud i 2015. 

Der er fortsat en pæn egenkapital. 
 

Udgifterne til et jubilæumsskrift er ikke indregnet i budgettet. 
 

Der er 50 % stigninger på udgifterne til DOF. 
 

Jens Aaris bemærker, at budgettet ikke må blive en spændetrøje. 
 

Troels nævner, at der bør være flere større o-løb på kalenderen.  
 

Kassereren opfordrer til, at man afmelder at modtage Komposten med posten (snegle mail). 
 

Jørgen Wisbech – Molboløbene kræver noget markedsføring. Opfordrer medlemmerne at kontakte 

de af deres venner, der har viden om markedsføring. Hvis der er nogen, der har nogle gode ideer til 

markedsføring, er man mere end velkommen til at sende dem til Jørgen. 
 

Dirigenten opfordrede til at etablere en ’postkasse’ til gode ideer til arrangementer, der har til formål 

at øge klubbens indtægter. 

Formanden opsummerer diskussion, og han er glad for opbakningen fra medlemmerne til at lave fle-

re orienteringsløb.  
 

Generalforsamlingen godkendte budgettet med akklamation. 
 

5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser  
 

Bestyrelsen foreslår følgende forhøjelser (2014 satserne er vist i parentes): 
 

Familie  kr. 1440 (1.310)  Junior  kr. 600 (550) 

Senior  kr. 840 (770)  Passiv  kr. 275 (250) 
 

Generalforsamlingen godkendte kontingentforhøjelsen med akklamation. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.     
 

7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer 

Kasserer – Jens A. Hansen  

– Genvalgt med langvarig og højlydt akklamation 
 

Bestyrelsesmedlemmer – På valg: 

Henrik Kleffel, Iben Maag, Anne Kaae-Nielsen genopstiller 

Alle er genvalgt med langvarig og højlydt akklamation 
          

To revisorer for et år: På valg: 

Torben Bøttcher, John Lassen – genopstiller 
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Begge er genvalgt med langvarig og højlydt akklamation               
 

To suppleanter for 1 år – På valg: 

Henrik Molsen – genopstiller 

Erling Thisted – genopstiller ikke 

Henrik Molsen er genvalgt  

og Aske Jepsen er valgt.  

Begge med stor akklamation. 

En revisorsuppleant for 1 år – På valg: 

Uffe Just Pedersen – genopstiller

   

Genvalgt med langvarig og højlydt 

akklamation

  

8.    Evt. 

Troels opfordrer til, at bestyrelsen støtter op om DOF’s nye struktur for landsholdet, hvor der bl.a. 

etableres et advisory board, der er uvildigt. 

Det er vigtigt, at Danmark fortsat kan have et meget stærkt landhold. 

Troels tilbyder sin indsats som ’elite-tovholder’ i klubben. 

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at tage i mod dette tilbud. 
 

Gert meddeler, at Kokkedal Golfklub er klar til at tage imod klubbens løbere.  
 

Divisionsmatcher 2015:  

26/4 – 1. runde – Danstrup-Krogenberg Hegn 

23/8 - 2. runde - Jægerspris Nordskov 

  6/9  - Op/Nedrykning - Klinteskoven 
 

Else overrækker hjemmestrikkede huer til Henrik Molsen og Heidi  
 

Formanden oplyste, at bestyrelsen har valgt Niels Raagaard som 

modtager af Søllerød Orienteringsklubs Fortjenstpokal. Niels tildeles 

prisen som anerkendelse for sit store arbejde med klubbens hjemme-

side gennem 10 år og med vedligeholdelse af klubbens store portefølje af orienteringskort. Niels Raagaard 

var ikke til stede ved generalforsamlingen og vil få overrakt pokalen ved førstkommende lejlighed. 

Formanden takker Helge for hans store indsats med klubbens nye hjemmeside 

Formanden takker Erling for hans indsats i bestyrelsen. 

Dirigenten takkede de 38 medlemmer for deres tilstedeværelse og for god ro og orden. 
 

Angående Komposten (mail til alle nogle dage efter generalforsamlingen) 
 

Kære Søllerod 

Som omtalt på generalforsamlingen og ved tidligere lejligheder kan klubben spare en del til trykning og ud-

sendelse af klubbladet Komposten, hvis medlemmerne alligevel lige så gerne læser den online eller printer 

online-versionen selv (flot i farver og i dobbelt størrelse!). 

Overvej med dig selv/familien, om du/I lige så gerne vil tage versionen fra hjemmesiden, når I ser mail 

om, at den nye Kompost er udgivet!  
Hvis I vil undvære den lille blad-version, så gør nedenstående. Ved et familiemedlemsskab står der typisk 

kun hak for én person, så det er dér, I skal ind at fjerne det (kan gøres af en vilkårlig i familien). 
 

1. Login i O-service 

2. Vælg fanebladet “Løbere” 

3. Vælg “Ret løber” i menuen til venstre    

4. Vælg fanebladet “Klubrelateret” 

5. Fjern hak ved “Klubblad” 

 

Hakket kan sættes igen senere, hvis man fortyder;-) 

Gør kun ovenstående, hvis du ved med dig selv, at du får læst klubbladet fra hjemmesiden. Vi vil ikke op-

fordre til, at man undværer bladet og så slet ikke får det læst!!! 
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To mini-SUT´er 
til påskeløb i Mols Bjerge 

Vi skulle afsted til vores første O-løb. Rigtig 

spændte satte vi os i bilen og kørte mod Randers. 

På Randers vandrehjem mødtes vi med nogle store 

SUT løbere og andre løbere fra klubben. Da det 

blev sengetid lå vi og faldt i søvn til lyden af 

SUT’ernes fjolleri inde ved siden af. 

Næste morgen tog vi ud i Mols Bjerge til en stor 

stævneplads med telte, klubflag, boder og en mas-

se løbere alle steder man så hen. Det var rigtig 

sjovt at opleve stemningen og forventningen hos 

alle. Vi fik også god tid til at gå på opdagelse og 

tumle i græsset. 

Den første dag var vi så optaget af kompas, Sport- 

Ident og vej til start, at vi kom af sted med vinter-

støvler på fødderne, og måtte en lille ekstra tur 

tilbage til teltet. Der var et stykke ud til start og 

man kunne løbe sig varm på vejen. Vi fik numre 

på maven og var meget klar til løb. Men start tog 

flere minutter... ligesom vi har prøvet til mini-

SUT, så skulle man igennem start-bokse. Først 

registrering, så kort med poster, herefter clear & 

check, så udlevering af kort og til sidst et minut 

med kort-orientering i boksen før start. Vi nåede 

både at blive spændte og nervøse. Men så gik lø-

bet i gang og jagten efter posterne. 

Molsbjerge var den første dag i store bakker og 

ingen træer, noget helt andet end vi plejer. Vi 

skulle pludselig se efter andre tegn på kortet og 

havde en fantastisk udsigt, når vi kom op på bak-

ketoppene. 

Der skulle lige sendes et ”postkort”. 

 

Dag to var med samme stævneplads og området vi 

løb i havde flere træer og en masse krat. Der var 

stadig åbne marker og Marinus var på sin tur så 

optaget af højdekurver og lavninger, at han overså 

snitslinger der hjalp den sidste vej mod mål, men 

han kom heldigvis op af den forkerte lavning og 

på ret kurs hurtigt igen. Benjamins løb over mar-

ken gav også lidt udfordringer, men mest fordi 

skyggen (mor) faldt pladask på maven med foden 

i et hul.  

 

 
Benjamin og Marinus ved klubteltet. 

 

På tredjedagen var løbet flyttet til et nyt sted og 

parkeringspladsen fortalte lidt om, hvilket løb vi 

havde foran os. Vi kørte ind på en stor mark, som 

nærmest var et kæmpe hul. Oven for hullet lå den 

nye stævneplads og den var også god til leg og 

fjol. Vi kom ud på et løb i en flot skov med nogle 

skønne bakker, op og ned, og op og ned. 

Det var en kæmpe oplevelse at være til løb tre 

dage i træk. Førstedagen med spænding og usik-

kerhed fordi vi ikke helt vidste, hvad der skulle 

ske. Anden dagen med større sikkerhed, både for-

di det var samme stævneplads og fordi det var 

lykkedes så fint dagen for inden. Tredjedagen med 

meget løb i benene og kort/kompas i hånden gav 

en skøn følelse og fin konstatering af, hvor meget 

der kan opleves og læres på få dage. Specielt når 

O-løb er det eneste på programmet. 

Vi havde en dejlig tur med O-løb, både pga. sam-

været med andre fra klubben og det at få lidt ruti-

ne ved at løbe flere dage i træk. Vi fik også lært 

mere om kortlæsning, og Bo var sød til at tale løb 

med os. 

Sagt med en kortfattet drengeversion:  

DET VAR RIGTIG SJOVT. 

 

Og kan varmt anbefales til alle mini-SUT’er. 

 

Marinus (11 år) & Benjamin (7 år) 
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Påskeløb 2015 
 

Thor, Lukas og Alberte fortæller: 

Søllerød orienteringsklub tog til Påskeløb i 

påskeferien. Det foregik i Mols bjerge og sid-

ste dag i den skov der hedder Ørnebjerg Møl-

le. Der var en ”for træning” (Egentlig bare en 

træning) og 3 løb inkl. en jagtstart. 
 

De fleste kom om onsdagen til ”for træning”, 

men Thor kom først til aftensmaden som var 

lasagne. Alberte og Lukas kom også først se-

nere om aftenen, så vi var ikke med. Vi så dog 

et kort fra træningen og det så fedt ud. Vi boe-

de på Randers DanHostel og det var super 

godt. Vi skal også bo der, når vi skal til DM 

Stafet og DM Lang, så det bliver sikkert også 

super fedt. 

 

Torsdag vågnede vi op med solskin og dug på 

ruden. Vi pakkede vores ting og gik ned og fik 

lækker morgenmads buffet og så tog vi på 

stævnepladsen, som lå ude i Mols bjerge. Det 

var dejligt vejr, lidt blæst, men også solskin. 

Terrænet var super fedt. Det var sådan nogle 

store åbne bakker med lidt skov rundt om-

kring. Bakkerne var rigtig store, så det var et 

ret hårdt løb. 
 

Her er lidt om, hvordan løbet gik for os tre: 

Alberte: Jeg havde et rigtig godt løb, jeg syn-

tes terrænet var mega fedt. Det handlede me-

get om at læse på kurver. Jeg syntes det var ret 

sjovt, at jeg blev interviewet, fordi jeg var 

kommet hurtigt i mål. 

 

Lukas: Det gik godt ind til post 4 så bommede 

jeg, og så fik jeg ondt i mine ankler, men jeg 

gennemførte fordi jeg er en fighter. Jeg syntes 

terrænet var rigtig fedt, fordi det var anderle-

des og mere åbent. 
 

Thor: Det kunne godt have gået bedre og det 

var også lidt hårdt til sidst. Jeg bommede et 

par stykker af posterne, så det var ikke så 

godt. 
 

Efter vi var ude at løbe tog mange af os på et 

konditori, som hed Holmgaard. Der fik vi nog-

le gode kager bl.a. hindbærsnitte, havregryns-

kage, linser og meget mere. 

Hjemme på hostelet var der råhygge bl.a. kort-

spil. Til aftensmad blev der serveret kylling, 

ris og karrysovs. Det var meget velsmagende. 

Efter aftensmaden nørdede vi kort og strækti-

der, og vi var også ude og snolde. 
 

Fredag stod vi op med solskin og dug på ruden 

igen. I dag skulle vi løbe i den sydlige del af 

Mols bjerge. I den sydlige del er der flere bu-

ske og mere skov. Det var ikke igen godt vejr, 

og solen skinnede. 
 

Her er igen lidt om, hvordan løbet gik for os 

tre: 

Alberte: Jeg syntes det var et rigtig godt løb 

igen. Jeg havde et godt løb og terrænet var 

rigtig fedt. Solen skinnede også, så det trak 

ligesom lidt op. 
 

Lukas: Selvom jeg kun måtte gå, var det en 

virkelig fed oplevelse, at se hvad korttegneren 

havde tænkt, men det gik alligevel rigtig lang-

somt. Jeg slog dog i det mindste nogle på ba-

nen . 
 

Thor: Det gik lidt bedre end første etape. Ter-

rænet var igen åbent i starten men også lidt i 

skoven, så det var fedt. Det var dog lidt udfor-

drende nogle steder. 
 

 
2.etape bød på en del finorientering 

blandt enebærkrat og gyvel 
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Efter vi havde været ude at løbe, tog nogle af 

os inkl. os tre i Randers Regnskov. Det var 

mega hyggeligt, og noget I skal opleve, når vi 

skal derhen til sommer. 

Ellers var det bare hjem og hygge og slappe 

af. Vi skulle dog lige pakke, så vi kunne tage 

direkte hjem til Sjælland fra Stævnepladsen 

dagen efter. Der blev også købt gave til Alber-

te og gjort klar til jagtstart. 
 

”I dag er det Albertes fødselsdag, hurra, hurra, 

hurra – ” 

 Ja sådan blev Alberte vækket til en dejlig dag 

(selvfølgelig). Det var sidste dag, så vi skulle 

pakke alle vores ting ned og tage af sted til 

stævnepladsen kl. 8:00. Det var jagtstart i dag, 

solen skinnede og det var rigtig godt vejr igen. 
 

Det her er, hvad vi tænkte inden løbet, og 

hvordan løbet gik: 

Alberte: Inden løbet var jeg rigtig presset, jeg 

lå nummer 1 og løb 5 minutter før nummer 2,3 

og 4. Jeg var nervøs, men jeg fik fokuseret, og 

jeg fik et godt løb. Jeg bommede ikke, og jeg 

fik faktisk den hurtigste tid på banen. Efter 

løbet fandt jeg hurtigt ud af, at gruppen bag 

mig også havde været presset og at de 3 havde 

bommet post 1 og den ene havde endda fejl-

klippet. 
 

Lukas: Inden løbet følte jeg mig ikke rigtig 

presset, fordi jeg havde gået den ene etape, så 

jeg havde ikke rigtig noget at hente. Mit løb 

gik rigtig godt, jeg bommede post 10 lidt, men 

jeg endte på en 8. plads på den etape, så det 

var rigtig godt. 
 

 

Thor: Inden løbet følte jeg mig lidt nervøs, 

fordi jeg skulle starte på et sekund-klokkeslæt, 

men jeg var glad for, at vi skulle løbe i skov 

igen. Løbet gik ikke helt godt, jeg lavede nog-

le bom, og det var sidste dag, så jeg var lidt 

træt, og så var det jo også en lang bane. 

 

Men der kom nogle rigtig gode resultater: 

Ellen K Larsen vandt D10B med over 12 min. 

ned til nummer 2. 

Alberte Kaae-Nielsen vandt også sin klasse 

D14A. 

Agnes Jonsson kom på 3. pladsen i hendes 

klasse D18A. 

Vibeke Bøgevig kom på 2. pladsen med 1 sek. 

op til vinderen. 
 

Som man kan se nåede Lukas at tage et billede 

af Alberte og Thor med stævnepladsen i bag-

grunden. Da vi var taget afsted fra stævne-

pladsen, mødtes vi tre i Ebeltoft færgehavn og 

nåede lige at nørde lidt kort.  

Vi nåede også at hygge os på færgen. 

 

 
Lukas fotograferede Alberte og Thor. 

Tre piger, der klarede sig godt: 

     
 Samlet resultat: Alberte 1´er på sin 14-års fødselsdag. Agnes blev nr. 3 i D-18 og Ellen vandt D-10B 
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Menneskets stedsans 
Ligner vi rotter? 

 

I december 2014 fik de norske forskere 

Maybritt og Edvard Moser og engelsk-

amerikaneren John O'Keefer nobelprisen i 

medicin og fysiologi for opdagelsen af 

menneskets stedsans. Opdagelsen er blandt 

andet gjort i en række forsøg med rotter. 

 

Forsøg med rotter 
Forskerne satte en rotte i et bur, og 

registrerede at den bevægede sig rundt på må 

og få i buret, indtil den fandt en godbid. Det 

samme gentog sig, når rotten blev sat i et nyt 

bur med andre forhindringer og en godbid. 

Men når rotten blev sat i et bur, den tidligere 

havde været i, fandt forskerne at rotten tog den 

direkte vej mod det sted, godbidden sidst var 

placeret. Hvordan kunne rotten mon det? 

Professor John O'Keefe fandt allerede i 

1970'erne at nogle helt særlige nerveceller i 

rottens hukommelsescenter bliver aktive, når 

rotten bevæger sig rundt i buret. Han kalder 

disse celler for ”plads-celler”, fordi en celle 

bliver aktiv på et bestemt sted, hvorefter en ny 

celle bliver aktiv på et nyt sted rotten bevæger 

sig til. Det, at cellen har været aktiv, bliver 

lagret som et fysisk spor i hukommelses-

centeret, og når rotten kommer tilbage til et 

bur den tidligere har været i, er det nøjagtig de 

samme celler der igen blev aktive på de 

forskellige steder rotten passerer. Rotten 

danner altså et indre kort over hvor den 

bevæger sig. Et kort, som rotten kan trække 

frem, når den sættes i et bur, som den tidligere 

har været i. Men hvordan kan rotten bære sig 

ad med at trække det rigtige kort frem, der 

passer til det bur den bliver sat i? 

Det er det fund, som det norske forskerpar for 

nylig gjorde. De fandt nemlig nogle 

nerveceller lige udenpå hukommelsescenteret, 

som blev aktive på samme tidspunkt som 

pladscellerne inde i hukommelsescenteret. De 

kalder disse celler for ”gitterceller”, fordi 

cellerne er placeret i et systematisk gitter – et 

slags indre koordinatsystem. Pladscellerne og 

gittercellerne arbejder sammen om at finde det 

indre kort frem, der passer til rottens 

omgivelser. Hvis man skal sammenligne med 

en gps, så er gittercellerne satellitten, der 

trækker det rigtige kort frem på skærmen, 

mens pladscellerne er de præcise positioner, 

som rotten befinder sig på. 
 

Jeg har spurgt Kirsten Møller om hvilken 
betydning disse fund har for den viden vi har 
om menneskers stedsans. 
 

For det første tyder meget på, at den generelle 

opbygning af rotters og menneskers hjerner er 

éns. Det vil sige, at der er god grund til at 

antage, at mennesker også har pladsceller og 

gitterceller, som bliver aktive, når vi bevæger 

os rundt i verden, og som har betydning for 

vores stedsans i bredeste forstand. 
 

Er der lavet undersøgelser med mennesker, der 
underbygger fundene? 
I et berømt forsøg publiceret i 2000 

sammenlignede man størrelsen af det område i 

hjernen, der hedder hippocampus, hos 

mandlige taxichauffører i London (”cabbies”) 

og raske mandlige kontrolpersoner på samme 

alder. Taxichauffører i London træner i to år 

for at blive i stand til at navigere rundt i 

tusindvis af gader i et område der svarer til 

Sjælland stort set ud fra hukommelsen. Derfor 

anses de for at være gode studieobjekter til en 

undersøgelse af stedsans. Orienteringsløbere 

kunne sikkert også være gode studieobjekter! 

Hippocampus (opkaldt fra græsk ”søhest” på 

grund af formen, der minder lidt om en søhest) 

sidder indvendigt i de to tindingelapper. Den 

bagerste del af hippocampus har betydning for 

lagring af rumlig information – det er altså 

populært sagt dér, hvor stedsansen befinder 

sig. Størrelsen af hippocampus blev undersøgt 

ved magnetscanning, og man fandt ud af, at 

den bagerste del af hippocampus var større 

hos taxichauffører end hos kontrolpersonerne, 

mens det omvendte var tilfældet for den 

forreste del af hippocampus. Desuden var den 

bagerste del af hippocampus større, jo længere 

erfaring taxichaufførerne havde. 
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Hvad synes du der er det mest interessante ved 
disse fund? 
Efter min mening er studiet især interessant, 

fordi det tyder på, at hjernen er ”formbar” hos 

voksne, og at ændringerne i det hele taget kan 

ses ved en scanning. Taxichaufførerne var i 

gennemsnit 44 år gamle og havde 

gennemsnitligt kørt som ”cabbies” i 14 år. 

Man kunne sige, at det nok især er personer, 

der i forvejen har en god stedsans, der tør 

kaste sig ud i at blive taxichauffør i London – 

men det, at størrelsen af bag-hippocampus 

stiger med længere køre-erfaring, tyder på, at 

der stadig sker en vækst af bag-hippocampus i 

voksenlivet, hvis man træner sin stedsans. 

 

Jeg formoder at mennesker, der har løbet 
orienteringsløb hele livet må have en god 
stedsans. Hvis vi kiggede ind i deres hjerner, 
tror du så vi ville finde et større aktivitets-
center? 

Jeg er ret overbevist om, at orienteringsløbere 

får trænet deres stedsans på samme måde som 

”cabbies”, i hvert fald hvad angår lagring og 

tolkning af rumlig information. Det ville være 

superspændende at lave tilsvarende scanninger 

hos O-løbere i alle aldre – og tre sjove 

hypoteser ville være, at 

1. O-løbere har en større bag-hippo-

campus end ikke-O-løbere; 

2. størrelsen af bag-hippocampus vokser 

med ancienniteten som O-løber; og 

3. teknisk dygtige O-løbere ville have en 

større bag-hippocampus end knap så 

dygtige løbere. 

I studiet af taxichaufførerne målte man ikke 

chaufførernes eller kontrolpersonernes 

stedsans, og det ville være et yderst interessant 

punkt at medtage i en ny undersøgelse  

 

Anne Kaae-Nielsen

 

 
Hippocampus 

 
Anne Kaae-Nielsen (tv) og Kirsten Møller vandt sammen  

Bronze i DM-stafet i 2014 

 

I ovenstående interview er Anne spørgeren og det er Kirsten, der 

svarer.  

Kirsten Møller er læge og professor i neuro-anæstesiologi og 

neuro-intensivbehandling. 
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Lykkehjulsprint 
 

Den 2. marts løb 23 mini-SUT´er lykkehjulsprint 

på Rudegaard stadion, mens deres forældre var til 

teoriundervisning i klubhuset. 

 

Henrik Molsen havde lavet et Lykkehjul som mi-

ni-SUT´erne selv skulle dreje for at finde ud af, 

hvilken sprintbane de skulle løbe. Der var mulig-

hed for at havne på Træ, Hæk, Hegn, Hus eller 

Troldmand.  
De, der landede på Træ: skulle løbe en sprintbane 

hvor alle poster var ved træer. Hvis man landede 

på en Hæk: skulle man løbe en sprintbane hvor 

alle poster var ved en hæk, osv. 

Hvis lykkehjulet havnede på troldmanden skulle 

man gå hen til troldkvinden, a la Kirsten Olsen 

iklædt flot hat, som så "fremtryllede" en speciel 

bane. 

 
Henrik Molsen med hat instruerer 

Kirsten i jobbet. 

 

Der var fart over feltet både på de forskellige ba-

ner og med at komme i mål, for alle syntes det var 

sjovt at få endnu en chance for at dreje lykkehju-

let. Der var mange mini-SUT´er, der fik løbet 

mange baner, og flere som havde sat sig som mål 

at få løbet alle træ-, hæk-, hegn-, hus- og Trold-

mandsbaner.  

 
Troldkvinden i baggrunden ser på mens Emilie 

Østgaard drejer lykkehjulet. 

 

Der var også travlt med at aflæse SI brikker på de 

forskellige baner og tjekke, at alle de rigtige po-

ster var fundet og stemplet korrekt, når man kom i 

mål. 

 

Mens der var fart over feltet på stadion var flere 

forældre til teoriundervisning ved Steen Olsen 

der bl.a. fortale om grundlæggende elementer i 

orienteringsløb og viste hvordan O-service funge-

rer. 

Alt i alt endnu en sjov og lærerig mini-SUT-

træning. 

 

Marianne Illum 

____________________________________________________________________________________ 

 
To mini-SUT´er - Georg og Mona - fortæller: 
Georg: ” Jeg kan godt lide at gå til minisut, fordi jeg har fået en god ven der hedder Lukas.”  

Mona: ”Jeg kan bedst lide at gå til minisut, når det er lyst, fordi at når det er mørkt, kan det være lidt uhyg-

geligt. ”  

Georg: ” Jeg kan bedst lide når det er lyst, fordi at så kan man bedre se posterne.” 

Georg: ” Når jeg kommer hjem fortæller jeg min mor om, hvor det gik godt og dårligt.” 

”Jeg kan bedst lide sprintbaner, de er kortere og man skal løbe stærkere, så man kommer man i bedre form.” 

Georg: ”Jeg har fået en ven som jeg også leger med nogle gange i weekenden”.  

Mona: ” Jeg er god til at løbe som min far og så er det sjovt at lære kort og kompas samtidig med at man 

løber.” 

Mona. ”Når det regner, gider jeg ikke altid af sted, det er koldt og mørkt om vinteren, men når jeg kommer 

ud i skoven, så kan jeg godt lide det alligevel.”  
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          Lukas og Georg sammen under natløb.    Mona klar til samlet start.              Mona lytter. 

 

29. april starter SkovCup-sæsonen 
 

SkovCup er orienteringsløb for børn i alle aldre.  

Der er 4 baner. En afmærket bane på 1 km, en begynderbane på 2 km, en let bane på 3 km og en mellem-

svær bane på 4 km. 

Løbene finder sted i forskellige skove i Nordsjælland.  
 

Mødesteder m.m. kan ses på www.skovcup.dk. 
 

I dette forår foregår løbene i flg. skove: 

Onsdag den   29/4   Gribskov Vest   FIF Hillerød arrangerer.    

                      6/5   Tokkekøb Hegn Allerød OK arrangerer.                   

 13/5  Rude Skov  Søllerød OK arrangerer.    

                    20/5   Sperrestrup Skov  PI arrangerer. 

                   27/5 Vestskoven  FSK arrangerer. 

 
 

Til SkovCup-løbene kan man starte mellem kl. 16.45 og 17.30, og man skal ikke tilmelde sig i forvejen. 

Startafgiften er kr. 15, som betales af klubben. 

Inden det første løb vil børn fra Søllerød OK få udleveret et SkovPas, som skal bruges til registrering ved 

hvert løb, der deltages i.  
 

Alle der har deltaget i mindst 4 af forårets løb (incl. finalen) får en præmie. 

 

SkovCup-finale 
 

5/6 Grundlovsdag er der finale i Teglstrup Hegn.  
   

Finalen er lidt anderledes end de andre SkovCup-løb. Der tages tid, der findes en vinder i de forskellige al-

dersklasser, og orienteringsklubberne konkurrerer om at have det hold, der vinder årets SkovCup finale. Et 

hold består af de 5 bedste løbere fra samme klub. En klub kan kun have ét hold.  H/D-16 løbere kan også 

deltage i finalen. 

Ved finalen er der lodtrækningspræmier.  

Alle deltagere, der er til stede ved præmieuddelingen har en chance. 

Man tilmelder sig til SkovCup-finalen via o-service senest 28/5. 
 

Har I spørgsmål om SkovCup, er I velkomne til at henvende jer til Susanne Thrane (susannethra-

ne.oloeb@gmail.com) eller til Kirsten Olsen (kirstenkeld.olsen@gmail.com). 
 

      Kirsten Olsen 
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DM-nat 2015 
i Marbæk Plantage

Af Peter Østergaard 

Det er lørdag den 21 marts klokken 19:30 i 

Myrthuegårds gamle kolde lade i Marbæk Planta-

ge NV for Esbjerg. Vi står rundt regnet 100 o-

løbere i laden og gør os småfrysende klar til vin-

tersæsonens sidste natløb: DM Nat.  

 

 
 

Om 38 minutter bliver jeg sendt ud i plantagen til 

min natdebut i Jylland. Jeg skal starte som en af 

de første og er spændt på, om jeg måske møder 

den berygtede ulv, der i perioden inden løbet er set 

flere gange i plantagen. Jeg jogger til start og det 

lykkes mig at få lidt varme i kroppen inden starten 

går.  

Jeg er aldrig rigtig blevet dus med at løbe natløb. 

Natlampens tunnelsyn, er en begrænsning, jeg 

aldrig helt har vænnet mig til. Men for et par år 

siden besluttede jeg mig alligevel for at prøve at 

lære at løbe om natten. Så denne vintersæson har 

jeg været tilmeldt samtlige natløb i Østkredsen, og 

jeg synes faktisk, at det er begyndt at gå bedre 

med langt færre bom end tidligere.  

Min H55 bane viser sig at være en god blanding af 

hurtige løbestræk og små stræk med finoriente-

ring. På forhånd har jeg besluttet mig for at gå 

udenom, hvis jeg er i tvivl. Så det gør jeg til post 2 

med en sikker indgang fra et stiknæk langs en 

tæthedsgrænse, hvor jeg skal finde en aflang lys-

ning på tværs. Men her går det galt første gang – 

der er en enkel trærække, der et taget ud af be-

plantningen, og det læser jeg som den aflange 

lysning – det tager lige et ekstra minut! Så kom-

mer der tre små finorienterings stræk og to løbe 

stræk, som tages fint. Så går det galt igen ved post 

8. Jeg bliver usikker på et kort stræk over et lys-

åbent område. Derfor forsøger jeg at tage posten 

sikkert udenom, men det giver et elendigt indløb 

til posten og et samlet tidstab på 4 min. Jeg kæm-

per videre, og det går faktisk fint til post 15 en 

nem post i en flad slugt. Jeg kommer dog til at 

løbe lidt forbi posten og kommer derfor lidt 

”skævt” hen til posten. Jeg må derfor vride hånd-

leddet for at få Emit pladen ned i posten. Jeg må 

have haft for travlt, for i mål har jeg ingen regi-

strering! Resten af løbet går fint og jeg løber på en 

hæderlig tid, men altså disket .  

I forhold til skovens forudsætninger (et lidt skak-

brætlignende stibillede), så synes jeg, at banelæg-

geren havde løst sin opgave godt – banen var be-

stemt et DM værdigt. Banerne kan ses på 

http://www.okesbjerg.dk/2015/DM-nat/banerne/. 

Jeg blev mindet om, hvor langt det kan betale sig 

at løbe udenom, når det er lavt fyrrekrat, man skal 

passere. Hvis jeg skal pege på en enkel ting, hvor 

jeg ikke var helt enig med kortet, så var det netop 

tæthedsangivelsen af lavt fyrrekrat. De to steder, 

hvor jeg skulle igennem lavt fyrrekrat, var begge 

angivet som tæthed 2. Min oplevelse af disse to 

områder var klart tæthed 3. Men nu er jeg jo na-

turligvis uerfaren med ikke-Nordsjællandske nat-

løb. Jeg måtte i hvert fald konstatere at natløb i en 

jysk plantage er meget anderledes end natløb i 

Nordsjælland og kan være rigtig svært og ”ned på 

alle fire” mange steder. Stævnepladsen var inden-

dørs på Myrthuegård, hvor der var god servering 

og underholdning med live tracking på hele to 

storskærme, hvilket jeg som tidligt startende kun-

ne nyde godt af. Stævnet sluttede med en præmie-

overrækkelse, hvor klubben var flot repræsenteret.  

Det gode SUT-arbejde bar frugt, idet vi fik hele to 

guld i juniorklasserne: Aske i H20 og Rune i H18. 

Desuden fornægtede det grå guld sig heller ikke 

med guld til Vibe i D65, sølv til Gert i H70 og 

sølv til Jørgen i H65. Flot! 

 

 
En søllerod, Julius Molsen, klar til at starte.

 

http://www.okesbjerg.dk/2015/DM-nat/banerne/
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Løbesko 

Skal man passe på sine løbesko? 
 

Vi er så heldige, at det er en rigtig søllerod, Jørgen 

Münster-Swendsen, der styrer O-butikken og der-

for ved meget om O-sko. 

Søndag efter søndag kører Jørgen til O-løb og 

sætter sin butik op. Her får han hjælp af Mogens 

Jørgensen, som passer butikken, mens Jørgen lø-

ber. Jørgen klarer sig faktisk ganske godt i H65- 

klassen, trods det krævende job i O-butikken. 

O-butikken ejes af Løberen, som har en af sine 

faste butikker i Lyngby. 

Jørgen fortalte en dag, at en løber ville have pen-

gene tilbage for et par sko, som havde mistet sålen 

og som han havde købt, mens den tidligere ejer, 

Henning Nielsen, havde butikken. Han påstod, at 

Henning havde sagt, at skoene skulle opbevares 

fugtige i en plasticpose mellem løbene. 

Her kunne Jørgen bare svare, at det havde Hen-

ning garanteret ikke sagt, men han havde måske 

anbefalet at gøre skoene våde i snuderne og putte 

dem i en plastpose, når han tog hjemmefra mod et 

løb. På den måde ville de hurtigere passe foden, 

da snuderne ikke ville være så hårde. 

 

Sko skal sidde fast, sko skal beskytte foden og sko 

skal passe så godt, at man ikke tænker på dem, når 

man løber. Og sko skal vedligeholdes for at holde 

længst muligt  

 

Godt råd: Gør O-skoene rene efter brug og sæt 

dem til tørre et ikke for varmt sted, efter at du har 

taget indlægssålen ud. 

 

Ny fin sko 

     Et par snavsede sko pakkes ud, klar til brug! 

                 Køb nye sko, så du ikke risikerer at flå dine tæer til blods! 

 
Når indlægssålen tages ud, kan man se de syninger, der holder sålen 

på plads. Under et O-løb bliver hele skoen våd ud-/indvendig.   

For at sytrådene ikke skal blive møre, tages indlægssålen ud og sko 

og såler sættes til tørre. 

 

 

 
 

Hanna Bæk Christiansen med sin genfundne sko 
 

Om foråret dækker visne blade stadigvæk skovbunden og det er ikke til at 

se, hvad der gemmer sig under bladene. Det måtte Hanna sande ved mini-

SUT-træningen den 13. april. 

Efter mange mini-SUT’ers ret langvarige og grundige eftersøgning, duk-

kede skoen op. Måske er det svært at sikre sko med velcrolukning? 
 

Stram altid skoene før start – en O-sko skal sidde fast på foden! 

 

Vibe 
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”Det orienteringske specialsprog” 
Det Internationale Orienterings Forbunds postbeskrivelser 

 

Vil en sølle rod kunne 

begå sig på alverdens 

O-baner, må hun /han 

kunne afkode 

postbeskrivelserne, som 

er trykt på kortet og 

som yderligere meget 

tit udlevers løse før 

start.  

Skulle der dukke en 

gæsteløber op fra 

Langtbortistan, har 

denne løber de samme 

muligheder for at læse 

sig til posternes 

placeringer som sin 

søllerødke konkurrent. 

Dette skyldes det 

smarte IOF-

symbolsprog, som 

anvendes ved alle 

organiserede O-

konkurrencer. 

MEEEEEN 
Er alle søllerødder sikre 

i de aller almindeligste 

symboler, som bruges i  

Nordsjællandske løb.  
 

??? 
Herover er vist en lille 

bane med 15 poster i 

”vores skov”, så du kan 

føle dig tryg før start! 
 

Søjle 1  viser postrækkefølgen. 

Søjle 2  viser postens kontrolnummer 

Søjle 3  viser hvilken af flere ens terrængenstande,der skal opsøges 

Søjle 4 viser terrængenstanden 

Søjle 5 viser yderligere en terrængenstand eller noget om terrængenstanden 

Søjle 6 viser yderligere en terrængenstand eller noget om terrængenstanden 

Søjle 7 viser hvor skærmen står på eller ved terrængenstanden 

Søjle 8 kan indeholde oplysning om radio, førstehjælp eller væske 
 

Desuden kan der i næstøverste linje læses banens længde i fugleflugt fra startpunkt til mål - og nogle gange 

har banelæggeren i det tomme rum ved siden af løbslængden indført oplysning om et antal højde-meter, som 

skal forceres på ”et idealvejvalg”.  

Endelig ses nederste linje i skemaet hvor langt, der er til mål – og i dette tilfælde, at der IKKE er en bestemt 

rute til mål – løberen har frit løb. 
 

DEFINITIONERNE I TEKST KAN LÆSES I NÆSTE NUMMER AF KOMPOSTEN. 

Gert 
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Søllerød Orienteringsklub 25 år 
7. maj - sprint, holdløb og klubhygge - 7. maj 

 

FORVARSEL!!! 

 

 
 

Ja, det er ikke fordi, vi vil mase os på, men det bør nævnes, at ”Kom maj du søde milde” her i Søllerød Ori-

enteringsklubs 25. år mildest talt dukker op i Stenholt Vang den 7. maj. Det er bare en lille forsmag på 

sensommerens og efterårets fejring af, at klubben ikke bare har klaret de første 25 år, men har klaret dem 

med topkarakter. 

Reservér allerede nu den 7. maj. 

Kl. 17.00 byder Bo Rasmussen på en opvarmningssprint med SI-enheder. 

Kl. 17.45 byder Kaj Rostvad på et rigtigt ’Anemoneløb’. 3 klubmedlemmer på samme hold, der bommer og 

sejrer sammen. 

Kl. 19.00 byder Torben Böttcher på alt godt fra feltkøkkenet. 
 

Det er en aften for den lille i barnevognen, for mini-sut’en, for sut’en, for eliten, for den lidt mindre elitære, 

for den sindige senior, for stavgængeren, for den der bare vil sidde på en bænk og nyde livet. 

Vi ville ikke mase os på, men husk lige at reservere torsdag den 7. maj. 

Vi bliver kun 25 år én gang. 

 

De mildeste maj-hilsener: Bo, Torben, Kaj og Henrik 
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Breddetræning 
 

Breddetræningen er nu vel gennem 1. halvårs lør-

dagstræninger og vi har startet torsdagstræninger-

ne med en træning i Jægersborg Hegn, hvor der 

kom flotte 56 navne på flidslisten. Ganske lovende 

takter nu vi hastigt nærmer os årets første 1. div. 

match i Danstrup Hegn, hvor mange vigtige fakto-

rer gør sig gældende. Bl.a. at vi får besat samtlige 

klasser.  

 

Første halvår er ca. halvgående, men alligevel 

mangler vi at afvikle en jubilæumstræning i Sten-

holt Vang den 7. maj 2015 med Kaj Rostvad som 

ankermand. Vi kan også se frem til en sommeraf-

slutning, hvor fam. Thisted igen, igen har lovet at 

lægge baner i Tisvilde Hegn og lægge grund til 

lidt grillhygge efterfølgende. Snyd ikke dig selv 

for dette fantastiske sociale arrangement med for-

udgående træning og mulighed for en dukkert i 

Kattegat. Arrangementet er for alle. Lille som stor. 

Begynder som elite. 

 

Til et par af vores træninger – 23. april og 28. maj 

- er inviteret Orienteering Runners Copenhagen. 

Vi vil selvfølgelig gerne vise disse klubløse Run-

ners, at netop Søllerød OK er en attraktiv mulig-

hed for at dyrke o-løb. Mød derfor gerne op om du 

er Mini-SUT, SUT, SET, SÆT eller hvad du nu 

er, og giv gæsterne en idé om, hvem vi er. 

 

Planlægningen af andet halvår 2015 er næsten på 

plads, selvom der forsat mangler et par tilsagn fra 

Naturstyrelsen. Dog ved vi allerede nu, at vi igen 

skal en tur i Folehave. 

 

O-hilsen 

Henrik 

 

Breddetræning 2015 

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 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 kalender på 
hjemmesiden. 

 

 
Træning på Margrethe II ´s fødselsdag 

 
 

 
Grethe Tetens (D80-) gennemførte igen årets Påskeløb 

Øverst: Klubhygge ved Påskeløbene 2. – 4. april 

 

 


