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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

Komposten nr. 3 juni 2015
Tak skal I have, alle jer, der på få dage har sørget for, at der også er noget at læse i dette
nummer af Komposten. For en gang skyld havde jeg ikke i tide truffet nok aftaler om at
levere artikler til Komposten, men da jeg besluttede at udsætte deadline og kontakte mulige bidragydere, lykkedes det. Derfor har jeg også valgt at beholde begge historiske input om Roskilde Ring.
De er meget forskellige, men indeholder to næsten ens billeder. /Vibe
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Formanden har ordet
Jubilæumsaktiviteterne blev for alvor skudt i gang
i maj måned. Først havde Torben og Kaj inviteret
til en helt særlig jubilæumstræning i Stenholt Vang
ved Hillerød. Den farvestrålende og meget kreative
forsnak lokkede med 5-stjernet træning i nyudsprungen skov og efterfølgende grillhygge ved naturlegepladsen Eghjorten. O-træningen omfattede
først en kort skovsprint med SI tidstagning efterfulgt af fælles afsyngning af Kajs forårssang, inden
søllerødderne blev sendt ud på et ”anemoneløb” i
3-mandshold, der hver måtte fordele et større antal
poster mellem sig. Den efterfølgende efternak ved
grillen blev meget lang, ikke mindst fordi vejret viste sig fra sin bedste side, og der skulle gnaskes et
større antal grillpølser og skyldes grundigt med saft
af forskellig styrke. Solnedgangen og den flotte udsigt bidrog til, at de 51 fremmødte søllerødder fik
en fantastisk hyggelig aften. Det blev til 5-stjernet
klubliv.

Løbegarderoben er for mange blevet suppleret med
den nye, sommerfriske løbetrøje. Den er tænkt som
et valgfrit supplement til vores standardklubtrøje
og er blevet meget populær. Så populær er den blevet, at de første efterbestillinger allerede gjort. Premiere havde den på FindVej-dagen i Ravneholm i
slutningen af april.

Ellen K. Larsen og Frida Hagedorn indviede deres
bluser med mindst 10 ture rundt på ”SI- stolebanen”
på FindVej-dagen.

5-stjernet var også Jubilæums-SprintCup’en. De tre
afdelinger af cup’en på henholdsvis DTU, SCION
og Egevang/Langebjerg i Nærum blev hver især en
stor succes. Vi havde sat en målsætning om 150
deltagere i hvert løb og kan glæde os over, at vores
forventninger til fulde blev indfriede, da vi havde
en pæn del flere end 200 løbere til start hver gang.
Successen kan vi takke alle de mange søllerødder,
der gav en hjælpende hånd med, for. Ikke mindst
Henrik Molsen, som med stort overblik koordinerede det hele og traf aftaler med de mange firmaer
og grundejere, hvis områder vi løb på, og de tre banelæggere, Rune Østergaard, Mikkel Kaae-Nielsen
og Jens Aaris Thisted, der forstod at udnytte de tre
områders muligheder til fulde og havde lagt både
sjove og udfordrende baner.
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Premiere havde også de nye FindVej-pæle med tilhørende baner i Ravneholm. Som før nævnt har lærere på Vangeboskolen været inddraget i projektet,
og vi håber, at de og eleverne får glæde af de 30
nye pæle. FindVej-dagen var velbesøgt, og efter de
obligatoriske taler kunne Camille klippe det røde
bånd til de nye baner over og sende løberne i skoven. Stor tak til pæleholdet, banelæggere og til
Heidi og Steen Knuthsen for koordinering og tilrettelæggelse af FindVej-dagen.
Til trods for en lidt tøvende tilmeldingsstart nåede
vi alligevel op på 96 tilmeldte søllerødder til første
runde af årets divisionsturnering i Danstrup Hegn.
Modstanderne var de sædvanlige Tisvilde og FIF
samt Allerød OK, der i år er debutant i 1. division.
Tisvilde og FIF kunne vi ikke røre, og matchen
mod Allerød blev meget tæt. Spændingen blev så
meget desto større, da arrangørerne havde printerproblemer, og resultatlisterne derfor meget sent
blev offentliggjorte. Mange søllerødder måtte tage
fra stævnepladsen uden at kende slutresultatet, der
heldigvis blev, at Søllerød vandt over Allerød med
sølle 2 point og endte på en samlet 3. plads. Der er
ikke tvivl om, at vi til anden runde den 23. august i
Jægerspris Nordskov er nødt til at stille med fuld
styrke for ikke at ende på en sidsteplads.
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I midten af maj var Søllerød arrangør af en afdeling
af SkovCup for de yngste, hvor hen ved 200 løbere
havde fornøjelse af Aske Jepsens baner. Aske samt
Susanne Thrane og hendes hjælpere, ikke mindst
mange mini-SUT forældre, sørgede for at både deltagere og arrangører fik en god og fin eftermiddag
i Rude Skov. SkovCup-finalen holdes 5. juni i
Teglstrup Hegn ved Helsingør.
Den seneste tid har løbskalenderen været domineret af sprintløb kulminerende med DM Sprint i
Roskilde by den sidste lørdag i maj. Landsholdløber Andreas Boesen fra Roskilde OK havde lagt
nogle krævende og spændende baner, der gik i den
centrale del af Roskilde med stævneplads og mål
lige bag Domkirken. Lige fra starten skulle koncentrationen være i top, og der skulle holdes styr på
retning og afstande, og ikke mindst skulle postdefinitionerne læses omhyggeligt for ikke for eksempel at løbe på den forkerte side af en mur til en post.
Tre unge og en lidt ældre søllerod klarede opgaven
så godt, at de fik en medalje med hjem: Alberte
Kaae-Nielsen (D-14) og Simon Thrane Hansen
(H-10) vandt sølv, og Else Juul Hansen (D70-) og
Rune Østergaard (H-20) vandt bronze. Som noget nyt havde Roskilde OK dagen derpå arrangeret
en sprintstafet for hold bestående af 2 damer og 2
herrer ved den gamle Roskilde Ring, der blev
grundlagt for 60 år siden. Konceptet er kendt fra
World Cup, men så vidt jeg ved, er det første gang,
det prøves i Danmark. Endnu er det ikke en DM
disciplin, men mon ikke, det sker en dag?
I pinsen holdt DOF testløb i Nordby og klitterrænerne på Fanø for at vurdere formen hos de potentielle deltagere i de kommende internationale me-
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sterskaber. Efterfølgende har landstrænerne udtaget holdet til juniorverdensmesterskaberne, JWOC,
i Rauland, Norge, i begyndelsen af juni. På holdet
er Magnus Maag og Astrid Maag, og Aske Jepsen
er udtaget som reserve. Tillykke til jer og held og
lykke. En lille flok søllerødder drager med til Rauland for at heppe på holdet og vores løbere.
Trailløb, dvs. løb ad afmærkede baner i terræn og
mindre stier, er populært hos et voksende segment
af løbere. Det skal være hårdt og fysisk krævende,
og mudder er vist kun et plus. En gruppe af vores
store SUT tog i efteråret initiativ til at arrangere et
trailløb i Geel Skov og Ravneholm, også kendt under navnet Det danske Schweiz. Gruppen har arbejdet med planlægningen hele vinteren, og nu er det
hele klar til premieren den 20. juni. Løbet har fået
navnet Copenhagen Exhaust Trail, og udmattende
skal det nok blive, da der blandt andet er indlagt en
bakkesprint op ad den gamle skihopbakke, Holtekollen. Som med alt andet nyt skal løbet skabe sig
et ”navn” i trailløbernes bevidsthed, og vi håber
selvfølgelig på, at det hurtigt går hen og bliver en
succes og dermed også på sigt kan bidrage positivt
til klubbens økonomi.
Til slut vil jeg ønske alle en god sommer, hvad enten den omfatter o-løbsaktiviteter eller ej, og husk
også at melde jer til den traditionelle sommerafslutning den 19. juni med løb i Tisvilde Hegn og grill i
Ellen og Jens Aaris’ sommerhus, hvor der gives garanti for 5-stjernet klubhygge og mulighed for en
fantastisk smuk solnedgang over Kattegat.
Vi ses i ”sporet”.
-Niels

Koordinerende stævneleder:
Henrik Molsen

De tre etapestævneledere:
Claus Kaae-Nielsen, Kaj Maag og Niels Bentzon.
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Søllerød Oks Jubilæumssprint
5. maj, 12. maj, 19. maj.
1.etape: DTU, Lyngby.
Allerede instruktionen lod én forstå, at her var en
banelægger (Rune Østergaard), der vidste, at gamle
damer træner flittigt, så de skal have baner, der er
længere end alderstilsvarende gamle mænd.
DTU er jo p.t. præget af nybyggeri, så der var
endnu flere lumske forhindringer end ellers i dette
område. De fleste baner var vist i løbslængde, hvad
man forventede, men vi gamle seje damer fik en
reel træningsaften ud af det: 2 km på definitionerne
blev til 4,5 km i løb (målt af Vibe!), noget af
en ”omvej”. Enkelte løbere havde ikke rigtig fundet
ud af, at til sprint er det en god idé at læse
definitionerne ”bagfra”, så man straks er klar over,
hvilken vej der er passage ind mod posten, så de

stod af og til og kiggede gennem en rude og kunne
se posten, bare fra den forkerte side! Alt i alt en god
aften med problemer både for hoved og ben! Det
ses af de mange fejlklip lavet af ”profilerne” i
mange klasser, undtagen Kirsten Møller, der viste
sin klasse med en topplacering. Det var kun de to
sidste poster, der lugtede lidt af skov - på vej
hjemad mod stævnepladsen, der netop var placeret
på det mest trærige område på DTU, så det kom til
at lugte lidt af skov! Løbet blev lidt dramatisk, da
en herreløber kom til målområdet med blod i hele
hovedet (efter et fald og sammenstød med et
jerngelænder) – lidt modvillig tog han på skadestue
og fik 16 sting! Og frisk til at stille op på de sidste
etaper (og blive nr. 3 i sin klasse sammenlagt).

Stævneleder Claus Kaae-Nielsen og banelægger Rune Østergaard
2. etape: SCION, Hørsholm.
Kedeligt vejr, som indbød til løb i vindbluse! Ikke
rigtigt Søllerødvejr! Løbsområdet virkede lidt
nedslidt, har nok været pænere i 80'erne, da det blev
anlagt. Der har vist ikke været megen
udendørspleje i området siden! Denne aften var der
lidt mere bevoksning mellem nogle af posterne,
bl.a. i starten og mod slutningen (det var næsten
skov!). Her havde den ældre banelægger (Jens
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Aaris Thisted) taget hensyn til de gamle damer, og
løbslængden var næsten som der stod på
definitionerne, dog med de samme sjove finter med
poster gemt i bygningshjørner, så langt inde som
muligt! De fleste løbere blev ikke længe på
stævnepladsen, hvor vinden virkede meget
afkølende på våde løbere (efter en kraftig byge).
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2. etape havde Niels Bentzon som stævneleder.

3. etape: Nærum.
Sol og sommer (næsten!) hjemme hos flere gamle
Søllerødder (Alice Munck og Inge Sørensen), som
tog imod med store smil på stævnepladsen. Andre
beboere i området arbejdede hårdt bl.a. i
væskeuddelingen, kort sagt var det ”hjemligt” for
mange!
Men for de mange tilmeldte til denne etape var det
et ukendt område med poster i flere niveauer
(dagens nye udfordring = problem!).
Dagens unge banelægger (Mikkel Kaae) syntes
også, at de gamle damer denne aften skulle løbe
længere og finde flere poster end de jævnaldrende

Banekontrollant
Anders Søndergaard

mænd, men reporteren fandt en måde at undgå sin
skæbne: hun tog bare et herrekort – og bad
om ”kønsskifte” ved målgang!
Banerne gik mellem rækkehuse med skrænter og
græs – og efter tvungen overgang med
neutralisering af løbet ved lyskurv. Den sydlige del
af banen gik også over en del græs (blødt underlag)
– og med to næsten ens nordgående stræk (som
Kompostens udsendte i skyndingen fik forvekslet –
helt som tænkt af banelæggeren!).
Men en herlig tur i et af nærområderne, som
virkelig viste sig fra sin bedste side.

Banelægger
Mikkel Kaae-Nielsen

Artiklens forfatter
Else Juul Hansen
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O-løb og Motorløb i Roskilde
har da ingen sammenhæng, ville man mene. Men Orienteringsklubben Roskilde (OKR) havde grebet lejligheden, nu da Roskilde By fejrer 60-året for åbningen af motorbanen ”Roskilde Ring” og så er der da nogle
overraskende sammenhænge.
Lørdag den 30. maj blev der afholdt DM i sprint for foden af Domkirken. Især starten blev min nedtur, det
kringlede legepladsområde kunne jeg slet ikke overskue, så gik det lidt bedre på de mere regelrette gader.
Skuffelsen over bundplaceringen blev umiddelbart afløst af en velsignet glæde over børnebanen. I et aflukket
område lige ved stævnepladsen – Biskoppens have – løb børnebanen rundt mellem blomstrende rododendron
og drivhuse fulde af vækst. Nu og da kom bispen ud, så ud over skuet og smilede til børnene.
Men hvorfor dog tage til DM i sprint og hente sig en skuffelse, jeg plejer jo netop derfor ikke at deltage i
konkurrencer. Jo, dagen efter var der sprintstafet på ”Roskilde Ring”–terrænet!
Søndag den 31. maj havde OK Roskilde øjnet muligheden for at udnytte terrænet: for småt til O-løb, men
oplagt til sprint med alle de småbygninger, området byder. DET var et must og så måtte jeg varme op til det.
Som stor dreng – ja så gammel er jeg åbenbart – tilbragte jeg søndag efter søndag sidst i halvtredserne og først
i tresserne på ”Roskilde Ring”, hvor jeg har travet og løbet området tyndt. I dag ser der helt anderledes ud!
Min far var medlem af Automobilsportsklubben – ASK – som var hoveddrivkraften bag etablering af ”Roskilde Ring”. Som radiotekniker fandt han en niche i arbejde med at etablere højttaleranlæg på terrænet og en
telefonmeldetjeneste mellem vigtige poster på banen. Kommunikation var dengang lidt mere kompliceret at
etablere end i dag! Familiens store drenge var i starten inddraget i arbejdet med at nedgrave kilometervis af
kabel til højttalere og telefoner.
Jeg kom mest med for at aflaste min mor med 2 mindre søskende. Vi kom altid først og var de sidste der drog
hjem og Roskilde Landevej var efter besøg af op til 40.000 tilskuere et mareridt af trafik, især gennem viadukten under jernbanen i Hedehusene. Før og efter løbene kedede jeg mig rigtig bravt. Jeg var ikke gammel
nok til at få egentlige opgaver, så jeg hang ud i radioteknikrummet eller gik omkring på baneterrænet. Det var
stort, stejlt, tørt op og ned ad skråningerne i den gamle grusgrav. I dag er der megen bevoksning og stier.
Ryttergården var selvfølgelig spændende med racerbiler mens standardbilerne som lignede dem der kørte på vejene var kedelige; men ingen havde tid
til at snakke med en ti-årig. Ved siden
af ryttergården var der et lille cafeteria
og en lille hyggelig sø. I dag er søen
blevet et lille moseområde og ryttergården markeret/erstattet af den større
ucharmerende runde sø. Det var altid
udfordrende at være i inderkredsen, for
var der træning var det svært at få lov
til at gå over banen. Under løbene
skulle jeg være på tilskuersiden.
”Man ser biler på banen, i ryttergården og på p-pladserne; derimod er
terrænforskellene svære at se. Øverst
jernbaneterrænet”

Men jeg havde også gode og skelsættende oplevelser efter løbene hvor jeg mødte “motorsportens verdensstjerner”. Og jo, jeg har mødt
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Stirling Moss og har hans autograf et eller andet sted. (Navnet Moss er ganske almindeligt i
engelsksprogede lande, så der er overhovedet
ikke nogen familierelation).
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Min lillebror (-7 år) har vist aldrig været en del
af dette cirkus, men til gengæld har han
bragt min fars kærlighed til motorsport videre
som udøvende GoKart-kører gennem mange
år. I dag er han gået over til fjernstyrede modelracerbiler. Selv har jeg aldrig været betaget af
at køre race! Jeg har ofte prøvet som passager
at køre med rundt på banen blot i en almindelig
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bil (på den tid max 90 km/t), og det var for
utrygt især i svingene. Jeg lukkede også ofte øjnene under løbene, når motorcyklerne og især
dem med sidevogn med en medkører som levende sandsæk fræsede gennem svingene.
Så I forstår nok at jeg blev nødt til at deltage i
et O-løb op og ned af skråningerne!

”Standardbilerne passerer målstregen foran dommerbygningen. Radioteknikrummet, hvor jeg opholdt mig,
er til venstre på balkonen og rundt om hjørnet, så derfra var der ingen udsigt. Derimod var det rigtig spændende at liste sig op i speakertårnet. ”

Hvordan gik så sprint-stafetten. Ja, ”Roskilde
Ring” så jeg ikke så meget til, udturen gik syd
om søen til en række poster hvor banens vestligste hårnålesving lå. Her kunne man godt fornemme den oprindelige grusgrav. Tilbage ned
gennem grusgravens bund ved søen denne gang
nord om og op ad skråningen i den østlige side.
Jeg tilbragte mindre end 10 minutter på det
gamle baneterræn; afstandene var mindre, skråningerne nemmere at bestige; jeg havde svært
ved at genkende mine erindringer.

Resultatmæssigt fik vi H/D 60- en hæderlig 2.
plads 6½ min efter vinderne, der løb de 4*2½
km i lidt over 1½ time. Hæderligt fordi de 3 ud
af 5 hold efter os havde fejlklip.
Jeg skal vist have mig en egentlig nostalgi-tur
rundt i terrænet på det tillokkende O-kort OK
Roskilde har produceret over bane-terrænet,
med den oprindelige bane trykt ovenpå.
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”Fra åbningsløbet. Banen er endnu ikke asfalteret. Man ser tydeligt dommerbygningen med balkonen. Radioteknikrummet er helt til venstre. Bemærk hvor stejl skråningen er. Broen over banen blev snart fjernet og
speakertårnet er endnu ikke bygget”
Hvor var så den uventede sammenhæng til motorsport. Jo som nævnt var min far bidt af motorsport
og havde man ikke midler til at dyrke banesport,
måtte man jo bruge bilen – og først i halvtredserne
var bilen ikke en familiebil for menigmand, men en
hobby - til noget andet: Rævejagt. En radiosender
blev lagt ud i terrænet og den skulle så findes ved
at køre rundt med pejleradio og på et kort indtegne
pejleretninger mod ræven for hurtigst muligt at
komme frem til ræven. Man kunne selvfølgelig kun
køre på veje/markveje.
Næste trin i udviklingen var at køre efter poster indtegnet på et kort og det om natten. Med i bilen var
en navigatør, der havde til opgave at finde hurtigste
rute til næste post. Navigatøren læste og målte på
kortet og gav kommandoer: ”530 m frem og så til
højre; der kommer et skarpt sving på vejen efter
220m”. Føreren skulle køre så hurtigt som muligt
og havde en ”triptæller” til at måle afstande. Som
stor dreng har jeg selv prøvet et par gange at være
navigatør uden succes til min fars ærgrelse: man
skal ikke blive køresyg!

Denne sport er selvfølgelig ikke mulig længere
med dagens trafik og med dagens asfalterede og
dermed hurtige veje. Afløseren ”rallysporten” foregår i høj grad i øde områder eller på afspærrede
veje.

”Så friseret er her i dag. Udsigt til ryttergården/den
markerende sø.”
René Moss
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DM-sprint
hjemme hos oldemor!
Så langt tilbage jeg kan huske, er der et maleri der
står tydeligt i min erindring fra min mormor og
morfars hjem: Bondetinget 6 med Roskilde
Domkirke i baggrunden! Min mor fortalte altid om
sine ophold her hos sin farmor, oppe på 1. sal!
Foran dette hus har jeg stået ved hvert besøg i min
barndom og tænkt på den ”ukendte” oldemor! Og
da vi så til DM-sprint skulle løbe rundt i centrum af
Roskilde, så var det jo på kendt territorium!!!
Familiens vugge! Der var dog gået fælt mange år
siden jeg var lille og holdt min mor i hånden! Nu
var det i D 70 – første start til et DM i denne klasse
– og så i den nye klubtrøje.
Den snitzlede rute ud mod startstedet gik dog tæt
forbi Bondetinget, men ikke igennem (dog
udpegede jeg enden af gaden for Stig (min trofaste
vandbærer!) og fortalte ham, at den vej kunne han

gå tilbage mod målområdet). Jeg var velforberedt –
havde besøgt flere toiletter i løbet af dagen, så
vægten var absolut minimumsvægt! Jeg havde tid
til en lille runde med et prøvekort (og toiletvogne!).
Start sammen med en fra den ”unge” klasse D 65!
Starten var placeret helt genialt: nede i en gård,
uden udsyn til de foranstartende løberes færden. 90
grader til venstre, op ad en trappe – og så gik det
løs! Kort stræk – stort bom, jeg kom for langt og
det viste sig, at jeg faktisk havde dårligste tid på 1.
stræk, 1.15 mod min træningspartner Kirstens 0.42!
Det var jeg heldigvis uvidende om, men tog mig
sammen – og fik hurtigste tid på 2. stræk! Og så gik
det ellers i rask fart (alt er relativt!) rundt i gaderne,
over en p-plads, hvor jeg havde parkeret for 4 år
siden (ro i sindet ved at løbe i kendt terræn!).

Fra post 5 kunne jeg have valgt at løbe forbi oldemors hus
(så desværre ikke denne mulighed under løbet, for så
havde jeg helt sikkert valgt det (godt der ikke er navne på
gaderne – men måske praktisk, hvis man er rigtig ude i et
bom!). I stedet valgte jeg at løbe tilbage via post 4 og tage
et nordligt vejvalg omkring det gamle rådhus – og
igennem gårdhaven til Rådhuskælderen, hvor jeg allerede
i 1977 gjorde forstudier (se foto med flaskeøvelser!), men
jeg var igen på sikker grund!!!
Efter passage af stævneplads var der et par sving ned ad
Algade, hvor jeg begge gange så stævnelederen (helt
neutralt klædt!) stå ved Hotellet. Mit første sving her mellem post 8 og 9 gav igen bedste tid på strækket! Vel
i mål kunne jeg konstatere, at i den nye klubbluse kommer man let rundt, og sprint har den fordel, at man ikke
når at blive træt – og jeg endte med at blive nr. 3 og få min første medalje i D 70. Det var jeg yderst tilfreds
med efter mit bom fra start til post 1. Morale: giv aldrig op – selv om du bommer (men lad hellere være med
at bomme!)
Else Juul Hansen, (kan ses med medalje på side 7)
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Sprintstafet i Roskilde
Af Anne Skovbæk
Den 5. juni 1955 blev Roskilde Ring indviet. Det
blev en stor begivenhed for byen og motorsporten,
da det var den første permanente motorbane i
Skandinavien. Der blev kun kørt løb på banen i 14
år, men alligevel fik den en varig betydning for
dansk bilsport, for den lagde grunden til sportens
nuværende internationale position.
I dag kan man undre sig over, at løbene kunne
trække op til 30.000 tilskuere. Det kan dagens motorløb næsten ikke klare. Men dengang var der
ikke mange fritids- og underholdningstilbud og slet
intet TV, og bortset fra fodboldlandskampe, havde
Danmark ingen store publikumsbegivenheder med
internationalt tilsnit.

helt galt: jeg måtte godt kigge på kort inden løbet
og jeg var sikker på om nødvendigt at kunne genfinde domkirken og komme i mål.
Men hvor var starten? Sprint på 1500 m og 1500 m
til start! Mange gættede på området nede ved vikingeskibsmuseet, men så var der det med motorløbet
og deres publikum nede i havneområdet. Men sådan er orienteringsløb: det gælder om at finde vej.
Så det var bare at følge med strømmen af løbere og
følge snitzlingerne. Først nordover mod museerne
men kort derefter blev vi ledt rundt om Roskilde
domkirke. Det kan ikke gå helt galt: jeg har mit sidste sikre udgangspunkt og jeg skal ikke på museum
i dag. Ned ad villavej og vest ud af byen. Toiletterne ved start fandt vi, men hvor var starten? Vi
var nødt til at spørge. Vi havde taget den forkerte
vej ud af det nærliggende lyskryds og de mange løbere i området var i gang med opvarmningsløb og
andre løbsforberedelser.
Tilbage ad den vej vi var kommet og i modløb med
en masse løbere før vi fandt startpladsen og fik
brystnumre på. Heldigvis havde Mary og jeg start
med få minutters mellemrum for undervejs havde
vi mødt forældre til håbefulde ungdomsløbere på
vej tilbage med overtrækstøj inden at de selv skulle
løbe.

Roskilde Ring 1955

60 år senere – i den sidste weekend i maj – blev der
holdt 60 års jubilæumsløb for Roskilde Ring. Og
samtidig holdt Roskilde DM i sprint-orientering.
Lørdag eftermiddag ankom Mary og jeg til Roskilde, som emmede af tårnhøje forventninger om
acceleration, fart, brændt gummi, tætte overhalinger, høj puls og flotte præstationer. Og samtidig var
der forventningens glæde ’hvad har de mon fundet
på? ’
Stævnepladsen til sprinten i indre by fandt vi uden
problemer. Det var bare at følge snitzlingerne og de
mange o-løbere med rygsække og ind på en lukket
plads i læ for blæsten og lige bag Roskilde domkirke.
Ved indgangen stod piger i orange t-shirts og udleverede orange plastikposer ’Go orange – visit Roskilde’ med bykort og andre fornødenheder til sightseeing.
Med sprint på sølle 1500 m så var der formodninger
om, at det blev svært. Men det kunne det ikke gå
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Endelig blev det vores tur til at starte. Og selve løbet? Jeg var både i skolegård med legepladser og
indhegninger, i boligområder og i den gamle bydel
omkring domkirken. Læringen: jeg har behov for at
løbe sikkert til første posten samt kende signaturer
for impassabel hæk og have. For at hjælpe på min
forståelse, så var begge typer markeret med kilometervis af rød-hvide afspærringer ophængt af arrangørerne. En overraskelse var, at der i porten ind
til en baggård med en post, stod en mand og sagde
’at jeg skulle stemple her’. Posten så rigtig ud og
jeg var glad for at jeg ikke havde valgt bagvejen ind
i gården. Hvorvidt en flytning af den virkelige post
i forhold til kortet er OK, er en ganske anden historie, som bliver diskuteret i o-kredse i disse dage,
men det var vist noget med en restaurant med bryllup og en o-post på samme sted (’This town ain’t
big enough for both of us’).
Målposten fandt jeg uden besvær og jeg havde set
på flere af den indre bys grønne områder end de
fleste andre løbere.
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Søndag stod den på sprint stafet. Så vidt jeg ved, så
var det første gang at der skulle afvikles en åben
konkurrence i sprintstafet og alle hold bestod af to
herreture og to dameture. Egentlig havde jeg ikke
lyst til at løbe stafet, men Kirstens opråb om ’kinesiske tilstande i Søllerød OK’ fik mig til at melde
mig. At kineserne føder væsentligt flere drengebørn end pigebørn må skyldes luften i Kina, men
det er en ganske anden artikel, og vi var flere hunkønsvæsener, som kom ud af buskene.
Ergo, til Roskilde igen søndag formiddag med en
stævneplads ved den gamle Roskilde Ring. Bliver
det regnvejr? Regntøj i rygsækken - det plejer at
forebygge – og varmt tøj på.
Mentalt havde jeg behov for vise over for mig selv,
at jeg kunne gøre det bedre end om lørdagen: publikumsposten var ’ved hullet i hækken’ og løberne
kom i mål kort efter, så det var åbenbart bare en
lille sløjfe derefter.
Jeg havde 3.turen og endelig blev det min tur. Det
tog lidt tid at finde start-trekanten grundet langstræk (i hvert fald i sprint sammenhæng) hen til første posten og som jeg fandt uden besvær men med
lungerne ude af halsen (den langærmede superundertrøje var ikke nødvendig længere). Posterne var
nemme og jeg nød området omkring den gamle
Roskilde Ring, mens jeg hørte motorlarmen fra jubilæumsløbet i baggrunden. Problemet opstod først
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ved post 9. Igen kneb det med signaturer og postdefinitioner. Jeg ledte efter posten ved noget beplantning ved et skur. Men nej, den var i hullet i
hækken: publikumsposten! Fuld fart på nu hvor de
andre kunne se mig, og der var kort til mål. Kort til
mål? Ja, jeg havde et kort 7 poster omkring Roskilde rådhus og en børnehave (børnehaver holder
meget af grønne hække med hyggekroge og som på
afstand ligner ’huller i hækken’) inden opløbet for
at skifte til sidsteturen. Og tiden: markant hurtigere
end lørdagen så nu er jeg med igen.
Kort efter var sprintstafetten slut og der blev uddelt
præmier (badehåndklæder i samme farve som
orange scene). Tankevækkende er det, at flere vindende hold bestod af kun to løbere, som hver løb to
ture, så måske skal der produktudvikles på sprintstafet-konceptet.

_______________________________________________________________________________________

DM Sprint i Roskilde lørdag den 30. maj 2015
Der her er min første artikel i klubbladet, så bær´ over med mig…
Skrevet af: Mathias Buchgreitz
DM Sprint fandt sted i Roskilde, som er en gammel
købstad, den er helt fantastisk at løbe i! Der er
mange små gader og kroge, men også store pladser
og en flot Domkirke. Og Solen skinnede oveni købet, og hjalp kun til at gøre oplevelsen bedre. Stævnet blev afholdt på Palægården, men der var ikke
særlig meget plads på stævnepladsen. Men… der
var plads til boder, hvor man kunne få opgraderet
sit orienteringsløbs ´´gear´´.

de hurtigste på min bane (H12). De var hele 3:30
min. hurtigere end mig, hvor jeg gjorde det på
11:30 minutter…

Inden jeg skulle af sted, var jeg rigtig spændt. For
det er jo ikke hver dag, at der er DM Sprint.
Og kedeligt, det kan man ikke sige - nærmere det
modsatte, for der var yderst spændende og udfordrende.
Og da jeg kiggede på resultattavlen, undrede jeg
mig over, hvordan man kunne løbe så hurtigt, som

Mathias i
samtale
med Kirsten
Møller,
mens mor
Merete lytter med.

Men alt i
alt, så var
det et fantastisk løb.
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Den svenske 10-mands-stafet
Tiomila
Af Aske Jepsen.
Igen i år tog Overbygningsklubben CopenhagenO
til den store klassiske svenske stafet 10mila.
Der blev stillet med to damehold, to herrehold og 2
ungdomshold for ungdommer op til 16 år.
Jeg var så heldig, at jeg var blevet betroet andenturen på CopenhagenO’s første herrehold. Andenturen bød på 10,5 km natløb med mange hold, som er
ude at løbe på samme tid som dig selv.
En udsending fra CopenhagenO, som jeg var en del
af, havde været på træningslejr i terræn som var relevant for 10mila et par uger før konkurrencen for
at være bedst muligt forberedt, på hvad vi kom ud
at løbe i. Det gjorde, at jeg allerede på forhånd vidste, at det ville blive diffuse små høje, og ikke så
mange markante bakker, hvilket betød, at jeg skulle
være ekstra klar på at benytte kompasset for at være
sikker på, hvor jeg skulle hen af.
I år var der mange unge løbere med fra Søllerød til
10mila, Agnes og Astrid løb damestafetten, Andreas, Johan, Julius, Mikkel, Rune Ø og undertegnede løb herrestafetten, og Anders Huus og Alberte
løb ungdomsstafetten.
På mit hold startede vores portugisiske stjerne – Tiago med at løbe førsteturen.
Førsteturen havde start kl 21:30 og var lige omkring 14 km lang, hvilket ville sige, at jeg skulle
starte omkring kl 23 i mørke. Det gik rigtigt fint for
Tiago, og jeg kunne skifte ud som nr. 144, 8:23 efter teten, men i en stor klynge, hvilket er meget vigtigt, når du løber natture til store stafetter, da det
kan hæve tempoet.
Min tur går rigtig fint de første 6 km, hvorefter jeg
i bedste stil krogede meget vildt... Dog til den forkerte post. Det gjorde, at jeg måtte læse mig ind, og
resten af vejen orientere selvstændigt. Jeg fik vekslet som nummer 142 til Stefan Petersen fra Allerød
OK, som skulle ud på den sagnomspundne ”långanatten”.
Efter min tur, kunne jeg sidde og nyde, at jeg havde
klaret mit job, og ønske de andre løbere held og
lykke når de skulle ud i skoven.
De andre Søllerød-løbere havde lidt svingende ture.
Flere fik løbet gode stafetetaper, hvor det vigtigste
er at løbe sikkert, mens andre havde lidt problemer
med at komme rundt i det svære svenske terræn.
Til slut blev holdet nr.119. En placering vi bestemt
mente, vi vil kunne forbedre til næste års 10mila,
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som skal afgøres i Falun fra det legendariske skistadion Lugnet.
Alt i alt var det en oplevelse, som bestemt skal gentages, da det er noget helt specielt at løbe en stafet
som starter lørdag aften, og først er færdig søndag
morgen.

Starten er gået for de 317 startende hold.
(fundet på resultatliste-hjemmeside)
Da Aske og co. ikke har taget billeder under årets
tiomila, har jeg valgt et par billeder fra 1992, hvor
Søllerød OK stillede et herre- og et damehold.

Damestarten 1. maj 1992. Her Malene Grøndahl.

6. turs Uffe Just skifter til Søren Bøgevig.
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Det orienteringske specialsprog, del 2
Eller ”O-alfabetet”

Definitionsbane
Definition 1 3,4 km
Lille rende, NV-ende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I sidste/seneste nr. af KOMPOSTEN havde jeg kringlet en
lille bane i vores egen skov, Rude Skov. Banen var lagt på vores velkendte kort. Find bladet frem og kig en gang til.
Måske havde du problemer med de grønne farver (kig også på
netudgaven af klubbladet), så tæthederne ikke alle steder kom
helt op i styrke.
 Jeg lovede at give de samme definitioner i ”klart sprog”
– de ses i skemaet her ved siden af.

31

Slugt flad, Nede

32

Tæthed, S-spids

33

Mose Lysning, S-kant

34

Høj lav Lysning, SØ-del

35

Nordøstligste Grøft Grøft
-sammenløb

36

Nordvestligste Tæthed, SØ-side

37

Enligtstående træ med blade,
NV-side

38

Trærod Tæthed, Mellem

39

Nordvestligste Høj, N-del

40

Jordvold, dæmning lav, N-ende

41

Udløber lav Tæthed, Oppe på

42

Punkthøj 2,5 m, SØ-fod

43

Sten 0,9 m

44

Mose Farlig, NV-kant

45

Alle IOF-definitionerne med forklaringer finder du ved at gå
ind på Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside via

Lysning, Ø-hjørne (inde)

www.do-f.dk .
I søgefeltet øverst på forsiden skriver du ”IOF-

150 m

Nogle bemærkninger til nogle af posternes definitioner:
Start er vist for enden af en række små brune prikker- der findes
også en ”storebror” = en tyk brun streg, som let glider ind i kurvebilledet – ”en dyb rende”.
Post 3 har den supplerende oplysning ”Lysning” – her er tænkt
på en lysåben mose – altså en mose uden større træer.
Den samme bemærkning kan knyttes til Post 4, som yderligere
i teksten får en sær sproglig udfordring: ”Høj lav” – rigtigere
oversat skulle det være ”Flad høj”.
Post 7 ville lyde bedre oversat til ”Løvtræ”, da der jo er en bladløs periode hver vinter.
Post 10 giver også lidt uklarhed i oversættelsen fra symboler til
ord. Der gives to ord: ”Jordvold/ dæmning” – der kan være ganske stor forskel disse terrængenstande i virkeligheden.
Post 11 kunne oversættes til ”oppe på den lave udløber med
tættere bevoksning”.
Post 13 har fået en oplysning om stenens højde, men jeg har
ikke fortalt på hvilken side af stenen skærmen står – her må løberen tage en rundtur !
Post 14 har fået min specialoplysning ”Farlig” (i virkeligheden
et gammelt mosedækket dødishul) – på kortet er mosen angivet
som farlig mose, men mange løbere ser blot stedet som en almindelig mose og kan komme meget galt af sted.
Måske ikke en reel postplacering i et løb.
MÅL skal du selv finde frem til 150 m fra den sidste post, der
er ingen snitsling eller lignende til mål denne gang.

definitioner” og aktiverer ”Søg”.
Straks kommer der tilbud om flere vejvalg til mere viden. Der
www.condes.net 9.1.3 Soelleroed OK
Definitionsbane
er
to godetekst
valg: Dels den 12-13 sider store totale IOF-gennemgang og dels den 3-4 sider store og meget anvendelige danske gennemgang af ”Det orienteringske Specialsprog”.
Brug lidt tid hjemme ved computeren – en lille omgang definitionstræning kan spare dig for mange tvivlssituationer, når opgaverne skal løses i skoven - - - og pulsen er oppe i højeste gear.
God tur !
Gert
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Vores møde med Mini-SUT
Egentlig skulle vi have været medlem af OK Øst.
For et par år siden havde jeg gået og luret på, at
begynde at løbe o-løb sammen med min datter,
Frida på 7. Efter at have gået en find-vej bane i Bistrup Hegn, synes jeg, vi var klar. Jeg har altid haft
en forkærlighed for Rude Skov, så der skulle det
være. Og i Rude Skov er det jo OK Øst, der regerer.
Troede jeg.
Til Find-Vej Dagen i 2013 var det i stedet Søllerød
OK (som jeg ikke anede eksisterede), der lavede arrangementet i Rude Skov. Og inden dagen var
omme, var både Frida og jeg prøvemedlemmer af
Søllerød, og vi fik en mail fra en, der hed Heidi, der
fortalte, at der hver mandag var børnetræning med
det lidt mærkelige navn mini-SUT.

Frida var de første gange mest optaget af, at vi
købte en is bagefter på tanken på vejen hjem. Men
langsomt begyndte hun at lære nogle af de andre
børn at kende, og så blev det hele sjovere. Det var
også tydeligt at mærke, at hendes kondition og
kortlæsning blev forbedret. I starten kunne hun kun
løbe ca. hundrede meter, men efterhånden blev hun
i stand til at løbe længere og længere uden at skulle
gå.
Frida har nu gået til mini-SUT i mere end 2 år, og
det har været en stor fornøjelse at følge med. Træningerne er meget varierede og lærerige. Cheftræner Magnus assisteret af Heidi, Vibe, Iben, Anne,
Steen, Henrik, Marianne, Kirsten og mange flere
sørger for, at der hele tiden er afveksling og noget
nyt at lære, både for store og små.

Det skulle vi da prøve. Frida synes godt nok ikke,
det var så sejt at skulle gå til noget med sut, men
jeg insisterede. Hendes mange timer i krumbøjet
iPad-positur trængte til udfordring.
Jeg havde ikke forventet så meget af det der miniSUT. Nok noget med en lille begynderbane bestående af hurtigt ophængte skærme ved nogle stikryds. Men jeg blev klogere. Til den første træning
var der en meget kompetent svensker, som jeg
fandt ud af hed Magnus, der styrede løjerne. Han
havde lavet en bane, hvor var en meget stor cirkel
ved hver post, og så skulle man ud fra definitionerne selv afgøre præcis, hvor posten lå. Frida og
jeg havde ikke helt styr på definitionerne, men Vibe
blev sat til at hjælpe os, og hun forklarede meget
pædagogisk, så vi begge kunne følge med. Bagefter
var der saftevand og kiks, og Magnus og de andre
trænere var i det hele taget utroligt imødekommende og flinke.

Mange hjælpere ved mini-SUT-træningerne.
I det hele taget er det voldsomt imponerende at se,
hvor mange frivillige der hjælper til i forbindelse
med træningerne. I andre idrætsgrene oplever man
tit, at der mangler frivillige ledere, men i Søllerød
OK virker det som om, der altid er nogen, der er
klar til at give en hjælpende hånd.
Magnus fortæller om kortets ”mysterier”
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Men den allerstørste ros skal tilfalde den, som styrer og koordinerer det hele, nemlig Magnus. Hans
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navn betyder jo Den Store, og det lever han helt op
til. Han er på alle måder en stor træner. Han formår
hele tiden at lave nye og inspirerende træninger,
hvor alle børn er velkommen, og hvor der er baner
til både de garvede, de halvrutinerede og de helt
nye. Men det er ikke kun de store linier, han har
tjek på. Han er også mester udi alt det praktiske:
han er god til at huske børnenes navne, god til at
snakke venligt med forældrene, god til at lave baner, printe og pakke kort, hente poster ind og en hel
masse andet, som bare skal gøres. Og det gør han
virkelig, lige meget om det regner, sner eller stormer. Så kæmpe stor cadeau til ham, uden Magnus
var mini-SUT slet ikke det samme.

Søllerød Orienteringsklub

producere mange dygtige o-løbere, som vil sætte
deres tydelige præg på resultatlisterne til en masse
løb i fremtiden. Og så er der også en hel masse andre, der deltager i mini-SUT, som aldrig vil blive
særlig godt placeret på nogle lister. Men det betyder intet. For de får alle fantastiske oplevelser, vaner og kompetencer på mini-SUT, som de vil have
stor glæde af resten af livet.

Frida og Mogens

Magnus ved afslutningen på forårssæsonen 2014

Og Frida og jeg er bare lykkelige over, at vi endte
med at blive medlem af en klub, der har så god en
ungdomsafdeling og så god en træner. Meget heldigt, især når vi slet ikke vidste, klubben eksisterede.

Mogens Hagedorn
Jeg er helt sikker på, at den kvalitetstræning, som
tilbydes på mini-SUT, vil betyde, at Søllerød vil
_______________________________________________________________________________________

Autografer.
Ved Sprintstafetten lykkedes det Ellen K. Larsen og Frida Hagedorn at få autografer fra de landsholdsløbere,
der har deltaget i verdensmesterskaberne i 2014 og endda har vundet medaljer af både guld og sølv.
Ida Bobach, Emma Klingenberg, Søren Bobach og Tue Lassen.

Emma Klingenberg skriver på Ellens trøje.

Søren i grå trøje og Tue i grønt.
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Find-Vej-Dagen
den 25. april
Igen i år har Søllerød Orienteringsklub kunnet indbyde lokalområdet til udfordringer på Find Vej Dagen – denne gang på Vangeboskolen med boldbanen som ’stævneplads’ og den kuperede Ravneholm skov som smukt og indbydende løbsområde.
Takket være en kæmpe indsats fra mange klubmedlemmer blev det en forrygende eftermiddag med
glade løbere og stor aktivitet. Der blev løbet familiebaner, mellemsvære og svære baner og mange
tog en ekstra tur på Mobilquiz-banen med mulighed for at vinde en iPhone 6 i den landsdækkende
konkurrence. På boldbanen var der god aktivitet på
sprintbanen med SI-enheder og familien Molsens
’stolebane’, som også var et stort scoop for klubbens egne mini SUT’er.

Dagen var
også indvielse af den
ny
pælebane i Ravneholm og et samarbejde mellem SOK og Vangeboskolen. Efter taler ved skoleleder Jesper Wass
Hansen og vores egen formand Niels la Cour Bentzon, klippede Camille den røde snor over, og flokken af glade løbere i alle aldre, og med og uden
klapvogne, forsvandt ud i skoven på jagt efter de
solidt befæstede og nymalede, røde pæle.

Trods truende skyer holdt det tørvejr, og der blev
talt i alt 160 deltagere - store som små – og hertil
en god, stor håndfuld søllerødder – mange iklædt
den nye, forårsfriske klubtrøje, som hermed fik en
slags officiel debut. 16 familier skrev sig på listen
for mere information om klubben og træningsmuligheder. Det er rigtig flot.

Alt i alt en fantastisk dag takket være alle jer, der
slæbte pæle ud i Ravneholmens slugter, borede og
gravede og satte i vater, skruede skilte på, lavede
baner og trykkede kort, stod for kortudlevering, introduktion, saft, sprint og stolebane – og forplejning til arrangørerne mm. Og alle I, der mødte op,
og viste klubbens farver på dagen. Sådan!

Sebastian, Ellen, Frida, Selma

Steen Knuhtsen

Årets Find-Vej-Dag, lørdag 25. april, trak på landsplan ca. 3.250 deltagere - hvilket er en stigning på 400
deltagere i forhold til arrangementet i 2014.

Steen Knuhtsen
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Søllerød Orienteringsklub 25 år
Fødselsdagen blev fejret
7. maj 2015
Formand Niels skriver på side 4:
Jubilæumsaktiviteterne blev for alvor skudt i gang
i maj måned. Først havde Torben og Kaj inviteret
til en helt særlig jubilæumstræning i Stenholt Vang
ved Hillerød. Den farvestrålende og meget kreative
forsnak lokkede med 5-stjernet træning i nyudsprungen skov og efterfølgende grillhygge ved naturlegepladsen Eghjorten.
O-træningen omfattede først en kort skovsprint
med SI tidstagning efterfulgt af fælles afsyngning

af Kajs forårssang, inden søllerødderne blev sendt
ud på et ”anemoneløb” i 3-mandshold, der hver
måtte fordele et større antal poster mellem sig. Den
efterfølgende efternak ved grillen blev meget lang,
ikke mindst fordi vejret viste sig fra sin bedste side,
og der skulle gnaskes et større antal grillpølser og
skyldes grundigt med saft af forskellig styrke. Solnedgangen og den flotte udsigt bidrog til, at de 51
fremmødte søllerødder fik en fantastisk hyggelig
aften. Det blev til 5-stjernet klubliv.

Her følger lidt billeder fra aftenen, og hvis du har en computer, kan du se de sider, jeg udelod af dette nummers
papirudgave. Det er siderne 25 og 26. De handler også om denne aften.
Jeg løb med kompas, kort og fotoapparat den aften. 
Vibe
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Fyn er fin – Sprint er sjovt
I flere år har det stået på min må-opleve-liste at deltage i Fynsk SprintCup, men af forskellige årsager
har det aldrig kunnet lade sig gøre. Men i år var der
plads i kalenderen, og da stævnet oven i købet foregik på Ærø midt i det Sydfynske Ø-hav, var jeg
ikke sen til at melde mig i O-service.
En tidlig lørdag morgen kørte jeg derfor mod
Svendborg, hvorfra færgen sejler til Ærøskøbing,
som lagde gader og gyder til stævnets første dag.
Allerede her begyndte eventyret, for der er så fint
på Fyn – det siger de selv, og det er rigtigt. Sejlturen gennem Svendborgsund langs kysterne af Fyn,
Tåsinge, Hjortø, Drejø og, hvad de hedder alle sammen, fås næppe smukkere i kongeriget, når vejret
er godt – og det var det. Det er ikke underligt, at det
Sydfynske Ø-hav er et paradis for lystsejlere.

Fynsk SprintCup omfatter 4 sprint lørdag og søndag og flytter hvert år mellem forskellige fynske
byer. I år bestod programmet af to sprint i Ærøskøbing lørdag og to i Marstal søndag. Stævnepladsen
i Ærøskøbing lå tæt ved gadekæret et stenkast fra
færgen, og her mødtes vi en håndfuld søllerødder
og et par hundrede andre sprintentusiaster. Byen er
ren idyl med skæve bindingsværkshuse, stokroser,
toppede brosten og derfor også listige kroge og
lumske gyder og gårde. Rent nam-nam for en
sprintbanelægger.
Første løb gik i den nordlige og nyere ende af byen.
Fine vejvalgsstræk afvekslende med ”klumper” af
poster, hvor man løber på kryds og tværs 5-7 poster
og hvor strækkene er så korte, at man stresses på
orienteringen. Det gik faktisk fint.
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Ugen forinden havde jeg løbet Køge-2-Sprint, hvor
jeg fik optimeret lidt for meget på mit gennemløb
af den ene af banerne, så jeg var ekstra omhyggelig
med at sikre mig, at jeg fik alle poster med på Ærø.
Men der stilles åbenbart også krav om, at det skal
være de rigtige poster, og her hoppede jeg med
begge ben i en fælde, som banelæggeren havde lagt
på det andet løb, der foregik i det gamle Ærøskøbing. Måske var det de idylliske omgivelser, der var
årsagen til, at jeg kortvarigt slap koncentrationen,
men jeg gik såmænd i den klassiske fælde med en
post placeret på hver sin side af en mur. Det er post
4 på kortudsnittet. Bemærk postdefinitionen, der
viser, at post 82 skal stå inde i et SØ-hjørne, men
der stod også en vældig fin post 81 på den anden
siden af muren i NØ-hjørnet, som jeg foretrak at
klippe. Det var med et stort smil, at manden i aflæsningen fortalte mig, at jeg var nummer 20, der
havde klippet post 81 i stedet for 82. Han forsøgte
oven i købet at trøste mig ved at tilføje, at den regerende sprintverdensmester, Søren Bobach, havde
lavet samme fejl. Det var nu ikke en synderlig trøst,
for her havde jeg endelig haft en chance for at slå
verdensmesteren!
Det er lidt surt at blive diskvalificeret på anden
etape i et 4-etapeløb, men til gengæld har jeg nu
fået banket en Lex Sprint ind i hovedet med 7tommersøm: Check postdefinitionerne – check
postnumrene – husk alle poster! Den virkede på
de to sidste etaper, men herom senere.

Bryllupsreception i hotelhaven –
”Undskyld jeg forstyrrer! ”
Næstsidsteposten stod bag bordet og hækken i midten af billedet! Glemte desværre at kysse bruden i
farten :-/
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Jeg havde indlogeret mig på en B&B på torvet i Ærøskøbing
midt i løbsområdet med udsigt til kirke, café og håndbetjente
vandposter, hvor byens borgere i hedengangne tider, før brusebadene, kunne fylde deres vandspande. Det er mit klare
indtryk, at byen i dag lever mest af turisme, og et enkelt bryllupsoptog oplevede jeg også fra første parket fra mit værelse.
Lisbeth og Peter boede på den anden side af torvet, og vi aftalte at mødes til aftensmad. Vi havde ikke lige forudset, at
det åbenbart var smart at reservere bord på forhånd, men
fandt til sidst et hyggeligt sted, hvor de havde friske rødspætter med nye kartofler på menuen. Det var ikke så ringe.
Vi faldt lidt i snak med kromutter, som fortalte, at de havde
set frem til at få besøg af de mange tilrejsende o-løbere. De
havde regnet med en del o-løbere til frokost, og ganske rigtigt var der vældig mange, som var løbet ind i deres gård ved
frokosttid – men de havde alle sammen straks løbet ud igen!
Jeg var selv en af dem, for der stod nemlig en post i kroens
gård, men der var vist ikke mange løbere, der blev og tog
frokostbuffeten med.

Næste morgen gik turen til Marstal ca. 15 km mod
øst. Lisbeth og Peter var friske og tog turen på cykel. Jeg selv tog bussen, som er gratis på Ærø, og
fik et lille indtryk af den smukke og overraskende
kuperede ø.
Marstal er en helt anden type by end Ærøskøbing.
Fra gammel tid er det en søfartsby, hvorfra søfolk
drog på langfart verden rundt – læs f.eks. Carsten
Jensens bog ”Vi, de druknede” - og der er stadigvæk flere skibsværfter til såvel stål- som træskibe
med flydedok og kraner og det hele. Havnen vrimler med gamle skonnerter og andre sejlskibe. Fra
gammel tid har man konkurreret med Ærøskøbing
om at være den førende by på øen.
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Også Marstal bød på to gode og udfordrende løb.
Finalebanen lagde ud med nogle længere stræk afbrudt af en ”hurtig klump” på 6 tætliggende poster.
Derefter 2 langstræk hvor pulsen kom op, og iltmanglen i hovedet begyndte at melde sig, hvorefter
man blev kastet ud i en hurtig rundtur mellem 7 poster lige inden mål, hvor man til sidst dårligt vidste,
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hvad der var højre og venstre. Sidsteposten var en
perle lagt i en meget smal passage mellem nogle
gamle arbejdsskure. Der var så smalt, at to løbere
kun med besvær kunne passere hinanden, og man
sagde til sig selv, at det kan da umuligt passe, at
man skulle derind. Det var en fin finale.

Marstal – Langstræk til post 12, hvorefter hovedet skal holdes koldt ved
de efterfølgende stræk. Se billede af post 20.

Fynsk SprintCup levede til fulde op til
mine
forventninger.
Baner og kort var i top,
arrangementet var velorganiseret og hyggeligt, og løbsområderne
spændene. Det kalder
på en gentagelse for
mit vedkommende.

Vi var kun 7 deltagere fra Søllerød, men stævnet har bestemt potentiale som mål for en klubtur. De fulde
baner og kort kan ses på arrangørernes hjemmeside:
http://www.fynsksprintcup.dk/kortalle.asp

-Niels Bentzon
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Lørdag den 1. august 2015 fylder storklubben
SØLLERØD OK 25 år.
De fleste klubmedlemmer vil naturligvis være i ind- og udland for at kaste glans over fødselsdagsbarnet, men skulle der være enkelte, som bedre kan lide den hjemlige muld under løbeskoene, så skal de ikke snydes.
Dato: lørdag 1. august 2015
Tid: kl. 11 – 13
Sted: Rønnebærhuset
Baner:

2 5 km
og

Postantal: 25
Tilmelding: Besked herom kommer gennem træningsbanden.
Eftersnak: Kl. 13 vil der være servering af ’Dejlig chokolade med kager til’ på 1. sal
Håb: At hjemmeværende rødder vil komme og markere dagen
Vi ses lige der, hvor Søllerød har levet og åndet i 25 år
O-hilsen Kaj
PS: Glemte lige at nævne, at Torben og jeg står for torsdagstræningen den 3. september fra Naturskolen i Raadvad. Vi har ikke
helt glemt, at det er jubilæumsår, så husk lige den varme trøje.
_______________________________________________________________________________________

En opfordring.
Alt tyder på, at vi, Søllerød orienteringsklub, skal deltage i matchen
om vores forbliven i 1. division.
Stævnet finder sted i Klinteskovene på Møn den 6. september.
Tilmeld dig i god tid og indstil dig på en hel dags udflugt.
Tag madpakke, kaffe og lidt lækkert med til hele familien, så vi efter
veloverstået løb sammen kan gå ned til klintens fod og nyde de stejle
klinter fra strandkanten. Opturen (som nedturen) klares med 400-500
trappetrin.
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Træningsbanden
Når du får bladet her i hånden, eller ser det på
skærmen, er træningssæsonen nærmest halvgående i en indtil videre lidt kølig sæson, men stadig med masser af dejligt søllerødvejr.
Vejret synes da heller ikke at have skræmt søllerødderne, der fortsat flittigt frekventerer træningerne. I skrivende stund ligner det, at vi når
årets start nr. 1.000 inden sommerpausen og ved
træningen på DTU rundede vi start nr. 20.000
totalt set siden opstarten, af det der skulle blive
til Træningsbanden.
Orienteering Runners Copenhagen – et Østkreds-forsøg på at nå specielt de ikke organiserede unge o-løbs-interesserede – har besøgt os
et par gange. Sidst hvor Troels lagde nogle ”heftige” opvarmingsbaner til DM-Sprint.
Første halvår 2015 bød på glædeligt gensyn med
Folehave og Jægersborg Hegn som træningsterræn. Områder vi ellers har være mere eller mindre udelukket fra at bruge, idet de begge var/er
udlagt som B-skov.
Hvad fremtiden byder med nye planer for forvaltningen af skovene kender vi endnu ikke.
Dog ved vi, at i andet halvår 2015, skal vi igen
træne i Folehave og Jægersborg Hegn. Et par
gæsteskove er der også blevet plads til, idet vi
har booket både Nørreskoven og Tokkekøb
Hegn.
Vi ses i skoven.
Henrik Kleffel

Breddetræning 2015
11-06-15

469

Geel Skov

19-06-15

470

Tisvilde Hegn – OBS fredag.

13-08-15

471

Rude Skov

20-08-15

472

Folehave

27-08-15

473

Ravneholm

03-09-15

474

Jægersborg Hegn/Rådvad

10-09-15

475

Rude Skov

17-09-15

476

Nørreskoven v. Farum

24-09-15

477

Trørød Hegn

01-10-15

478

Ravneholm

08-10-15

479

Tokkekøb Hegn

15-10-15

480

Jægersborg Hegn

22-10-15

481

Rude Skov

29-10-15

482

Geel Skov

05-11-15

483

Kokkedal Golfklub/Rude Skov

14-11-15

484

Fredensborg Søpark

21-11-15

485

Trørød Hegn

28-11-15

486

Rude Skov

05-12-15

487

Geel Skov

12-12-15

488

Ravneholm

19-12-15

489

Kirkeskov

26-12-15

490

Julemaveløb

OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek kalender på
hjemmesiden.

Træningsløber nr. 20.000 blev
Bo Rasmussen, der her får en
lille pose med chokolade af træningsbandeleder-stedfortræder
Gert Bøgevig.
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Søllerød Orienteringsklub 25 år
Fødselsdagen blev fejret
7. maj 2015
Indbydelsen lød på opvarmningssprint, ”Anemoneløb” og ”alt godt fra feltkøkkenet”.
Cirka 45 søllerødder tog denne torsdag til Eghjorten i Stenholt Vang til klubbens første 25-års-fejring.
Det blev en rigtig fin aften. Opvarmningsprint med SI-enheder på en 2,2 km-bane.
Hold op, hvor løb vi stærkt.
Det er mange år siden, jeg har været under 8 min. pr. km, og jeg følte da ikke, at jeg havde løbet
hurtigt. Og alle havde fine kilometertider  TAK, Bo.

Anemoneløbet: Kaj Rostvad inddelte hurtigt de fremmødte i tremandshold og efter afsyngelse af
”Kom maj du søde milde”, kunne vi fordele det første sæt poster mellem os. Tre gange skulle vi
mødes, for at fordele det næste sæt poster.

Ved første ”mødes-post”

Bo og Jørgen i ”nykværnet” skov.
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Erik Brühl

Oscar Bæk Christiansen

Det var en rigtig hyggelig måde at løbe o-løb på. Man mødtes, fordelte og løb igen. Den stærkeste
fik selvfølgelig flest poster, så tiden vi brugte, var nogenlunde ens.
Skoven var flere steder temmelig besværlig. Der havde været gang i de store skovmaskiner, hvilket
ikke ligefrem gør skoven dejlig/nem at løbe i. Men samtidig kunne vi nyde en smuk forårsgrøn skov
med de nyudsprungne bøgetræer.
Jeg tror, at alle hold gennemførte, også mit eget hold. Vi kom vist sidst ind, så der var godt gang i
både bål, snak og pølseristning, da vi havde taget overtrækstøj på.

Et lille udsnit af snakkende søllerødder

Torben havde kreeret en ny nøglekasse.

Et par dage efter løbet sendte Erik bl.a. disse linjer:
Kære løbsledelse + øvrige fotogene. Tak for i går. Det blev en rigtig flot træning.
Jeg sprang sprinten over, fordi den var for lang. 2,2 km.
MEN - jeg tror jeg klart fremstammede i går: Den er sgu' ikke 2,2 km. og der var ikke 225 m til mål. Se
1:4000 var målestokken på de gamle matrikelkort, og derfra havde jeg fornemmelsen af, at noget syntes
mærkeligt.
Nu har målestokke, regneark og en regnemaskine så afsløret, at kortet er i 1:4000, men beregningsmålestokken er 1:7000 fra condes.
Se det forklarer alt og kilometertiderne rasler nu op (til det normale). Så burde man jo have tæsket opvarmningen igennem, så anemonerne var taget lidt hurtigere. Sprinten var 1276 meter.
Hvor blev det en både sjov og hyggelig aften. Morsomt løb - der trak tænder ud - rigtig god stemning og
god forplejning. På et tidspunkt blev vi jo "nødt" til at køre.
Med venlig hilsen

Lotte og Erik Brühl
Vibe
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