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Formanden har ordet 
DM Ultralang har gennem tiden flyttet lidt frem og 

tilbage mellem forår og efterår, og i år var løbska-

lenderen skruet sådan sammen, at DM Ultralang og 

Jættemilen var placeret to weekender i træk. Det 

var måske ikke det mest hensigtsmæssige, og næste 

år er DM Ultralang flyttet tilbage til foråret i 

samme weekend som DM Sprint. Det afholdt dog 

ikke mange af de løbeglade søllerødder fra at stille 

til start ved begge arrangementer. Den sidste søn-

dag i oktober blev der løbet ultralang i den nordlige 

del af Gribskov omkring Maarum på en meget flot 

efterårsdag. Banerne og strækkene var lange, po-

sterne ikke mange, og de fleste ikke teknisk van-

skelige, så DM Ultralang favoriserede de løbe-

stærke.  25 søllerødder havde stillet op i DM-

klasserne. Alberte løb med sølvet i D-14, Vibe med 

guldet i D65- og Else Juul Hansen vandt bronze i 

D70-. 
 

Søllerødderne har for alvor taget Jættemilen til sig 

næsten som et klubarrangement, og i år havde ikke 

færre end 47 til-

meldt sig den 

52. Jættemil i 

Store Dyre-

have. Hermed 

var Søllerød 

klubben med 

flest deltagere.  
 

Natten før 

stævnet havde 

en ordentlig 

blæser passeret 

Danmark, men 

om morgenen 

vågnede vi op 

til endnu en flot 

efterårsdag. Ar-

rangørerne fra 

OK73 måtte 

dog konstatere,  

 Astrid Maag, træt, men stadig  

      smilende efter 14 km. 

 

at deres kantinetelt havde forladt stævnepladsen og 

lå ude i skoven, men alt blev klaret med godt humør 

og friluftsserveringen gik fint. Banelæggeren 

havde udnyttet skovens muligheder flot og lagt 

både orienteringsmæssigt og fysisk udfordrende 

baner. Alberte og Vibe var igen godt løbende og 

byttede placering i forhold til weekenden før, for 

Alberte blev vinder i sin klasse og Vibe nummer to. 

I december holder DOF U-16 samling for at give 

interesserede unge løbere et indblik i, hvad der skal 

til for at gøre sig gældende på eliteniveau. Med 

baggrund i de fine resultater Alberte har præsteret i 

år, kan det næppe overraske, at hun er udtaget til at 

deltage i samlingen. 

 

Lige om hjørnet står jul og nytår, men inden vi når 

dertil, er der endnu et par arrangementer i kalende-

ren. Onsdag den 9. december er Søllerød arrangør 

af NatCup i Ravneholm med stævnecenter på Van-

geboskolen. Ligesom sidste år er Ulrik Illum bane-

lægger og Svend-Erik Jepsen stævneleder. Snevejr 

skal vi nok ikke regne med, selvom erfaringen vi-

ser, at vi kan blive overraskede, men meget mørkt 

bliver det med garanti, da det næsten er nymåne, så 

deltagerne skal nok blive udfordrede i det tætte krat 

og stejle slugter. 

 

Vi har endnu ikke fundet en klubmester i 2015, men 

det råder vi bod på den sidste lørdag inden jul, hvor 

Gert udfordrer klubbens medlemmer til ædel dyst 

om klubmesterskabet i den kuperede Søllerød Kir-

keskov. Mere om dette følger snarest. 

 

I jubilæumsåret 2015 har vi holdt Jubi SprintCup i 

foråret, Jubi-træning på klubbens fødselsdag den 1. 

august, Jubi-klubtur til Tjekkiet i efterårsferien, og 

vi har fået et forrygende flot jubilæumsskrift. Men 

den planlagte jubilæumsfest måtte vi som bekendt 

desværre udskyde, og i skrivende stund har vi et par 

datoer i spil i begyndelsen af 2016. Vi mangler dog 

en afklaring om lokaler, og I må derfor desværre 

væbne jer med tålmodighed en lille smule endnu. 

Jeg forventer, at vi kan melde dato og sted ud inden 

for de næste par uger. 

 

2016-sæsonen begynder den 3. januar med molbo-

premiere i Jægersborg Hegn. Vi har desværre ople-

vet en faldende tendens med det samlede antal star-

tende igennem de senere år, ligesom det er påfal-

dende, at deltagerantallet falder jævnt fra løb til løb 

hen over molbosæsonen. Bestyrelsen og molbole-

delsen har blandt andet gennem en spørgeskemaun-

dersøgelse blandt dette års deltagere prøvet at 

komme nærmere en forklaring. I den kommende 

sæson vil der derfor være mere fokus på at få ind-

bydelsen bredere ud, ligesom der bliver gjort en 

indsats for at komme godt i gang for deltagere med 

lille eller ingen erfaring med orientering.  
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Vores SprintCup i foråret var en stor succes, og vi 

har derfor besluttet at arrangere to afdelinger i for-

året 2016 før DM Sprint. Ligeledes fik vi megen 

positiv feedback på Exhaust Trail i juni, og da ar-

rangementsgruppen har tilbudt at stille op igen, har 

vi sagt ja tak og sat en 2016-udgave på programmet 

i juni måned. Ligesom i år vil ruten ligge i Ravne-

holm og Geel Skov. 

 

Til efteråret har Søllerød OK påtaget sig at arran-

gere 3.-5. divisions op/nedrykningsmatch den 25. 

september. Skoven er endnu ikke besluttet. Endelig 

kan jeg fortælle, at vi i 2017 har påtaget os at arran-

gere DM Nat, og at vi i 2021 vil være arrangør af 

DM Sprint og DM Sprintstafet, men der er jo endnu 

meget lang tid til. 

Jeg ønsker alle en glædelig juletid og et godt og 

lykkebringende nytår. Og så ses vi naturligvis til 

julemaveløbet 2. juledag og molbopremieren den 3. 

januar. 

 

 

Jule-O-hilsen   

-Niels 

 

 
Alle D50- ´erne gennemførte deres 11 km-bane i den tunge Store Dyrehave. Her ses Kirsten Møller, Anne 

Kaae-Nielsen og Anne Skovbæk. 

Mellem Anne og Anne står Claus Kaae-Nielsen og nederst th. ses Sven-Erik Jepsen, og siddende med ryggen 

til Astrid Maag med venindeomsorg. 

_____________________________________________________________________________________ 

Bomkanonen. 
 

Da klubmesterskabet blev udsat, kunne der heller 

ikke kåres en Bomkanon-vinder. Derfor 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 bidrag 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 bidrage til underholdningen.  
Send dit bidrag til vibe.bogevig@gmail.com 
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Min første DM-medalje 
Af Mogens Hagedorn. 

-Var det din første DM-medalje? grinede Else 

Juul til mig, da jeg kom ned fra medaljeskam-

len ved DM Stafet. Jeg strålede af glæde, mens 

jeg nikkende afførte mig Gerts klubjakke, som 

jeg havde lånt til præmieoverrækkelsen. Her 

havde jeg sammen med Magnus og Steen lige 

fået hængt sølvmedalje om halsen af DOFs for-

mand, fordi vi var blevet nr. 2 i H45.  

 

Else tilhører den gruppe af rutinerede løbere, 

som er vant til at hive metal hjem, og hun kunne 

på lang afstand spotte, at jeg med mit kæmpe 

smil og mine knyttede næver var en rigtig roo-

kie i det game. Jeg nikkede bare og begyndte 

på en lang forklaring om, hvor tæt jeg havde 

været på at vinde medalje som junior, men at 

der var vildt mange løbere med dengang, alt 

imens jeg strålede videre som en sol på EPO. 

Hvad jeg ikke fortalte hende var, at jeg udover 

at have været med til at vinde en overraskende 

sølvmedalje, også havde vundet over et 32 år 

gammelt traume. 

 

Da jeg tidligere på dagen stod og trippede i 

skiftebåsen, var jeg klar over, at Magnus var i 

gang med at løbe en super førstetur. Han var så 

vidt jeg kunne se nr. 1 på publikumsposten lige 

foran Pan. Men kunne det virkelig være rigtigt? 

Hvor var Snab, Hillerød og Tisvilde? De tre fa-

vorithold, hvor km-tiden rutinemæssigt stadig 

ryger under 6? På en god dag ville vi kunne 

kæmpe om 5. pladsen. Og nu så det ud til, at jeg 

skulle ud på 2. tur som nr. 1 el. 2?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan nå at tænke meget i en skifteboks (Foto: DOF) 

 

Og så ramte det mig som en hammer, mens jeg 

stod og ventede, både i mellemgulvet, hovedet 

og alle mulige andre steder. Swush-swush. Jeg 

blinkede lidt med øjnene. Nu var jeg ikke læn-

gere en halvgammel halvgråhåret old boy, der 

skulle ud på en kort tur i et lille felt i St. 

Hjøllund. Næ, nu er jeg 16 år og ramt af akut 

panik. Åh nej, ikke det... alt andet end det. Og 

slet ikke lige nu. Tag en dyb indånding. Men 

nej, der er intet at gøre. Jeg er der igen.  
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Det er meget tidligt om morgenen. Jeg er i Sve-

rige. Jeg står i skiftebåsen til Ungdomens 

10mila. Det er 1983. Jeg er med på et udvalgt 

sjællandsk hold. Nogle af de allerbedste danske 

juniorer er med. Og så mig. Der er Allan Mo-

gensen, Rasmus Ødum, Ole Lind, Bo Simon-

sen, Henrik Markvardsen. Stævnet er gigantisk, 

det er en 10-mands stafet. Der er én klasse med 

langt over 200 hold, og vores hold er med helt 

fremme. Vi har ført flere gange i løbet af natten. 

På sidste radiopost lå vores 8. tur nr. 2 få se-

kunder efter nr . 1. Og jeg står i skifteboksen og 

er mildest talt ved at sk... i bukserne. Jeg skal 

løbe 9. tur, og er blevet ramt af det vildeste sta-

fetpres. Jeg løber til daglig for en lille klub, og 

har aldrig nogensinde været med i en stafet, 

hvor vi havde chancer for andet end bare at 

gennemføre. Jeg er kun vant til at løbe for mig 

selv. Min form er god, har lige sat personlig re-

kord på 5 km på 16.48, men hvad kan jeg bruge 

det til, når jeg ikke engang kan huske, hvilken 

ende af pilen, der er nord på kompasset? Mine 

hænder ryster. Nu kommer vores mand, jeg får 

mit kort. Vi er ca. 1 minut efter det førende 

hold. Speakeren råber og skriger. Jeg tror, han 

forsøger at udtale mit navn, mens jeg spurter alt 

for hurtigt ud af stævnepladsen. Første post er 

svær, jeg fumler lidt. Synes jeg kan se stenen, 

men ingen post. Finder den på den anden side. 

Hvorfor hulen skal den gemmes sådan? Jeg fik 

så heller ikke lige kigget ordentligt på de der 

IOF-symboler, eller hvad de nu hedder. 

 

Jeg får løbet de næste poster nogenlunde. Bom-

mer ikke rigtig, men er usikker. Stopper flere 

gange unødigt. Har svært ved at fokusere, og 

føler mig helt vildt forpustet. Efter 3-4 poster 

bliver jeg indhentet af to store svenskere. Vi lø-

ber et par stræk sammen. Vi presser hinanden 

og løber alt hvad vi kan. Tankerne farer gen-

nem hovedet. Lige før lå vi nr. 2, tæt på nr. 1. 

Nu ligger vi nr. 4. Og det er mig, der løber os 

ned. Det går ikke det her, jeg må gøre noget. Vi 

har et halvlangt stræk. De 2 svenskere stopper 

op, vi har løbet så hurtigt, at ingen har haft tid 

til at læse frem. Nu skal det tabte indhentes, 

tænker jeg og farer overtændt afsted på en 

grovkurs langs stregen uden at kigge mig til-

bage og uden at kigge ordentligt på kortet. Og 

det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg så dem al-

drig igen. De fandt et smartere vejvalg, og jeg 

røg ud i et svært gennemløbeligt område og sad 

fast i et hegn, som jeg ikke fik set på kortet. Jeg 

er desperat og river og flår i mit tøj for at 

komme fri i noget, der virker som en evighed, 

mens jeg kan høre den latterlige stævnespeaker 

bræge langt væk i baggrunden.  

 

Jeg løber alt, hvad jeg kan derfra. Nu er der in-

gen unødige stop, og jeg rammer de sidste po-

ster lige på, men det er ikke nok. Rasmus Ødum 

skal løbe sidste tur. Han er normalt altid glad 

og smilende, men jeg kan se, han er skuffet, da 

jeg giver ham kortet. Han troede, han skulle 

løbe om sejren i et gigantisk løb. Det skulle han 

så ikke alligevel. På grund af mig. Fuck, altså. 

Jeg vælter om på jorden, er fuldstændig færdig. 

Jeg er kommet ind som nr. 4, ca. 2 minutter ef-

ter nr. 2 og 3, og jeg har også sat tid til i forhold 

til det førende hold. 

 

De andre siger ikke så meget, nogle kigger bare 

medlidende på mig. Rasmus får aldrig indhen-

tet de svenske hold. De løber sammen, og selv 

han kan ikke hente dem alene. Vi ender som nr. 

4. Vi får en stor ost i præmie, og jeg er lige ved 

at tude. Jeg føler det hele er min skyld. Havde 

jeg bare holdt hovedet koldt og været mere af-

ventende, kunne jeg sagtens have fulgt med de 

andre ind. Så var vi mindst blevet nr. 2, vi 

havde måske vundet. Rasmus er tidens største 

talent og kunne have løbet fra de svenskere så 

let som ingenting. Nu har vi bare fået en grim 

ost, som stinker ad h.. til, og jeg føler, at der 

under præmieoverrækkelsen er ni par øjne, der 

allesammen stirrer olmt på mig. Jeg kigger bare 

ned i jorden og håber, at det snart er overstået. 

 

Jeg har tænkt på begivenhederne i Sverige 

mange gange siden. Jeg var totalt uforberedt på 

det ekstra pres, der ligger på en, når man løber 

en stor stafet og er med fremme. På en eller an-

den måde blev der prikket hul i min selvtillid. 

Jeg plejede at føle, at jeg var en fandens karl, 

når jeg løb i skoven. Jeg havde allerede haft et 

par negative oplevelser i løbet af foråret, for det 

var hårdt at rykke op i H17-18 og ikke længere 

automatisk være blandt de bedste. Men det 

havde ikke rigtig bidt på mig før nu. Jeg var 

ikke længere usårlig. Resten af året trænede jeg 

mere end nogensinde, men resultaterne var 

middelmådige, og henover vinteren stoppede 
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jeg med o-løb. Det tog så meget tid, og der var 

mange andre ting, der føltes mere interessante. 

 

Nå, nu er jeg tilbage i Jylland. Jeg kan stadig 

ikke se Magnus og har en ubehagelig fornem-

melse. Jeg magter simpelthen ikke at være den, 

der løber et hold ud af toppen igen. Sidste år til 

min første DM-stafet som voksen havde jeg 

også et skidt løb, men da var vi ikke med helt 

fremme, så det betød ikke så meget. Men nu er 

det anderledes, nu ser det ud til, at jeg skal ud i  

   Magnus kommer spurtende ind, så er det nu!  

              (Foto: Dorte Hansen) 

teten for første gang siden det famøse løb i for-

rige årtusinde. Jeg begynder næsten at ønske, at 

Magnus har bommet, så jeg ikke skal først ud. 

Nu stopper du!! Stemmen i mit hoved er blevet 

rasende, og indrømmet, jeg er også patetisk at 

høre på.  

 

Du er jo mega privilegeret, vær glad for at du 

overhovedet kan løbe i din alder. Nyd det og 

løb dit eget løb din spade, ingen kan forlange 

mere!  
  

Nu kommer OK Pan, og lige efter kommer 

Magnus. Stævnespeakeren bruger ikke tid på 

folk i vores sekundære klasse, men vi ligger 

vist nr. 2, medmindre der er nogen, jeg har 

overset. Men på mirakuløs vis er det lykkedes 

mig at berolige mig selv. Det er jo for sjov, og 

vi er bare nogle halvgamle tosser, der hygger 

sig med en god omgang skattejagt, okay? 
 

Ude på banen går det fint. Jeg stresser ikke og 

tjekker alle kontrolnumre grundigt. Der er et 

halvlangt stræk midt på banen, og jeg løber 

udenomsvejvalget. Det er sikkert, og så hænger 

man ikke fast i hegn el. lign. 
 

Jeg kan ikke overskue, om jeg holder placerin-

gen. Der er mange løbere i skoven, som løber 

på kryds og tværs i alle retninger. Men det er 

heller ikke så vigtigt. Jeg skal bare holde hove-

det koldt og for alt i verden ikke gøre noget 

dumt. 
 

De sidste poster ligger i et halvåbent område, 

og her er der for første gang optræk til uro. Jeg 

kan ikke få kortet til at stemme. Området er 

hvidt på kortet, men jeg synes, det ser ret gult 

ud og frygter, at jeg har lavet en stor fejl. Men 

ifølge kompasset skulle den være god nok, jeg 

holder retning og bang, der er en post. Og den 

har det 

rigtige 

num-

mer.  

 

Tak!  
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De sidste meter. Bemærk Magnus' koncentrerede blik på stopuret. (Foto: Dorte Hansen) 

 

Så er det fuld skrue mod mål. Jeg løber alt, hvad 

jeg kan, og giver Steen kortet. Han ser ikke spor sur 

ud, bare koncentreret. Magnus kommer hen og er 

glad. Han fortæller, at vi stadig ligger nr. 2. Hille-

rød har overhalet mig, men jeg er kommet forbi 

Pan. Missionen er lykkedes. I modsætning til sidste 

gang så gik jeg ikke i panik, jeg holdt hovedet koldt 

og løb mit eget løb. Det var ikke super hurtigt, men 

det var godt nok til at holde placeringen. 
 

Magnus og jeg er lidt overstadige. Vi kan ikke rig-

tig forstå, at vi ligger så godt. Det viser sig at favo-

ritholdene har bommet, er styrtet, har knækket en 

SI-brik m.m., men vi er ligeglade, det er stort det 

her! Steen er i topform, men vi regner ikke med, at 

han kan holde Tisvilde bag sig. De har Henrik 

Markvardsen på sidste tur, og han løber så hurtigt, 

at man skulle tro han var fra en anden planet. Men 

bronze vil også være fantastisk. Vi havde jo ikke i 

vores vildeste fantasi troet på en medalje.  

 

På publikumsposten kommer først Hillerød som 

forventet. Men Steen er nr. 2! Han er lidt efter Hil-

lerød, men stadig et par minutter foran Tisvilde, og 

OK Pan er langt efter. Kan vi ligefrem få sølv?? 

 

Efter nogle lange minutter kommer Hillerød i mål. 

Kom så Steen...kom nu! Nu kommer han. Tisvilde 

er ikke at se. Steen har løbet helt fantastisk!! Med 

et smil spurter han forbi os i opløbet og har endda 

overskud til at give high-five på vejen, og vi jubler 

alle 3 over sølvet. 

 
 

 

 
Steen har løbet formidabelt på sidsteturen, sølvet er hjemme! (Foto: Dorte Hansen) 
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Indeni er jeg både lykkelig og lettet. Sammen med 

Steen og Magnus har jeg vundet en højst overra-

skende DM-medalje. Og det gamle traume fra Sve-

rige er blevet meget mindre. Det vil altid være der, 

men nu har jeg i hvert fald langt om længe bevist, 

at jeg har lært noget af det, og at jeg godt kan holde 

hovedet koldt i en stafet, når det gælder. 

 

Så derfor smilede jeg som en flækket træsko på den 

medaljeskammel. Og selvom vi er nogle halvgamle 

sølvræve, og der kun var 9 hold i klassen, så var det 

berusende at få hængt medaljen om halsen. Og på 

en måde var det også en lille oprejsning til den yd-

mygede 16-årige, som oppe i Sverige for en men-

neskealder siden stod med en gammel ost og kig-

gede ned i jorden og følte sig som verdens største 

taber. 

________________________________________________________________________________ 
 

Danske mesterskaber m.m.  i 2016. 
 

Ikke alt er på plads på næste års terminsliste, men her er, hvad jeg har kunnet finde i O-service. 

 

April. 

2/4 DM-Nat  Hov Skov ved Mariager    
 

22/4 DM-Sprint  Haderslev By 

23/4 FM-Mix-stafet Haderslev By 

24/4 DM-Ultralang Rømø Sønderland 
 

30/4 FindVej-dag               
 

Maj. 

21/5 SM-Stafet  ? 

22/5 SM-Lang  ?              I 1. division skal vi løbe mod: 
 

29/5 Divisionsmatch for 1. og 2. division. Første runde                    Tisvilde Hegn OK 

                         Allerød OK 

August.                   FIF Hillerød         

28/8 Divisionsmatch for 1. og 2. division i Kongelunden 
 

September. 

3/9 DM-Mellem  Mols Bjerge                  

4/9 Midgårdsormen Marselisborgskovene 
 

10/9 DM-Stafet  Gribskov Nord og Hareager Hegn 

11/9 DM-Lang  Gribskov Nord og Hareager Hegn 
 

18/9 Op/Ned  ? ? ? 
 

25/9 Søllerød arrangerer op/ned-match for 3. – 5. division 
 

Oktober. 

1/10 KUM (Kredsungdomsmatch) i Østkredsen           Ungdom                              

2/10 KUM (Kredsungdomsmatch) i Østkredsen 

 

9/10 DM-Hold  Svanninge Bakker 

 (DM for hold er for divisionsmatchens to bedst placerede klubber i hver kreds) 

Vibe 
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Klubtur til Tjekkiet 
5. – 10. oktober 2015

 

Af Marianne Illum 

I påsken 2012 var SUT gruppen i Tjekkiet på læringstur. Det er ifølge mange af Sutterne og deres 

supportere den bedste og mest lærerige tur, de har været på, og derfor foreslog Ulrik Illum at lave en 

klubtur til Tjekkiet, så alle interesserede i klubben kunne få mulighed for at prøve de spændende 

områder. Traditionen tro var der stor tilslutning til endnu en SOK klubtur, i alt 48 Søllerødder i alderen 

fra 9 – 77 år deltog. Turen til Tjekkiet foregik i bil eller med fly. Dem der fløj til Prag blev hentet i 

“klubbussen” som også sørgede for transport til og fra alle træninger. Overnatning med fuldpension 

var på Lesni Hotel i byen Doksy, der ligger 75 km nord for Prag.  

Søllerødderne foran hotel Lesni 

Der blev i alt gennemført 10 dagtræninger her-

under 1 bysprint, hvor Simon Thrane Hansen 

var flyvende hurtig og 3 natløb hvor bl.a. 

Magne Tillingsøe og Marianne Illum sammen 

fik prøvet natløb for første gang samtidig med, 

at de fik tid til at kikke på stjernebilleder .  

Træningsprogrammet var tilrettelagt af Radek 

Novotny, der er det tjekkiske landsholds træ-

ner. Radek sørgede for at alle, uanset niveau og 

alder, blev udfordret både teknisk og fysisk. De 

unge løbere gav den max gas og ved flere af 

træningerne var der hård konkurrence både 

med og uden tidtagning. Der var også sørget for 

at træningen gav fantastiske naturoplevelser, 

flere løbere stoppede op under træningerne, 

ikke “kun” fordi det var svært at orientere men 

også for at nyde udsigten! (Godt det var en træ-

ningstur og ikke konkurrence). Klubkammera-

ter teamede i flere tilfælde op på de udfor-

drende baner og generelt bar km-tiden for de 

flestes vedkomne præg af, at tempoet ikke hele 

tiden var løb. Se de mange spændende baner og 

kort på dette link.  

https://www.drop-

box.com/sh/xavvso5cwa4ytjs/AADNM7y-

Wrif1Ow7V6G01lfsa?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/xavvso5cwa4ytjs/AADNM7y-Wrif1Ow7V6G01lfsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xavvso5cwa4ytjs/AADNM7y-Wrif1Ow7V6G01lfsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xavvso5cwa4ytjs/AADNM7y-Wrif1Ow7V6G01lfsa?dl=0
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En af mange smukke udsigter 

 
Susanne og Bettina i højt humør mens de nyder 

den smukke udsigt 

 

Claus K, som deltog på turen sammen med hele 

familien, siger følgende: "Efter nogle dage i 

Tjekkiet, kom jeg til at tænke på det. Måske var 

det fordi, jeg kom til at kigge på mine o-løbs-

sko, der - helt usædvanligt - var knastørre efter 

træningen. I de bøhmiske skove i det nordlige 

Tjekkiet er der ingen åer, ingen moser og næ-

sten ingen søer. Hvor bliver vandet af? Det for-

svinder bare ned i den sandholdige jord. Til 

gengæld er der sandstensklipper i alle tænke-

lige former. De er gode at sigte efter på afstand, 

men de kan være vanvittigt svære at finde rundt 

imellem. Jeg måtte bruge lup for at se detal-

jerne på kortet. Vi løb med andre ord i et varie-

ret og spændende terræn, hvor man skal kigge 

efter helt andre ting i landskabet end her-

hjemme. Skovene gemte også på små overra-

skelser. En af dagene kom der pludselig et vild-

svin buldrende ud foran mig. Spændende sted - 

Tjekkiet. Jeg tager gerne med igen" 

 

 

 

 

Mary Skovbæk og Emilie Bæk Christensen re-

flekterede over træningsturen på vej i bussen 

fra sidste træning.  

”Det har været rigtig sjovt at løbe i nye terræ-

ner, der ikke er som de danske skove og vi har 

lært flere nye postdefinitioner b.la. ”Grotte” og 

”stup” Den træning vi lærte mest af, var da vi 

gik med Bo (Konring), der fortalte om kortet og 

terrænet. ”  

 

 

 
Sidse Tillingsøe læser kort (og det gjorde hun rig-

tig godt) i det udfordrende terræn. 

 

Ulrik krydser løbere af, Emilie og Mary er kom-

met tilbage fra spændende træning. 
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Tirsdag eftermiddag fik løbeskoen en velfor-

tjent pause, i stedet for løb blev eftermiddagen 

brugt på at besøge Skoda, hvor vi fik vores helt 

egen grupperundvisning først på fabrikken og 

dernæst på et fint bilmuseum på fabrikken. 
 

Og så lige et par fotos fra udfordrende postpla-

ceringer, lidt anderledes end i de danske skove. 
 

 
Så skal der vælges vej, der er 3 muligheder 

 

Ellen Frier, der tog bilen til Tjekkiet fortæller 

om sine oplevelser: 

“Efter ca. 10 timers køretid ned gennem Tysk-

land og Tjekkiet i det mest fantastiske efterårs-

vejr ankommer vi til Lesni Hotel i Doksy. 

Første træningsdag går til et meget klipperigt 

skovområde. Der er flere baner at vælge imel-

lem, og distancerne er ganske korte. Og der er 

masser af højdemeter! 

Vi begynder at løbe (læs: gå og klatre) ud på de 

forskellige baner. Vi klatrer op, og vi klatrer 

ned! Det var en hård, men også meget smuk 

(naturmæssig) start. Men det var ikke den ene-

ste dag, vi klatrede. Flere af vores træninger fo-

regik i meget klippefyldt terræn, hvor vi hop-

pede over sprækker, smøg os ind imellem klip-

pesprækker, stod på kanten af afgrunden osv. 

Det er et meget anderledes terræn, - det er kræ-

vende, og det er lærerigt og sjovt at løbe i ter-

ræn, der ikke er ’som det plejer at være’. 

Og så er det fantastisk, at Ulrik Illum kan samle 

op til 50 o-løbere fra klubben til en tur til Tjek-

kiet. Alt var bare tip-top planlagt. Det er uvur-

derligt for vores klubliv, at vi har en familie, 

der giver os mulighed for at komme ud og 

prøve nye terræner. ” 

 
 

 
Nogle poster krævede klatreegenskaber 

 

Efter 5 spændende dage med mange trænings-

pas på kort tid (specielt hårdt for os der normalt 

har stillesiddende arbejde) morgenmad samt 3 

retters menu til både frokost og middag !! 

(Vægten var ikke blevet mindre på turen), var 

mange trætte og mættet med gode oplevelser.  
 

Endnu en fantastisk klubtur, hvor mulighed for 

at blive en bedre O-løber og masser af hygge på 

tværs af aldersgrupper i godt Søllerødselskab, 

var nået til vejs ende.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
Søllerødder ser på 

Skoda. 

 

 

 

 

En træningsbane 
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Efterårstur til Tjekkiet 2015 
fra Bettinas Dagbog 

 

Lørdag 10/10-2015 
 

Vi skulle til Tjekkiet med vores orienteringsklub. 

Kl ca. 7 kørte vi hjemmefra i en delebil og hen til 

Skeltoftevej hvor Jan (en kollega til Kim) bor. Han 

var så sød at køre os til lufthavnen og derefter afle-

vere bilen. Det kan han gøre, fordi han er medlem 

af delebil-klubben.  

Vel ankommet til lufthavnen fandt vi skranken, 

hvor vi mødte Signe (en af vores klubmedlemmer).  

Efter lidt tid havde vi tjekket ind og var oppe i told-

fri, hvor vi købte Toblerone og vingummi og der-

efter fandt vi vores afgangstid og gik til gate. 

 

Vores fly var ca. 10 minutter forsinket, men vi fik 

kufferterne ret hurtigt. Så kunne vi gå ud sammen 

og finde vores bus. 1 1/2 times kørsel senere, ved 

13 tiden, var vi på vores hotel. Det er et sportshotel 

med bad på værelset. Her er ikke fancy, men her er 

hyggeligt, og så er det superbilligt. Maden bliver 

serveret i en spisesal, og vi satte os i forskellige 

grupper. Jeg prøvede og sidde sammen med for-

skellige. 

 

Efter frokost, pakkede vi lidt ud og kørte så ud til 

en skov. Her skulle vi løbe vores første træning. Vi 

gik anført af Ulrik vores turleder fra Søllerød mod 

vores første startsted. Efter et stykke tid stoppede 

vi, og der var nogen der nær-studerede kortet for at 

finde ud af, at vi ikke var det rigtige sted. 

Vi måtte tilbage til vejen og finde den rigtige sti.  

Nu fandt vi den rigtige sti og gik ind i skoven. Ret 

hurtigt blev vi sendt af sted og fik kort. Jeg fik en 

kort svær bane ligesom Signe. Jeg spurgte, om vi 

kunne følges til post 1. Selvfølgelig. Det viste sig 

så, at vi var gået direkte til post 2. Signe ville ned 

at finde post 1, men jeg ville bare videre til post 8 

troede jeg, indtil jeg fandt ud af, hvor langt ned der 

var. Så måtte jeg gå videre til post 3. På vejen 

mødte jeg Signe og så fulgtes vi resten af vejen. 

Der var virkelig flot og meget kuperet, med en del 

"stub" (klippevægge).  

Solen skinnende stadig lidt. Og i starten af vores tur 

var vi endda så heldige at se både rådyr og vildsvin. 

Anne Kaae synes nu ikke, at hun havde været hel-

dig, for hun havde været meget tæt på vildsvinet og 

var blevet temmelig forskrækket. 

Hjemme på hotellet tog vi et lynbad og så var der 

aftensmad: suppe, brødknødel med sovs og svine-

kød. Heldigvis er der masser af salat. 

Derefter aftenhygge med lidt banesnak mm. 

 
 

Kim og jeg gik tidligt i seng, da vi var i søvnunder-

skud (jeg var ude og danse i går, og da jeg kom 

hjem kl 23:30 havde Kim og Thor ikke pakket 

endnu) 

 

Søndag 11/10-2015 
 

Vi sov godt begge to. Så var vi klar til en dag med 

tre træninger i det udfordrende terræn. Det var dej-

ligt vejr, men lidt koldt (måske 5 grader). 

Vi iførte os træningstøj og gik over og spiste mor-

genmad. 

Bussen kørte os ud til et terræn med krøllet kurve-

billede og en masse højdemeter. Det var fantastisk 

flot og meget svær orientering. Selv de erfarne lø-

bere gik sammen om at finde posterne.  

Jeg tog en lille bane, startede alene i snegletempo 

og bommede fælt (løb forkert). Mellem post 2 og 3 

mødte jeg Marianne og Susanne og fulgtes med 

dem resten af turen. Vi havde 7 poster. Vi brugte 

også en del tid på at tage billeder og nyde terrænet. 

Så tog vi bussen hjem og spiste frokost og slappede 

lidt af og nød solen. 

Eftermiddagens træning foregik i en mere flad 

skov. Det betød ikke at kurverne udeblev. Der var 

steder, man skulle tænke over vejvalget, hvis man 

ville undgå for mange højdemeter. 

Jeg tog en let bane og gik rundt stille og roligt. Her 

var også 7 poster. Jeg mødte mange derude i sko-

ven og det slog mig, at der er utrolig mange måder 

at orientere på, Helge der løber med sin søn Magne 

på den lette bane og snakker om vejvalget, Lukas 

og Mary der gik og hyggesnakkede, mens de gik 

rundt i terrænet, Kim der bare fræser af sted, for nu 

kan man endelig få lidt fart i benene, og nogle af os 

damer, der går forvirrede rundt og kikker på kort og 

så på terræn og så på kort igen. Det er fedt at tænke, 

at alle kan være med på deres eget plan og i deres 

eget tempo. 

Hjemme på hotellet tog vi bad og satte os så med 

vores computer og IPad.  

 

Nu er det spisetid - gad vide om vi skal have suppe? 

Suppe fik vi og hamburgerryg med kartoffelmos. 

 

Lidt hygge og snak efter maden inden natløb. Her 

sprang jeg over, men havde hørt at det var en god 

tur, og at Silas havde mødt et lille vildsvin i skoven. 
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Mandag12/10-2015 
 

Efter morgenmad af sted med bussen til dagens træ-

ning i en forholdsvis flad skov. Træningen bestod 

i, at vi skulle have en makker, og vi skulle skiftes 

til at finde vej. Ellen Thisted og jeg gik sammen. Vi 

havde dog ikke helt forstået konceptet og ledte efter 

poster, hvor der ikke var nogle poster. Men vi 

havde en meget hyggelig tur. I dag var vejret også 

fint, klar himmel og lav temperatur. 

Vi tog et gruppebillede foran hotellet. (Se side 15) 

 

 
 

Iben sagde til Magnus Maag, at hvis han sprang i 

poolen ville de andre følge efter. Magnus kom i, 

men Martin blev første mand i vandet iført strøm-

per.  Der var nogle stykker mere der blev fristet, 

deriblandt Kim. Jeg spurgte om der var nogle, der 

havde taget billede af Kim. Det var der ikke, så han 

tog en tur mere i baljen til ære for fotografen. 

Efter frokost var vi på Skodafabrikken og se fa-

brikshallerne, hvor de pressede store jernplader til 

bildele. Kæmpe store haller med enorme maskiner 

der betjenes af hårdtarbejdende tjekkere. Og vi så 

samlebåndet, hvor de monterer bilerne. De får en 

god løn sammenlignet med andre job hernede, men 

jobbet er hårdt. 

Efter at vi havde været rundt i fabrikken, fik vi en 

rundvisning på museet. Det var sjovt at høre om, 

hvordan fabrikken startede og udviklede sig. Skoda 

lavede biler, der var forholdsvis billige, så flere folk 

havde råd til at købe dem. 

Et lille besøg i restauranten før turen gik hjem til 

hotellet. 

Her var der god tid til afslapning før aftensmaden. 

Igen i aften er der natløb. Mange er med, men nogle 

vælger at blive inde i varmen, og hvile den brugte 

krop. 

 

Tirsdag 13/10-2015 
 

Morgenmad og klargøring til dagens første udfor-

dring. Sprint i byen Doksy. 

Jeg kom gennem hele banen og blev sidst. Der var 

(elektronisk tidtagning) SI enheder derude. Jeg gik 

rundt, og jeg tog billeder af løbere og af andre ting, 

og så bommede jeg post 8 fælt. Derfor tog det selv-

følgelig lang tid at gennemføre banen. 

Man kunne vælge at tage endnu en lille sprinttur 

uden SI, men jeg gik direkte hjem til hotellet. 

Efter frokost skulle vi køre til Drabovna, som var 

en nationalpark der lå 50 minutters kørsel fra 

Doksy. 

Det var et fedt terræn, og vi havde alle store udfor-

dringer. Også her havde vi SI enheder. Dog var der 

valgfri start. 

Jeg kom godt fra start. De første fem poster gik ok. 

Da jeg skulle til post 6 fandt jeg post 11 som lå ca. 

50 meter stik nord for 6. Nå så vidste jeg da, hvor 

jeg var og fandt post 6. Derfra ville jeg finde post 7 

via post 10 som lå på vejen. Jeg ledte længe og 

fandt den ikke. Opgav og ville til at gå hjemad, men 

var ikke helt klar over hvor jeg var. Gik lidt rundt 

og mødte så Agnes og Phillip. Agnes hjalp ham 

med at finde vej, og jeg fik ikke spurgt, da jeg 

egentlig regnede med, at jeg nok skulle finde ud af 

det. Men jeg blev mere og mere forvirret og prø-

vede at kalde.  

Nå, jeg måtte se at finde ud af det her, rodede rundt 

og fandt en sti som jeg først gik frem ad, men gik 

så længere tilbage og endelig fandt jeg et sted, jeg 

kendte. Jeg fandt det på kortet og begyndte så at 

løbe mod mål. Hele tiden fulgte jeg med på kortet 

for at sikre mig, at jeg var på rette vej. Mødte Bo 

Rasmussen, der hjalp mig det sidste stykke, da jeg 

ikke kunne se de andre, der hvor jeg forventede 

dem.  

Jeg var træt, havde ondt i hælen, og var lidt rystet. 

Kim fandt heller ikke alle poster. Han synes, at det 

er rigtig svært at læse kortet, så det går langsomt. 

Han er også så uheldig at vride om derude, så tiden 

må vise om han kan løbe i morgen. 

Turen hjem tog lang tid. Det hjalp med lidt choko-

lade, men jeg glædede mig til et varmt bad og noget 

mad. Rødvinen var velfortjent, synes jeg. 

Mon ikke jeg skal tage en hviledag i morgen! 

Fik snakket lidt med både Bo, Henrik og Phillip. 

Før vi sov fik vi skrevet dagbog og læst lidt. 

 

Onsdag 14/10-2015 
 

Træningen foregik i en kuperet skov med en hel del 

stub. Det regnede meget og begge telte blev slået 

op. Jeg blev hjemme og hvilede min hæl. Det var 

meget stille og lidt kedeligt. Men jeg så Søllrødbil-

leder på computeren og læste lidt. 

 

Efter frokost var vi ude og køre en længere tur til 

noget der hed Kost Server. Her var der også kuperet 
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og nogle fantastiske klippeformationer. Jeg var 

oppe og klatre et par steder og nyde udsigten og 

tage nogle billeder. Også denne gang nåede jeg 

ikke ret meget. Det regnede stadig lidt. 
 

Nu sidder vi og venter på aftensmaden, og jeg kom-

mer lige i tanke om, at jeg har noget vådt tøj, der 

skal pakkes ud. 
 

Aftensmaden bestod af klar suppe, kartoffelknødel 

med svin, rødkål og sovs. Og kage til dessert. 
 

Aftenhygge til kl 22, derefter lidt læsning, dagbog-

skrivning mm. 

 

Torsdag 15/10-2015 
  
Vores 21 års bryllupsdag. (Mon vi skal spise ude, 

f.eks. i lufthavnens MC Donalds?) 

Efter morgenmaden gjorde vi klar til løb, og vi prø-

vede at samle vores ting. Det er dog svært at pakke 

færdigt, før vi har været i bad. 

Det regner også i dag, og vi skulle egentligt have 

løbet makker stafet, men det dropper vi pga. reg-

nen. 

Vi kørte ud til endnu en træning i en flot kuperet 

skov med en del stub (klippesider). Der var en kort 

bane til at starte med og så 6 sløjfer med 2 poster 

(beregnet til den stafet, som vi droppede).  

 

Denne dag fandt jeg alle poster på den lille bane. 

Derefter en lille sløjfe. Godt tilfreds sidder jeg og 

skifter tøj, da jeg hører, at Phillip er kommet til 

skade med sin fod. Et lille dybt sår bløder temmelig 

meget og kommer under kyndig behandling af Kir-

sten Møller og Henrik Molsen.  

Dette giver os en lille forsinkelse, men vi når fint 

både bad, frokost og pakning, inden vi vinker farvel 

til Lesni Hotel i Doksy. 

Det har været en pragtfuld tur, og vi kommer gerne 

tilbage en anden gang. 

I lufthavnen gik de unge sammen og fandt noget 

mad. Kim og jeg spiste en sandwich sammen med 

Anne, Claus og Henrik. 

Vi tog det offentlige hjem, så det blev lidt sent.  

En færdigret i mikrobølgeovnen blev aftensmaden. 

Vi fik også tømt kufferterne for vådt løbetøj og sat 

en vask over. Her "dufter" af løbere, der har svedt i 

en Tjekkisk skov, i hele huset. 

 

Bettina Katy Andersen 

 

 
Iben, Kim og Jens slapper af. 

   
            Tjekkisk kompost (Foto: Marianna Illum) 
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SUT-mini-SUT weekend 
Endnu en gang flytter vi børn op fra Mini-SUT til 

SUT. De piger og drenge som har løbet O-løb i 

mere end et år og er mindst 10 år, vil fra det nye år 

træne med SUT. Denne gang er der 11-15 børn som 

nu er klar til at løbe sværere og lidt længere baner 

om mandagen. 

For at trinet ikke skal blive alt for stort, har de alle-

rede trænet med SUT den første mandag hver må-

ned siden sommer. 

Og så har vi, den 24. og 25. oktober, afholdt en træ-

ningsweekend for alle børn mellem 10 og 14 år. 

I strålende efterårsvejr samledes 24 børn i træ-

ningstøj og med soveposer, madpakker, skiftetøj 

osv. ved klubhuset. Vi startede med at løbe orien-

tering øst for Hørsholm Kongevej. Der var tre tek-

niske baner. Mads og Thor hjalp med at løbe ud 

med skærme fredag eftermiddag. 

 

 

Derefter var der bad og madpakker og indtjekning i Spejderhytten i Frederikslund.  

Om eftermiddagen var der nogle fantastiske og sjove samarbejdsøvelser som Jens og Vibeke Rose-Møller 

arrangerede. Hvad med at tage poster i hold af fem med en fire meter lang stang mellem benene?  Eller få 

hele holdet gennem et spindelvævsnet uden at røre ved nettet. Under, over og mellem, hvor de lidt mindre 

måtte løftes over. Man kunne også få vand til at løbe baglæns og bygge Lego på en speciel måde. 

 

Eftermiddagen gik hurtigt og vi så alle sammen 

frem til Bentes og Kims aftensmad. 

Mere leg, men nu indendørs, inden vi trætte faldt i 

søvn til sidst. 

Jeg kan stadig ikke helt forstå, hvordan støvsugeren 

startede, selvom der ikke var en menneskelig sjæl i 

nærheden af den??? Men trænerne kom op i en fart. 

Denne dag var der lejrmesterskaber!                      

Vi fik liv i den gamle bålplads midt på lys-sløjfen. 

Det er en længere fortælling, hvorfor vi havde 

start/mål her, men det kan Kaj Rostvad sikkert 

skrive en bog om. 

Vi skulle jo afslutte med den bedste grillbuffet som 

Rudeskov havde haft i 100 år. Derfor kunne det jo 

ikke være alt for tæt på en bilvej vel?   

Men, som sagt, var der først mesterskaber! Start-

boks med tre minutters fremkald, løse postbeskri-

velser, igen tre baner som Bo havde kringlet sam-

men. SI i skoven, snitzel fra sidste post til mål, 

startlister, resultatlister på dataskærme. Henrik 

Molsen havde til og med taget elværk med i sko-

ven.  

Og så, naturligvis, præmieoverrækkelse af medal-

jer. 
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Kaj Rostvad og Torben Bøttcher fik sved på panden inden alle sultne børn, unge, trænere og forældre kunne 

hugge en fantastisk Michelin frokost i sig. 

Søllerød OK har en fantastisk samling børn og unge, som har det godt sammen. Det er dejligt at se. 

Mini-SUT og SUT kører videre i det nye år med samme koncept. Mini-SUT er for børn mellem 6 og 12 år 

og SUT for de rutinerede fra 10 år og opefter. Efter opflytningen af de 11 - 15 børn er der stadig omkring 20 

børn på Mini-SUT træningen hver mandag, også i regn, blæst og mørke. Sammen med SUT kommer der 50-

55 unge til mandagstræning i Søllerød OK. 

Mini-SUT afholder, for tredje gang, julefest den 14 december på Rudegård med risengrød, pebernødder og 

diskotek.      

Tekst Magnus, fotos Vibe, Steen og Magnus. 

 

Træningsweekend for SUT, 24. og 25. oktober
 
Af Emilie Bæk Christiansen og Ellen K. Larsen 

 

Lørdag 24. til søndag 25. oktober var oprykkere fra mini-SUT 

sammen med de yngste SUT ‘er på trænings camp i Rude Skov. 

I alt 25 ungdomsløbere plus et antal trænere deltog.  

Emilie og Ellen fortæller her om weekenden. 

 

Lørdag 
Vi startede ved klubhuset lørdag morgen kl. 10. Soveposer og 

sportstasker blev lagt i Rønnebærhusets kælder, og så var der 

afgang til den første træning, som var øst for Kongevejen.  

 

Træningen bød på almindelige o-baner med forskellig svær-

hedsgrad. Den bane vi løb var lidt sværere end de baner, vi har 

løbet til mini-SUT-træningen, men stadig til at finde ud af. 
 

Efter løbet var der bad og omklædning og afgang til Frederiklund spejderhytter. Her spiste vi frokost, skru-

ede op for musikken og legede dåseskjul i området omkring hytterne og i skoven.  

Det næste punkt på programmet var en ’hemmelig udendørs aktivitet”. På et tidspunkt blev vi kaldt sammen, 

og Kirsten instruerede os i opgaven. Først skulle vi rydde et større område af skovbunden for blade – alle 

blade!! – og derefter, når skovbunden var ryddet, skulle vi modellere et o-løbs kort over Rude Skov. Først 

senere fandt vi ud af, at det bare var en afledningsmanøvre, og at vi skulle synes, at det var en rigtig ’træls’ 

møgopgave. Men det var det slet ikke … vi syntes faktisk, at det var ’grineren’. 

 

Så dukker der to sært udklædte personer op, med 

parykker, kapper og nederdele, der siger mange 

sære og uforståelige ting om EU-direktiver og lig-

nende, og sætter os i gang med en hemmelig mis-

sion med fem opgaver, som vi skal løse i grupper. 

Opgaverne bestod i at transportere en lang rafte 

rundt i skoven langs en rute markeret med snitzlin-

ger (det er sværere, end det lyder), at hjælpe grup-

pen igennem en labyrint af snore udspændt mellem 

træerne – uden at røre snorene, fylde en spand med 

vand fra Furesøen ved hjælp af en flaske og snore 

(vi måtte ikke komme tættere på spanden end et par 
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meter), spille Mester Jakob på ølflasker, gætte en 

lort (eller syv) hos en udklædt muldvarp og endelig 

bygge en legofigur.  

Det var nogen rigtig gode opgaver, og det gjorde 

også, at vi fik lært hinanden bedre at kende i grup-

perne.  

Mørket faldt på, og vi spiste aftensmad i spejder-

hytten. Derefter var der Gæt og Grimasser – og slik. 

Kategorien var O-løb – og nogle opgaver nemmere 

end andre. F.eks. skulle Kirsten mime denne: ”Sø-

ren Bobach farer vild i skoven og møder Heidi i en 

lysning. Sammen løber de i mål”. Prøv selv – og tro 

det eller ej, den blev faktisk gættet! 

Herefter var der Limbodans, hygge og sengetid. 

 

Søndag 
Tidligt om morgenen blev vi vækket af den elegante Se-

bastian, der væltede over os på vej tilbage fra toilettet. 

Undskyld, undskyld, undskyld råbte han og så var alle 

vist vågne (selv Mogens). Vi startede roligt med snak 

og Ipad, indtil de voksne kom og sagde, at vi skulle pakke sammen. Så var der morgenmad og der var en 

som spiste en specielt lækker variant med 3 forskellige slags yoghurt, havregryn, cornflakes, pålægschoko-

lade og syltetøj – lækkert. Efter oprydning var der afgang til klubhuset hvor vi lagde bagagen. 

Stævnepladsen lå lidt inde i Rudeskov ved en bålplads. Vi havde fået starttider, og der var rigtige startbokse, 

hvor vi fik baner, der passede til vores niveau. Vi havde ingen problemer med at komme rundt, så det var 

om at have fart på. Da alle var i mål, blev der pyntet op rundt om bålet med flagermus, spøgelser, flag og 

græskar. Det var trods alt snart halloween 
 

Emilie (artiklens ene forfatter) hænger halloweenpynt op, så spisepladsen bliver (u)hyggelig. 
 

Nu var der præmier, og alle blev kaldt op og fik en medalje med stor klapsalve. Søllerøds to bedste grill-me-

stre havde grillet 5.000 frikadeller med tilbehør til os, så der var også et par stykker til alle forældrene. Vi 

hyggede os meget omkring bålet – der var også kage - og så var det tid til at sige farvel og tak for en dejlig 

træningsweekend. 

Tusind tak til alle dem, der var med til at gøre weekenden så hyggelig. Vores søde nye SUT venner, de fan-

tastiske voksne og grill-mestrene med deres 5.000 lækre frikadeller.   

 

Ellen (artiklens anden forfatter) 

klar til start.  
 

 Emilie og Ellen sammen med Emi-

lie Østgaard. 

Se flere billeder på Flickr, hvor 

disse billeder er hentet.   

Fotograf: Steen Knuthsen 
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KUM (Kreds Ungdoms Match) 
2. – 4. oktober 2015

KUM står for kreds ungdoms match, og er de tre kredses (Nord-, Syd- og Østkredsen) kamp mod hinanden. 

Kredsen vinder ved at få flest point, man får point ved at komme på den bedste plads muligt (lidt ligesom 

divisions match). Østkredsen vandt suverænt i år;-) 

 

KUM blev afholdt af nordkredsen i Virklund tæt på Silkeborg, løbene lå i de lækre, kuperede skove omkring 

Silkeborg. Det var nogle fede skove at løbe i specielt Ry Sønderskov, som vi løb i om søndagen, den var rig-

tig lækker pga. de mange bakker og detaljer. Mit løb om lørdagen gik meget godt, jeg bommede ikke rigtigt 

(kun nogle mindre fejl). Det var en meget lækker bane på 3,5 km. Jeg kom på 8. plads ud af 20, og fik 5 po-

int. Mit løb om søndagen var ikke lige så fedt, jeg løb en let bane til stafetten, så det var ikke så spændende, 

men det var en rigtig lækker skov, og en ret fed bane i forhold til sværhedsgraden, så det var ok. 

 

KUM startede med en fælles aktivitet fre-

dag aften, så var der et individuelt løb lør-

dag formiddag, en anden fælles aktivitet 

lørdag eftermiddag, og til sidst var der fest 

lørdag aften. Om søndagen var der stafet, 

og så sluttede KUM. 

 

Det var rigtigt sjovt at være til KUM, jeg 

mødte en masse nye mennesker og vi 

havde det rigtigt sjovt til festen. Det var 

også meget sjovt til stafetten om søn-

dagen, hvor H20-løberne løb i bleer 

og andre kostumer, og ved publi-

kumsposten holdt de fødselsdag (det 

er en tradition at H20 løberne laver 

et eller andet skørt til stafetten). 

 

Skrevet af Camille Næstoft Juhl 

 

 

 

Her ses Camille, der sammen med andre 

SUT´er deltog i SUT-weekenden i oktober. 

   

 

(Læs om weekenden på siderne 17, 18 og 

19) 
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KUM - 
fra de stores perspektiv

Af Mikkel Kaae-Nielsen. 

Dum dum dum, rat rat rat. Musikken hamrer 

derudaf. Man skulle næsten tro, der var fest, 

men nej nej, det var bare H12 løberne, som 

havde fået fat på en højttaler i bussen. Efter 

godt 4 timer i bus ankom vi endelig til Virk-

lund, lige syd for Silkeborg.  

Normalt kører man til KUM om lørdagen og ta-

ger direkte til konkurrence, men på grund af det 

nye KUM, tog vi allerede afsted klokken 15:30 

om fredagen. Grunden til at det er besluttet, at 

KUM skal starte om fredagen er, at der skal 

være mere tid til fællesaktiviteter. Der var da 

heller ikke gået mange minutter fra vi var an-

kommet, til der var sat en fællesaktivitet i gang. 

Det var et opgaveløb, hvor vi skulle rundt og 

lave nogle aktiviteter på den skole, vi skulle 

overnatte på. Efter det blev der serveret boller, 

og vi var et par stykker som så en mulighed for 

at komme ud og afprøve de silkeborgske bak-

ker. 

Om lørdagen startede så det ”rigtige” KUM. 

Lørdagen bød på langdistance i Palsgaard, ikke 

en klassisk Silkeborg skov. Skoven var meget 

flad, og det meste var plantage. Det var ikke så 

teknisk udfordrende, og derfor blev farten sat 

godt op. På stævnepladsen havde arrangørerne 

sørget for, at Jonas Munthe og Lasse Grøn var 

speakere, dette førte til en lidt anderledes 

speakning, med mere fokus på europapaller end 

sædvanligt.  

Langdistancen til KUM fungerer som en form 

for divisionsmatch mellem kredsende. De før-

ste 4 placeringer i hver klasse giver point. Øst 

har vundet de sidste mange år og denne gang 

var ingen undtagelse. Øst vandt med 351 point, 

nord havde 260 og syd tabte med 145 point. Så 

en sikker sejr til øst. Derefter var der lige tid til 

endnu et opgaveløb før den vigtigste del af 

KUM, festen. 

Dum dum dum, rat rat rat. Musikken hamrer 

derudaf. Nu var der fest, med alt hvad der hører 

til. Men først var der lige middagen som stod 

på en KUM-klassiker, flødekartofler og skinke. 

Der blev fyret godt op under slagsangene som 

f. eks. ”Øst er bedst! ”  

Efter diverse lege, blandt andet en labyrint-O-

løbs-stafet (forkortet LOLS) som øst selvfølge-

lig også vandt, blev der fyret op under musik-

ken, og dansegulvet blev fyldt op af HD12-14 

årige, og til tider fik nogle ældre løbere forvil-

det sig derind. Øl-stafetten, med 3 søllerødder 

på holdet, ud af 4, blev en pinlig affære for øst, 

som tabte stort.  

 

Om søndagen var det tid til den klassiske efter-

fest-KUM-træthed. Om søndagen løbes der sta-

fet. Stafetten starter altid med H20 og slutter al-

tid af med D20, resten varierer efter hvor 

mange som er med. H20 løberne laver typisk 

noget gøgl på førsteturen, og i år var ingen und-

tagelse.  I år var temaet børnefødselsdag/baby, 

hvilket betød at lidt over 20 H18-20 løbere 

rendte rundt i skoven med bleer på (der var et 

par mountainbikere 

som fik sig et godt 

grin). Ved publikums-

posten blev der holdt 

fødselsdagsfest for en 

D12 løber, med alt 

hvad det indebærer af 

kakao, boller, fløde-

boller og flødeskum. 

Derefter løb vi om kap 

på den sidste sløjfe. 

Stafetten endte med en 

sejr til øst igen, med 

Øst 3 på 2. pladsen og 

Nord på 3. pladsen. 
                                           Mikkel som H-18´er 

 

Dum dum dum, rat rat rat, musikken hamrer 

derudaf, man skulle næsten tro, at der var fest, 

men nej nej, det er bare busturen hjem. 
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DM Ultralang 
31.0ktober 2015

 

Af Peter Werling. 

Dagen hvor Hillerød arrangerede årets sidste 

mesterskab var en superflot efterårsdag. Grib 

Skov bød sig til fra sin bedste side, med løvtræ-

erne klædt i rødt og gult. Og det var et dejligt 

mildt efterårsvejr. Banerne var ultralange, som 

de skal være, og der var meget få poster. Altså 

flere meget, meget lange stræk. 

 

Allerede gåturen fra parkeringen forbi heste-

folde med islænderheste, der trængtes nysger-

rigt langs hegnet, var en fornøjelse. Stævne-

pladsen var inde i gårdens ridehal. Der var lidt 

trangt, men det fremmer jo stemningen. Vi var 

mødt 22 op fra Søllerød til de lange baner plus 

11 til de åbne baner, som var af mere normal 

længde. Blandt vore deltagere var der overvægt 

af de lidt ældre dame- og herre-løbere 

(50+årige). 

   

Da jeg på startstedet i skoven foldede kortet ud, 

viste det sig at være et kæmpeark, 4 gange A4-

størrelse (det hedder vist A2). Og strækket til 

1’eren var langt - meget langt. En opmåling 

bagefter i sofaen derhjemme viste 1,6 km. Det 

er meget for en H65’er. 

 

Jeg havde forud besluttet mig for at tage let-

løbte udenomsvejvalg for at spare på kræfterne 

og gøre det muligt at komme gennem hele ba-

nen. Min bane var godt 12 km, mere end dob-

belt så meget som jeg plejer at løbe.  

 

Så det blev en nok lidt for stor (men letløbt) 

omvej til 1’eren. Sikkert ind til posten. De næ-

ste stræk var lidt kortere og uden problemer  

frem til 5’eren. På langstrækket til 6 gik det 

galt, begyndte at lede for tidligt (begyndende 

træthed?) og spildte et par minutter. Resten af 

banen klarede jeg uden egentlige bom, men 

tempoet gik ned og efter post 18 (af 20) var der 

ved at være udsolgt. Begyndende krampe i læg-

gene og jeg måtte ned i gangtempo. Tog mig 

sammen og løb det sidste stykke ind i ridehal-

len forbi de mange tæt forsamlede O-løbere. 

 

 
Peter (th) snakker vejvalg med Christian 

Strandgaard. 

 

Vi havde et par flotte resultater. Vibe tog sejren 

hjem i D65, Alberte fik en andenplads i D14 og 

Else en tredjeplads i D70. Et stort tillykke til 

jer. Vi andre måtte nøjes med oplevelsen plus 

et par meget ømme ben, som det tog et par dage 

at få på ret køl igen. 

 

 

 

 
Andreas Mikkelsen Jensen var ude på 28,6 km 

med 32 poster. Mikkel blev nr. 9 i H21 i tiden 

3.04.14. Super flot Mikkel!! 
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Julekonkurrence 

Kaj Rostvad er ophavsmand til denne lille julekonkurrence. 

Ravneholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I de afbillede 4 skove (hent kortene på klubbens hjemmeside i A4 størrelse) er der ca. 150 røde pæle, men kun 

1 af dem bærer bogstaverne JKX. I hvilken skov står pælen, og hvilket nummer har den?  

Første medlem, der sender det rigtige svar til kaj.rostvad@gmail.com vil modtage en æske chokolade (se 

billede!) til genopfyldning af sukkerdepoterne. 

Medlemmer i besiddelse af klubbens pæle-facitliste plus Frede eller andre, der på Findvejs hjemmeside har 

registreret vores pæle, vil naturligvis pr klub-ånd afholde sig fra at deltage eller hviske. God juleferie-beskæf-

tigelse, hvis julemaden har sat sig på sidebenene eller formen skal pudses af før Molboløb og lørdagstræning. 

mailto:kaj.rostvad@gmail.com
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Træningssiden 
 

Sæsonen 2015 nærmer sig, med kun én måned til-

bage, sin afslutning. Traditionen tro afslutter vi 

selvfølgelig med JULEMAVELØB med start og 

mål på grusbanen ved Rønnebærhuset. For mange 

søllerødder er netop julemaveløbet, løbet man ikke 

vil undvære. Har du ikke før været til julemaveløb, 

så grib chancen og skriv løbet i kalenderen den 26. 

december 2015, kl. 10.00, og tag gerne nye/gæster 

med. Tilmelding til løbet kommer senere. 

 

Andet halvår 2015 – endelig lykkedes det at indvi 

kortet Kokkedal Golfklub. Og det med stor succes. 

Gert havde banerne klar til nattræning, hvor også 

golfklubbens medlemmer var inviteret til at prøve 

banen nu med golfbolden udskiftet med kort og lø-

besko. Desværre tog ingen af dem imod tilbuddet, 

men måske næste gang. Til gengæld var der stor 

tilfredshed blandt Søllerød OK's medlemmer. En 

svag dis gjorde sigtbarheden begrænset, men alli-

gevel god mulighed for forvirring med masser af 

pandelamper på kryds og tværs i det relativt åbne 

terræn. Også iflg. golfklubbens hjemmeside til-

fredshed derfra, hvorfor vi er mange, der allerede 

glæder os til næste gang. 

 

Fredensborg Slotspark er kortlagt af Allan fra Fre-

densborg OK. Det kort er selvfølgelig nu også af-

prøvet af søllerødderne. Omend let løbet og relativt 

let orienteret terræn, alligevel en super træning 

mellem slot og sø med udsyn til begge. Det er nok 

værd at prøve igen om et års tid. 

 

Når halvåret slutter kan vi for det tælle 20 trænin-

ger. De fleste i vores ”egne” nærskove, men også 

en tur til Nørreskoven, der viste sig at indeholde 

udfordringer ikke alene for løberne, men også for 

banelægger (mig selv), der havde lidt af en kamp 

specielt med en udløber i tæthed. 

 

Mange søllerødder har bidraget som banelæggere 

ved træningerne. Og set fra min side, er de sluppet 

rigtig godt fra det (o: Derfor stor tak til banelæg-

gerne, der er med til at gøre det muligt at afholde 

mere end 40 breddetræninger om året. 

 

Hvis du kan tænke dig at stå for en breddetræning 

eller måske bare hjælpe en af de ”etablerede” bane-

læggere, så kontakt mig til en træning eller skriv til 

mig på: henrik.kleffel@gmail.com.  

Breddetræning 2015 

05-12-15 487 Geel Skov 

12-12-15 488 Ravneholm 

19-12-15 489 Kirkeskov 

26-12-15 490 Julemaveløb - Rønnebær-
huset 

02-01-16 491 Geel Skov 

09-01-16 492 Trørød Hegn 

16-01-16 493 Grønholt Vang 

23-01-16 494 Ravneholm 

30-01-16 495 Rude Skov 

06-02-16 496 Geel Skov 

13-02-16 497 Jægersborg Hegn 

20-02-16 498 Kirkeskoven 

27-02-16 499 Ravneholm 

05-03-16 500 Folehave 

12-03-16 501 Scion DTU 

19-03-16 - Danish Spring el. selvtræ-
ning 

26-03-16 - Påskeløb el. selvtræning 

07-04-16 502 Rude Skov 

14-04-16 503 DTU - Lundtofte 

21-04-16 504 Geel Skov 

28-04-16 505 Jægersborg Hegn 

05-05-16 506 Ravneholm 

12-05-16 507 Ravnsholt 

19-05-16 508 Rude Skov 

26-05-16 509 Nørreskoven 

02-06-16 510 Trørød Hegn 

09-06-16 511 Rude Skov evt. Næsseslot-
tet 

17-06-16 512 Sommerafslutning Tisvilde 
Hegn 

OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 

 

Du kan starte mellem kl. 10 og 10.30 
 

Vi ses i skoven 

Henrik  

 

mailto:henrik.kleffel@gmail.com
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DM- Ultralang 

17-20- I H klassen gennemførte to søllerødder den 21,2 km lange bane med 25 poster. 

Aske Jepsen sluttede på en flot 5.plads. Det ses af resultatlisten, at Askes kræfter slipper helt op 3 poster før 

mål. Her taber han hele 9 af de 22 min, han bliver slået med.  

Askes tid bliver 2.17.01.   
 

             
        Aske ”fanget” i et gab!                   Julius Molsen er tilfreds med at have gennemført. 

     Julius brugte 2.40.31 

 

    

Anne Kaae-Nielsen og Kirsten Møller er netop 

kommet i mål og er her i gang med at fortælle om 

deres vejvalg og bom. Bo er den erfarne og kan 

altid se, hvad bedste vejvalg havde været.  
 

Kirsten Møller blev nr. 4 i tiden 2.07.21 

Anne Kaae nr. 5 på 2.10.07.  

Også Anne Skovbæk klarede den lange bane. Hun 

blev nr. 6 i tiden 2.35.14. 
 

D 50- banen var 11,7 km lang og havde 14 poster. 
 

Langs målopløbet i ridehallen: 

Bo Konring, Henrik Molsen, Claus Kaae-Nielsen 

og Kim Find studerer deres og de andres baner. 

 

 

Rasmus Djurhus OK Pan vinder H21-

 


