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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Jens A. Hansen Gl. Øverødvej 8, 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  29405649 

 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     

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  23326829 

     

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: 

 27. november 2015. Bladet udkommer ca. to uger senere.   

 27. januar 2016. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

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

                                                                             
 

Bomkanonen. 
 

Da klubmesterskabet blev udsat, kunne der 

heller ikke kåres en Bomkanon-vinder. Der-

for har du stadigvæk chancen for at deltage 

i konkurrencen. 
 

Lige nu ved vi ikke, hvornår det bliver, men 

det skal ikke forhindre dig i at sende dit bi-

drag til mig. Jeg kan gemme din bomhistorie 

så længe min computer er ok, og da den er 

ret ny, forventer jeg, at det kan blive meget 

længe. 

Det kræver lidt tidsoverskud at sætte sig til 

at skrive, men husk på, at du derved kan bi-

drage til underholdningen.  
           Send dit bidrag til vibe.bogevig@gmail.com 
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Formanden har ordet 
Kun en måneds tid er forløbet siden det forrige 

nummer af Komposten udkom. Ikke desto min-

dre har søllerødderne siden deltaget i tre dan-

marksmesterskaber og en op/nedryknings-divi-

sionsmatch. Men forrest i vores erindring står 

desværre Kaj Maags alt for tidlige bortgang og 

de tragiske omstændigheder her omkring under 

DM Lang i Ålum. Jeg vil ikke beskrive dem 

her, men de kan læses eller genlæses på klub-

bens hjemmeside. Vores tanker går derfor i 

denne tid til Iben, Astrid og Magnus Maag, som 

har mistet deres ægtefælle og far. I den forbin-

delse skal også lyde en stor tak til de mange 

søllerødder, der bistod med hjælp og støtte i 

skoven og senere. 

 

Sidste år var Søllerød arrangør af DM Mellem 

sammen med OK Øst, og i år var stævnet flyttet 

til Jylland, nærmere betegnet til det stærkt ku-

perede Munkebjerg ved Vejle. De mange høj-

demeter, som skoven byder på, kom næppe 

som en overraskelse for søllerødderne, da DM 

Lang sidste år blev holdt i den anden ende af 

skoven.  Guldmedaljer blev der ingen af til søl-

lerødderne i år, men 4 sølvmedaljer til Ellen K. 

Larsen, Vibe, Peter Østergaard og Arne Grøn-

dahl og 2 bronzemedaljer til Alberte Kaae-Ni-

elsen og Jørgen Münster-Swendsen. 

 

14 dage senere den 12. september inviterede 

Horsens OK til DM Stafet i St. Hjøllund. Si-

mon Thrane-Hansen, Aske Jepsen og Magnus 

Maag satte tingene på plads i H-20 og vandt en 

flot guldmedalje. Men de ældre klasser fulgte 

godt med, og det blev til sølv i H45- (Magnus 

Oscarsson, Mogens Hagedorn, Steen Olsen) og 

bronze i både D65- (Vibe Bøgevig, Else Juul 

Hansen) og H65- (Jørgen Münster-Swendsen, 

Peter Werling, Christian Strandgaard). 

 

Dagen derpå blev DM Lang holdt i Ålum. Hvad 

der begyndte som en dag med glæde og for-

ventninger om gode o-oplevelser endte des-

værre som en meget trist dag. Konkurrencerne 

var dog i fuld gang, da ulykken skete, og de fle-

ste fik først den triste nyhed efter målgang. Et 

specielt tillykke skal lyde til Astrid og Magnus 

Maag, som begge vandt sølv i deres klasse, D-

20 hhv. H-20. Og et stort tillykke til Alberte 

Kaae-Nielsen, som vandt sit første danmarks-

mesterskab (D-14). Simon Thrane-Hansen 

vandt endnu en guldmedalje (H-20), Ellen K. 

Larsen endnu en sølvmedalje (D-10), og Vibe 

vandt sin tredje medalje ved de tre sensommer-

DM’er (bronze D65-). 

 

Stort tillykke til de mange medaljetagere ved de 

tre DM’er!  

 

85 søllerødder var tilmeldt divisionsmatchen 

den 6. september i Klinteskoven på Møn, hvor 

vi kæmpede for at bibeholde vores plads i Øst-

kredsens 1. division i 2016. Modstanderne var 

Allerød OK, OK Roskilde og OK Øst Birkerød. 

Om søllerødderne måske har følt sig på hjem-

mebane efter at have arrangeret en fantastisk 

vellykket DM weekend i samme skov for to år 

siden, kan man kun gisne om, men resultatet 

blev i hvert fald, at vi overbevisende vandt alle 

tre matcher mod de øvrige klubber. Så også i 

2016 vil Søllerød OK være at finde i 1. divi-

sion.  

 

Med stor beklagelse må jeg desværre bringe 

endnu en dårlig besked i dette nummer af Kom-

posten. I ugen op til DM weekenden var Arne 

Grøndahl på sin cykel involveret i et voldsomt 

sammenstød med en anden cyklist. Arne er 

kommet meget alvorligt til skade, og på nuvæ-

rende tidspunkt ved vi ikke, hvornår vi ser ham 

igen. Familien har bedt om, at al kontakt til 

Arne går gennem dem. 

 

Med baggrund i de tragiske begivenheder har 

bestyrelsen valgt at udskyde den planlagte fest 

i september i anledning af klubbens 25-års fød-

selsdag og afholdelsen af klubmesterskabet til 

et senere tidspunkt. Bestyrelsen vil på sit næste 

møde den 29. oktober fastlægge en ny dato. 

 

O-hilsen 

-Niels 
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Mindeord om Kaj Maag 
 

Af Niels Bentzon. 

 

Mandag den 14. september døde Kaj Maag efter på 

tragisk vis at være faldet om med hjertestop i sko-

ven under DM Lang i Ålum dagen før. Kaj efterla-

der sig Iben, Astrid og Magnus. 

 

Da vi var i gang med den store ombygning af klub-

huset og oprydning i kælderen for et par år siden, 

var Kaj selvfølgelig straks på pletten, smøgede ær-

merne op, fik sat system i tingene på sin rolige og 

lune, men også bestemte facon. Mange gange, hvor 

vi i bestyrelsen har drøftet, hvordan vi fik klaret det 

det ene eller det andet, har Iben haft mandat med 

hjemmefra og sagt: ”Det vil Kaj gerne ordne”. En 

af de mere besværlige men vigtige opgaver, som 

Kaj har taget sig af de senere år, er depotet på Van-

geboskolen. Alle, der har været i kælderrummet un-

der skolen, ved hvor meget stævnegrej, der skal stu-

ves ind på meget lidt plads i den rigtige rækkefølge, 

men Kaj kunne som få organisere tingene, skabe 

orden og forhindre kaos. 

 

 
 

I foråret så vi Kaj i rollen som stævneleder på en af 

vores SprintCup. Jeg ser for mig, hvordan Kaj iført 

sin uundværlige hat og gule regnfrakke på sin ro-

lige facon styrede slagets gang. Kaj havde igen 

overblikket, og har en stor del af æren for, at stæv-

net blev en succes.  

 

Kaj var søllerod med hud og hår. Med en fortid som 

volleyballspiller på eliteniveau var orientering må-

ske ikke det mest nærliggende valg af ny sports-

gren, men da Astrid og Magnus begyndte i SUT, 

fulgte Iben og Kaj hurtigt efter og har siden været 

at finde blandt klubbens mest engagerede og ak-

tive. Familien Maag har deltaget i utallige klubar-

rangementer og –ture. Denne sommer gik turen til 

Norge, hvor Astrid og Magnus var udtaget til lands-

holdet ved juniorverdensmesterskaberne i Rauland. 

Men vi ældre havde også vores interne konkurren-

cer, og Kaj havde svært ved at skjule sin tilfreds-

hed, når han fik slået os andre ”oldboys”. Som for 

alle os andre ”amatører”, der er kommet ind i spor-

ten i en voksen alder, gik orienteringen ikke altid 

helt efter planen, og Kaj kunne sidste år indskrive 

sig på en hædersplads i Bomkanonen på baggrund 

af en hel forrygende og humoristisk beskrivelse af 

sine vejvalg på en SUT-tur til Wales i forrige påske. 

Mange hyggelige timer er gået med at nørde kort 

sammen med Kaj og med at diskutere ”verdenssi-

tuationen”. Kaj havde begge ben solidt plantet på 

jorden, og man kunne altid få et godt pragmatisk 

forslag og råd. 

 

Kaj var ikke overraskende et konkurrencemenne-

ske, hvilket synes at have smittet af på Astrid og 

Magnus. For dem var Kaj en kærlig og nærværende 

far, men også en inspirator og sparringspartner, 

som fulgte deres udvikling tæt og glædede sig sam-

men med dem over deres successer.  

 

 
 

Søllerødderne har mistet en dejlig klubkammerat 

og ven. Iben, Astrid og Magnus har mistet en kær-

lig og dejlig ægtefælle og far. Vores tanker går til 

dem i denne tid. 
 

Æret være Kajs minde. 
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Arne Grøndahl. 
 

Klubbens mangeårige eliteløber – nu H70-klas-

sen – er kommet slemt til skade i en trafik-

ulykke. Arne bruger sin racercykel flittigt og 

var bl.a. i Tisvilde Hegn til et O-arrangement d. 

12.8. --- på cykel fra Birkerød.  
 

På en cykeltur den 8.9. kolliderede han uheldig-

vis med en anden cyklist og faldt så uheldigt at 

han beskadigede 2 nakkehvirvler. 

Han er indlagt på Neurointensivafsnittet på 

Rigshospitalet – hvor Kirsten Møller arbejder. 

Kirsten Møller orienterede efter aftale med fa-

milien kort på klubturen til DM-arrangementet 

i Jylland om uheldet og om, at det endnu er for 

tidligt at sige noget om konsekvenserne af Ar-

nes skader; andet end at han står over for et 

langvarigt genoptræningsforløb. 
 

Familien er tæt samlet om Arne og de beder om 

at være alene om at besøge ham – på nuvæ-

rende tidspunkt. Blomster frabedes, mens cho-

kolade og lign. er velkomment. 

 

 

 
Arne vandt sølv ved DM-mellem d.29/8-15 

 

 

Klubben sender sine varmeste ønsker om hans 

restitution, og vi håber snart at se ham i vores 

midte igen. 

Arne vil orientere klubben om sin tilstand i 

samarbejde med Kirsten. 

________________________________________________________________________________ 

 

Komposten, vores klubblad. 
 

122 medlemmer har stadigvæk lyst til at modtage Komposten som et fysisk blad. Det er dejligt. 

Men læser du udelukkende Komposten på nettet, så husk at fravælge bladet i O-service. 
 

I familier med børn er det vist et ”must” at have bladet liggende, for hvilken 12-årig tænker på at åbne klubbens 

hjemmeside og læse bladet der?!  (- det skal da læses   ) 

 

Flere klubmedlemmer har valgt udelukkende at læse netudgaven – for at medvirke til en besparelse. Nogle af 

disse har også fortrudt, da det er rart at have ved hånden, så man kan læse i det, når der er tid, og øjnene falder 

på det. 

En del af udgiften til bladet går til porto. Denne del forsøger jeg at nedbringe ved at medbringe Komposten til 

træningerne. Seneste nummer, september 2015, blev på 32 sider, og da det blev trykt på lidt finere papir (90g), 

oversteg vægten 50 gram, som Post Danmark bruger som portogrænse. Der skulle således 14 kr. på et B-brev!! 

(Portostigning pr. 1.januar 2016 bliver tilsyneladende på 1 kr. = 8 kr.) 
 

Derfor opfordrede jeg forskellige søllerødder til at være udbringere. Der var stor velvilje, det gik forrygende 

og mange mente, at det kunne de da hjælpe med hver gang. Og det håber jeg så vil blive en fast ordning.  

 

TAK til alle jer, der bragte september-Komposten ud.  
 

Så kære søllerod, tag et eksemplar med til en eller flere klubkammerater i dit nabolag. Du kan jo tage en cykel-

eller løbetur i samme ombæring.  

 

O-hilsen Vibe Bøgevig. 
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DM-stafet og DM-lang 
12. og 13. september 

 

 
Sejr til Simon Thrane Hansen, Aske Jepsen og Magnus Maag i H-20.

Af Andreas Mikkelsen Jensen.  
 

Weekenden 12. og 13. september bød på DM i 

stafet i St. Hjøllund Nord og Ålum i Midtjyl-

land.  

 

Stafetten havde stævneplads lokaliseret i et 

smalt brandbælte med klubtelte i skoven og et 

opløb i brandbæltet til mål og skifte.  
 

 
Kig ind over stævnepladsen. 

 

Terrænet vekslede mellem tæt fyrreskov til 

åbne indlandsklitter, men uden så mange kur-

vedetaljer. Generelt var det ikke så teknisk kræ-

vende, og var derfor bare med at løbe stærkt og 

have fokus på kompasset og se langt når det var 

åbent. Den sidste del af banen var dog noget 

lumsk efter publikumspassagen ca. 10 min. før 

målgang. Flere steder på banen var korttegnin-

gen af åbne områder noget tvivlsom, men 

havde ikke afgørende betydning for resulta-

terne. Banerne havde generelt ikke så mange 

gaflinger som resulterede i at feltet var meget 

samlet efter første tur i de fleste klasser.  
 

På damesiden havde Søllerød et D20, to D45 

og tre D65-hold, hvoraf holdet med Else Juul 

Hansen og Vibeke Bøgevig vandt bronze. 
 

På herresiden stillede vi op med to hold i H20 

og H45 og et hold i H21, H50, H55, H65 og 

H70. H20 førsteholdet bestående af Simon 

Thrane Hansen, Aske Jepsen og Magnus Maag 

dominerede stafetten og vandt med 2:32 min 
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ned til Tisvilde Hegn OK og 10:50 til Silkeborg 

OK. Stort tillykke til drengene, der til næste år 

skal dyste i senior-klassen. Andet-holdet kla-

rede sig også godt med Rune Østergaard, Julius 

Molsen og Mikkel Kaae-Nielsen med en fjer-

deplads knap 22 min. efter førsteholdet.  

H21 holdet bestod kun af mig som seniorløber, 

suppleret med Thor Find Andersen (H18) og 

Claus Kaae-Nielsen (H45) for at kunne stille et 

hold. Selvfølgelig en skuffelse for mig, at der 

ikke var andre seniorløbere, der ville tage med 

til Jylland. 

H45 holdet bestående af Magnus Oscarsson, 

Mogens Hagedorn og Steen Olsen løb sig til 

sølvmedaljer 2:50 min efter det vindende hold 

fra FIF Hillerød og 1:36 min hurtigere end Tis-

vilde Hegn OK.  

 

 
Steen Olsen, Mogens Hagedorn og Magnus 

Oscarsson 
 

 
For Louisa, Frida og Selma var det dejligt at se 

far på sejrsskamlen. 

 

H65 holdet bestående af Jørgen Münster-

Swendsen, Peter Werling og Christian Strand-

gaard fik bronzemedaljer knap 2 min. efter 

Odense OK.  

I mix-klassen stillede vi med to hold i klassen 

H/D-43 der endte på 10. og 12. pladsen. 

 

Klubben havde booket ophold på vandrehjem i 

Randers, men af uforklarlige årsager havde de 

ikke plads til os alligevel. Til gengæld blev vi 

indlogeret på hotel lidt uden for byen. Det tror 

jeg ikke vi skulle klage over. En dejlig seng og 

god mad både aften og morgen.  

 

Dagen efter stod den på langdistance i Ålum 

skov. En smal skrænt-skov med store markante 

slugter og mange områder med underskov, der 

godt kunne minde lidt om Munkebjerg, bare 

ikke helt så kuperet. Banerne havde generelt 

mange poster, og mange korte stræk. Min bane 

på godt 15 km havde hele 40 poster!  

På damesiden i D20 viste Astrid Maag sin 

styrke og blev nr. 2, 6 min. efter den suveræne 

Miri Thrane Ødum fra OK Øst Birkerød. Agnes 

Johnson viste sig også med en flot 5. plads. 

 

 

 

I D14 fik Al-

berte Kaae-

Nielsen ende-

lig sin for-

tjente sejr.  

 

Hun vandt 

klassen med 

over 5 min 

ned til Freya 

Halberg Pe-

tersen på an-

denpladsen.  

 

Stort tillykke 

til Guld-Al-

berte.  

 

 
Alberte i en superspurt på vej mod guldet i D-14 
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I D10 fik Ellen K. Larsen en flot sølvmedalje i 

en tæt medaljekamp. 1., 2. og tredjepladsen lå 

alle indenfor 49 sekunder.  

 

 
Ellen lige efter målgang. 

 

I D50 endte Marianne Kirkegaard på en 5. 

plads tæt forfulgt af 6. og 7. pladsen der begge 

lå indenfor 30 sekunder efter Marianne.  

I D65 fulgte Vibeke Bøgevig op på gårsdagens 

resultat ved også at vinde bronze på langdistan-

cen. I D70 fik Else Juul Hansen en fjerde plads 

1:43 min op til podiet.  

I herreklasserne viste Simon Thrane Hansen sin 

storform ved at vinde H20 i tiden 1:10:36, 1:14 

min foran Magnus Maag der tog sølv og 5:36 

før Emil Øbro fra Tisvilde Hegn OK på tredje-

pladsen. Aske Jepsen havde også et godt løb, 

men taber på langstrækket og ender som nr. 4.  

 

I H18 bliver Julius Molsen fire 12 min. efter 

vinderen. I H55 fik Peter Østergaard en flot 5. 

plads i en tæt fight kun 50 sekunder fra podiet. 

I H70 fik Gert Bøgevig en fjerdeplads 52 se-

kunder fra tredjepladsen.  

Personligt var jeg meget træt efter gårsdagens 

stafet og følte mig ikke nærværende i løbet. Mit 

fokus var ikke 100 % på løbet, hvor andre lø-

bere og tanker resulterede i mange store fejl.  

 

Det resulterede også i, at jeg blev syg de efter-

følgende dage, så har nok haft lidt i kroppen un-

der løbet. 

Tak for en hyggelig tur og nogle gode konkur-

rencer.  

Andreas 

________________________________________________________________________________ 

    
      De danske verdensmestre overrakte DM-medaljer          Frida Hagedorn            Claus Kaae-Nielsen   

      til de unge talenter.                                                          løb en åben bane.            løb på H21-holdet. 

      Her får Aske sin guldmedalje af Maja Alm. 

 

 

 

 
     Mathias Buchgreitz fyldte 12 år på stafet-dagen, 

     og havde medbragt kage til alle.  
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Mini-SUT 
 

Mini-SUT med vokseværk 
Antallet til den ugentlige mini-SUT-træning 

vokser fortsat. Der er ofte over 30 børn og op 

til 15 forældre, der deltager i eller støtter op om 

træningen. Men det er ikke kun antallet, der 

vokser, de største mini-SUT´er vokser også og 

flere forventes at flytte op til SUT efter nytår. 

 

 

For at de største mini-SUT´er, de kommende 

SUTTER, kan se hvordan de “store” SUT´er 

træner, er der lavet fælles træning. Den første 

mandag i måneden træner de mini-SUT´er, som 

er 10 år eller mere sammen med SUT. 

Den første træning fandt sted 7. september i 

Rude Skov øst for Hørsholm Kongevej. 

 
 SUT´er, mini-SUT´er og trænere klar til første fælles træning. 

 

SUT- og mini-SUT-løbere mødtes ved Rønnebærhuset og fulgtes til start. Der var tre startsteder; 

Magnus Oscarsson sendte de yngre mini-SUT-løbere <10 år ud på almindelig mini-SUT-træning. 

 

 
Magnus fordeler de mange minier på tre forskellige aktiviteter. 
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Kirsten Møller sendte de ældste mini-SUT- og yngste SUT-løbere ud på lette og mellemsvære ba-

ner, hvor forældre hjalp til med at skygge, og de ældste SUT-løbere løb ud på svære baner. 

 

        
Efter fotografering går de unge rødder mod skoven.        SUT-Træner Kirsten Møller giver instruktion til  

                                                                                            lette og mellemsvære baner. (Johan vælger svær). 

 

Nogle af de ældste mini-SUT´er deltog i spis-

ning efter træningen, der blev efterfulgt 

af "tørtræningen", hvor der blev talt om basal 

kortforståelse og O-løbsteknik. 

Ud over den fælles træning er der planlagt en 

fælles træningsweekend den 24.-25. oktober 

for de Mini-SUT´er, som flytter op til SUT ef-

ter nytår og de yngste SUT´er. 
Marianne Illum

 

Steen Knuhtsen skriver, hvad Ellen K. Larsen fortæller om første træning med SUT´erne. 

 

”Vi er ca. 10 af de ældste fra mini-SUT, der nu 

skal rykke op og træne med SUT. Indtil videre 

træner vi med SUT den første mandag i måne-

den, og først fra nytår rykker vi ’helt op’. 

  

Vores første træning med SUT var i september. 

Vores trænere var Marianne, som vi kender 

godt, og Bo og Kirsten, der er vores nye træ-

nere. Vi blev delt op i to hold efter alder. Vores 

hold blev af Kirsten døbt ’de super seje’  … 

god start! 

Vi løb en D/H 12 bane. Jeg løb sammen med 

Emilie. Banen var ikke vildt svær, selvom alle 

poster var sat et stykke inde i terrænet. Vi bom-

mede dog lidt på en enkelt post, mest fordi at 

der var mange mountainbike stier i området, 

som ikke var på kortet, så det snød os lidt. Bo 

fulgte os et stykke af ruten på afstand. Han lod 

godt nok som om, at han løb sit eget løb, men 

vi var ret sikre på, at han holdt øje med os! 

  

Som noget nyt klædte vi om efter træning. Ma-

rianne viste os omklædningsrummet i Holte-

hallen og fortalte os, hvad vi skulle gøre. Der-

efter spiste vi med de andre SUT’er i Rønne-

bærhuset, hvor der var dækket op, og maden 

var klar. Maden var super god, og det var hyg-

geligt at spise sammen. Bagefter skulle der 

være ’tørtræning’, men vi havde fået lov at gå 

efter spisningen. 

 
Steen 

med to 

store 

mini-

SUT er 

Ellen og 

Emilie 

Bæk 

Christi-

ansen. 

 
 

Næste gang vi skal træne med SUT er 5. okto-

ber. Det bliver spændende. Men det er også 

rart, at vi fortsat skal træne med mini-SUT og 

Magnus indimellem indtil nytår. ” 
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Pæleflytning og Naturens Dag 
 

      
Tæt på!    Godt gemt              Hærværk 

 

Pæleflytning:  

Nu skulle man jo tro, at dét at være en helt almindelig, fredelig rød pæl i en fredelig skov ville betyde et 

fredeligt liv, men ak! træer vælter livstruende tæt på, træer fældes lige oven på én (den lille røde plet midt i 

midterbilledet er pælen (kun rød i Netversionen)), eller hærværksfolk holder frokost med skovsvineri og hær-

værk som dessert. 

Stampeskoven, som først blev invaderet af eghjorte, som krævede kraftige fældninger (midterbilledet) fik 

senere følgeskab af kron-, då- og sikahjorte, efter at hegnet var flyttet op til stien helt nord i Stampeskoven.   

 

 

Ingen har fortalt os, at vi var uønskede dér, men 

behandlingen af skoven, som visse steder er en 

ugennemtrængelig tæthed tre, hvis ellers et virvar 

af fældede træer indregnes i tæthedskategorier, 

gjorde at selv vi hårdhudede nok mente, at det var 

på tide, at trække pælene op og finde nye græs-

gange for dem. Efter aftale med Naturstyrelsen 

blev pælene så flyttet den 7. september, så vi 

kunne have en ny bane klar til Naturens Dag 6 

dage senere. 

 

                Den nye svære 3,6 km. -bane 

 

 

Erik Brühl, Jens Aaris Thisted, Niels Raagaard og un-

dertegnede kunne som godt sammenspist pæle-bore-

bisse-team på få timer få klaret omflytningen. Så den 

nysgerrige, der ønsker en frisk, ny svær bane, kan bare 

gå ind på vores eller DOFs Findvej-side og hente 

Raadvad 3,6 km svær, og der står så 10 pæle lige klar 

til at blive fundet. 

 

                   Det nye hegn i Stampeskoven    

 

Niels Raagaard, måtte naturligvis ud med korttegner-

blyanten og finjustere kortet, ligesom han efterføl-

gende har fået indtegnet det nye hegn omkring Stam-

peskoven syd for Mølleåen.  Og så er vi fremme ved: 
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Naturens Dag: 

Planerne for Naturens Dag, søndag den 13. septem-

ber, var længe lidt svævende, da stort set hele Søl-

lerød OK havde flyttet sig mod det jyske. Men igen 

fornægtede klubånden sig ikke. Jeg havde prøvet 

det før, og skulle ikke til Jylland; så var jeg på 

plads. Sprintbanen, som jo er scoopet, skulle på 

plads og minsandten om ikke Bo Rasmussen - som 

altid - stod hjælpsom på pletten med alt grej til en 

flittigt benyttet bane. Anne Skovbæk stillede op 

med hund og Trine Næstoft med sønnerne Marinus 

og Benjamin. Henrik Kleffel og Torben Bøttcher 

stillede op med hjælpsomhed og løbesko og indvi-

ede den 6 dage gamle bane. Den var perfekt. 

Nok synger vi jævnt hen ”Septembers himmel er så 

blå”, men den dag kunne vi godt have byttet sidste 

ord ud med ”grå”. Det var det, vi kalder blandings-

vejr, hvilket satte sit præg på besøgstallet, men de 

fremmødte orienterede, sprintede, rapellede i træer, 

bagte pandekager, fangede fisk og fandt svampe. 

De strålede, og hvad gjorde vi så? Vi strålede igen, 

så de lige godt hundrede gæster fik nogle begiven-

hedsrige timer i den skønne aktivitetssymbiose, der 

skabes, når en skovmand med klatregrej, en Natur-

skole med brænderøg og naturaktiviteter og en o-

klub med sine krops- og åndsstimulerende sysler 

går sammen. 

Pæleflyttere, korttegner og Naturens Dagshjælpere 

takkes alle. 

 

Kaj Rostvad 

________________________________________________________________________________ 
 

Hvad sker der her?  > 
 

Et besøg på Rudegård Stadion kan for tiden 

byde på ganske store overraskelser.  

Hvis du skal ind i omklædningsrummene i un-

deretagen eller frem til vores kortskab med må-

nedsbanen, vil du møde en stilladslabyrint, 

som giver en spændende vejfindingsopgave.  

Der er tilsyneladende gang i en større udven-

dig renovering af Den gamle Holtehal og om-

klædningsfløjen hen mod den nedlagte restau-

rant i hovedbygningen, som Kaj Rostvad i se-

neste Kompost satte på plads i historien. 
 

Der sker meget mere! 
 

I løbet af sommeren er den nordlige store græs-

bane sat under forvandling til endnu en kunst-

græsbane, så fodboldfolket kan få endnu bedre 

forhold. Der er sket en udflytning ind i skoven 

nord for banen, niveauer er blevet hævet, der bli-

ver sat høje hegn og lige nu er der ved at blive 

lagt store stenbelægninger ud + kantsten. Derved 

bliver adgangsforholdene til de nu 2 kunstgræs-

baner anlagt således, at spillerne kan komme på 

banerne uden jord under fodtøjet! Disse kæmpe-

arbejder har lagt beslag på det meste af grusba-

nen – store maskiner, skurvogne og mængder af materialer hober sig op, så grusbanen er tæt på at være fyldt 

op. 
 

Hvad med O-løberne?  
 Vi er jo terrængående, så vi kan forcere selv de mest udfordrende forhindringer; men sprintkortet, som SUT 

og mini-SUT bruger, må have en ordentlig omgang revision, og banelægningen vil blive ganske kompliceret 

på det meget mindre område, som ikke er berørt af fodboldbanerne. 
 

Tag selv et kig ved næste besøg på Rudegaard Stadion / i Rønnebærhuset! 

Gert Bøgevig 
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Divisionsmatchen 
i Klinteskoven på Møn 

 

    
Sådan så Søllerød OKs facebookside ud 6/9-15 

Søllerød OK forbliver i 1. division!  
 

I dag, søndag d. 6. september, formåede Søl-
lerød OK ikke mindre end at få top-score til 
op-/ned-ryknings matchen på Møn. Det viste 
sig desuden at vi fik slået Allerød med 20 po-
int, som er en klar forbedring i forhold til de 
tidligere matcher!  
Godt kæmpet! Se hvor mange point du sco-
rede på 
 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/resulta-
ter/Div.Matc%20slut.htm 

 

Et kig på resultatlisten vidner om mange flotte præstationer. De pointgivende søllerødder er nævnt neden for. 
 

Allerød OK-OK Roskilde:  134-112  

Allerød OK-OK Øst Birkerød: 135-92 Søllerød OK  6 point 

Allerød OK-Søllerød OK:  114-134 Allerød OK  4 point 

OK Roskilde-OK Øst Birkerød: 133-96 OK Roskilde  2 point 

OK Roskilde-Søllerød OK:  102-148: OK Øst Birkerød 0 point 

OK Øst Birkerød-Søllerød OK:   87-145 

 

Gruppe H1 

3 Mikkel Kaae-Nielsen H-20 

6 Andreas Mikkelsen Jensen H21- 

7 Rune Østergaard H-20 

9 Julius Molsen H-20 

 

Gruppe H2 

2 Steen Olsen  H45 

4 Mogens Hagedorn H45 

7 Bo Rasmussen H45 

 

Gruppe H3 

9 Kim Find Andersen  H50 

10 Michael Graae H50 

11 Jens Anders Hansen H55 

 

Gruppe H4 

2 Jørgen Münster Swendsen H65 

4 Henrik Kleffel H60 

 

Gruppe H5 

1 Arne Grøndahl H70 

2 Gert Bøgevig H70 
 

 

Gruppe H6 

2 Silas Schytte Olsen         H-16B 

3 Lukas Becker                  H-14 
 

Gruppe H7 

2 Kenn Willén                     H35B 

6 Steen Knuhtsen                H35B 

7 Andreaz C. Poulsen         H35B 
 

Gruppe H8 

2 Mathias Buchgreitz         H-12 

3 Toke Tillingsøe               H-12 
 

Gruppe D1 

1: Astrid Maag                    D-20 

9: Ellen Thisted  (D65-)      D35- 
 

Gruppe D2 

5 Iben Maag                       D45 

6 Heidi Kristensen                D45 
 

Gruppe D3 

4 Anne Skovbæk                  D50 

6 Anne Kaae-Nielsen           D50 

12 Susanne Thrane               D50 

Gruppe D4 

1 Vibeke Bøgevig D65 

4 Jette Stepputat                     D65 
 

Gruppe D5 

1 Else Juul Hansen D70 

3 Kirsten Olsen D70 
 

Gruppe D6 

1 Alberte Kaae-Nielsen D-14 

3 Camille Næstoft Juhl D-14 
 

Gruppe D7 

4 Marianne Illum                  D35B 

8 Mette Bæk Christiansen    D35B 

9 Trine Næstoft Juhl             D35B 
 

Gruppe D8 

3 Ellen K. Larsen D-12 

6 Emilie Bæk Christiansen D-12 
 

Gruppe 9 

1 Oscar Bæk Christiansen H-10 

4 Magne Tillingsøe H-10

 
 

Det var dejligt, at vi havde forholdsvis mange ungdomsløbere med til Møn. De tog godt for sig af til ung-

domspointene. Nyt at se Ellen og Emilie i D-12 og imponerende, at Oscar (8år) kunne vinde gruppe 9, 

skarpt forfulgt af Magne, og se lige gruppe D6 og H8  

Vibe 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/resultater/Div.Matc%20slut.htm
http://www.herlufsholm-orientering.dk/resultater/Div.Matc%20slut.htm
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14-DAGES-BANEN >>>>>>> MÅNEDSBANEN 
Den vågne søllerod – og dem er der jo en hel del af – har nok opdaget, at der er sket en væsentlig 

ændring i det ekstra supertilbud, som vi giver til gæsteløbere (og til mange af vores egne meget ener-

giske medlemmer). 

Efter i mange år at have samarbejdet 

med OK Øst om 14-dages-banerne i 

Rude Skov, skal der nu tænkes på en 

helt ny måde.  

Da OK Øst her denne sommer fik sat 

egne Find-Vej-pæle i jorden i den nord-

vestlige del af skoven, trak OK Østerne 

sig fra det mangeårige fællesprojekt, 

som sikrede tilbuddet om friske 14-da-

ges-baner i Rude Skov. 

I en overgangsfase har jeg valgt at sørge 

for at fastholde ideen om faste baner, 

men ”konceptet” er nu noget anderle-

des, idet jeg resten af året vil sætte et sæt 

nye poster ud ved hvert månedsskifte.  

I kortskabet ved omklædning vil der fortsat blive hængt baneforslag op, dog vil jeg give 2-3 ideer til 

baneforløb, så løbere, der kommer flere gange i en måned, får ideer til en kort, en mellem eller en 

lang bane. Jeg har yderligere rundsendt PDF-filer med banerne, så man hjemmefra har kunnet plan-

lægge egen træning og udprinte eget kort.  

 
 

Kim Find Andersen har netop gjort MÅNEDSBANEN tilgængelig via klubbens 

hjemmeside. Klik ind på www.sollerod-ok.dk og vælg ”For klubmedlemmer”. 

Underpunktet ”Måneds Banen” giver dig oktoberbanen lige til at printe ud + ind-

blik i de seneste ”historiske” baner.  Kim har således opbygget et system, som 

sikrer, at klubmedlemmer kan få adgang til banerne – uden at gæster kommer ind 

og ”tager vores kort” – der skulle jo gerne stadig være en lille kortomsætning, når 

gæsteløbere vil i skoven. 

I kortskabet hænger desuden et kort med ”pæleposter”, så der kan lægges egne 

baner, som er en kombination af pæle og månedsposter. Her kan hver enkelt sølle 

rod vise egen kreativitet !!! 

Niels Raagaard har fremstillet en ny serie af de små specialskærme (med NAT-

reflekser), så vi har 2 sæt. Derved lettes processen med poster ind og ud. 

 

 

VIL DU HJÆLPE med en bane næste år? 

Ja, selvfølgelig er der 12 søllerødder, som vil hjælpe med at holde ideen levende.  
 

BEGYND ALLEREDE NU at lægge en bane på 6-8 km og 14-16 poster – en bane som kan være 

basis for flere forløb.  
 

MELD DIG på gert.bogevig@gmail.com, så jeg kan lægge en årsplan for 2016. 

 

Poster i skoven = glæde for mange !!! 
GERT 

 

http://www.sollerod-ok.dk/


Søllerød Orienteringsklub                                                  Komposten – 25. årgang nr. 5 – oktober 2015 

16 

Træningssiden 
 

Når disse linjer skrives, byder sæsonen 2015 på 

endnu to torsdagstræninger i dagslys. Tokke-

køb Hegn lægger terræn til Torben Bøttchers 

baner og Jægersborg Hegn tager imod René 

Moss' kreativitet. 

Kigger vi lidt tilbage, bare til efter sommerpau-

sen, har det foruden vore vanlige ofte besøgte 

nærområder også budt på Folehave, Jægers-

borg Hegn og Nørreskoven. Alle nok snart tid-

ligere B-skove, hvor o-løb kun sjældent tilla-

des. Skønt, vi fik lov. 

Ser vi lidt frem har vi dog også tre torsdage i 

mørke at glæde os til. Allerede den 22. oktober 

2015 begynder nattræningen og Peter Øster-

gaard fortæller, at han allerede har lagt banerne 

med start fra Femsølyng. Dette lige inden Pe-

ters fulde koncentration retter sig mod Jættemi-

len, som han har en aktie i. Husk – Du kan al-

lerede nu støtte Peter, OK73 og os selv (o: ved 

igen at gøre Søllerød OK til dette stævnes stør-

ste klub. Tilmeld dig nu! 

Lige inden Jættemilen skal vi dog glæde os 

over, at vi igen har fået lov at løbe natløb på 

Kokkedal Golfklub. Det har vi haft lovning på 

før, hvor det desværre er druknet i regn og blød 

fairway. Men denne gang lykkes det! 

Selv om Kokkedal Golfklub er sidste planlagte 

klub-nat-træning, er det dog ikke slut. Hærens 

Officersskole har siden sommerpausen lejlig-

hedsvis gæstetrænet i Søllerød OK. Som tak 

herfor inviterer ”Jenserne” på fire nattræninger 

rundt i det Nordsjællandske. Mere herom når 

tiden sig nærmer.  

Netop nu planlægges 1. halvår 2016. Vi håber 

igen på, at vi får lov at løbe i ”vores” B-skove, 

men også andre gæsteskove er i tankerne. Mon 

ikke vi har en plan til næste Komposten. 
 

Træningsbanden består af en samling frivillige 

søllerødder, der brænder for at give dig en god 

oplevelse i skoven uge efter uge. Har du måske 

haft tanken, ”at det kunne måske være meget 

sjovt at lægge en træningsbane” - Jamen så tøv 

ikke længere. Tag fat i for tiden værende ban-

deleder – Henrik Kleffel – og tilkendegiv din 

interesse. Det behøver ikke være noget med, at 

du alene skal stå for en træning. Du kan også 

”nøjes” med at hjælpe en af de mere etablerede. 
 

Henrik Kleffel 

 

Breddetræning 2015 

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. 

 

Jættemilen løbes i år i St. Dyrehave søndag den 8. november. 
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Med O-skoene på tur – på tur i verden 
 

Oplevelse 1. Vi var en lille flok danskere, som 

i 2005 fik en orienteringsoplevelse, om ikke for 

livet, så for mange år. Vi var på rundrejse i Ca-

nada i forbindelse med veteran-WM og var nået 

ind på østsiden af Rocky Mountains. Stævne-

pladsen lå dybt nede i den floddal, som Red 

Deer River gennem adskillige tusinde år har 

gravet i den canadiske prærie. De eroderede 

dalsider bestod af grålige hårdpressede jordlag, 

som gennem tiden var blevet formet i de utro-

ligste terrænformer.  

Jeg var så heldig at have en sen start, så jeg 

kunne opleve mange andre løberes indsat-

ser/kampe i det fantastisk spændende terræn – 

og med en lille smule kriller i maven tænkte jeg 

frem på mine egne kommende anstrengelser.  

Og ganske rigtigt fik jeg en spændende ople-

velse med svær orientering og store fysiske ud-

fordringer. Stadig husker jeg den lille kortlæs-

ningsfejl, som medførte, at jeg kom til at løbe 

på en smal afsats ”for langt nede”. Fejlen måtte 

jeg rette ved nærmest med neglenes hjælp at 

forcere den 3-4 meter høje skrænt, så jeg kom 

på min rette hylde.   
 

Oplevelse 2. Vi var 

kun to danskere, som 

en anden gang fik 

den oplevelse at 

krydse Bosporus-

strædet på en O-tur 

til Istanbul og flere af 

Balkanlandene. Kor-

tet var af en god kva-

litet, terrænet kraftigt  

 

 

 

 

kuperet og bundvegetationen stedvis ret tæt og 

tornet. Efter udfordringerne i terrænet blev der 

på forunderlig vis tryllet en flot buffet frem 

midt ude i skoven. Der var borde med duge og 

en kæmpegrill, så den lækre tag-selv-mad 

kunne nydes i skoven, medens solen lunede 

forårsagtigt – en fin-fin oplevelse, hvor lokal 

entusiasme og opfindsomhed gav de 150 nord-

boer en god dag i Lilleasien. 
 

Oplevelse 3. Ve-

teran-WM 2014 – 

andet kvalifikati-

onsløb: Det var 

tæt ved middags-

tid og jeg skulle 

starte få minutter 

efter kl. 12. De 

uvejrsvarslende 

sorte skyer krav-

lede ind over højlandet nær Canela i Sydbrasi-

lien. Tordenen rullede dystert, da jeg gik ind i 

startbåsen, og inden startbippet lød, væltede de 

tunge regndråber ned. Nu var det om at koncen-

trere sig på turen gennem den bælgmørke skov 

– alt var vådt – bunden mudderslimet og kupe-

ringen ganske hård. En udfordring til krop, 

hjerne og mod. 
 

Så forskellige oplevelser kan man få ved at 

rejse ud i Den store O-Verden. 
 

På mange af vores rejser har vi været sammen 

med O-løbere fra de andre nordiske lande, idet 

vi har valgt at bruge de tilbud, som PWT-

Travel (www.pwt.no) sætter op. 

Det kan tænkes, at der i Søllerød OK er andre 

”gale O-løbere”, som kunne have lyst/tid/penge 

til at prøve nogle nye terræner rundt omkring 

på O-kloden.  

Vibes og mine tanker for det næste år går i ret-

ning af at tage med på en tur til Bulgarien – 

Grækenland – Makedonien (10. – 21. marts 16) 

og måske også at være med i Veteran-WM på 

en tur, som går Hviderusland – Letland – Skt. 

Petersborg (31. juli – 17. august 2016). 
 

Måske ses vi derude i den Store O-Verden!
   Gert 

 

http://www.pwt.no/

