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Søllerød Orienteringsklub 1990 - 2015
De ugentlige træningstilbud udvikler
ikke alene dygtige O-løbere, men er
også krumtappen, hvorom klubbens
daglige liv drejer sig.
Søllerød Orienteringsklub er kendetegnet ved sit enestående gode klubliv,
der er baggrunden for vores evne til at
tiltrække og fastholde medlemmer og
hemmeligheden bag vores medlemmers entusiasme og lyst til at engagere
sig dels i store mesterskabsarrangementer og dels i den ene klubrelaterede aktivitet efter den anden til stor
glæde og gavn for både klubbens egne
medlemmer og andre orienteringsløbere.

Formand Niels Bentzon (marts 2015).

Jubilæumsskriftet, du sidder med i
hånden, fortæller historien om, hvordan vi nåede hertil. Det er skrevet og
redigeret af søllerødder, der har været
med på hele rejsen fra klubbens stiftelse, og som stadigvæk - her 25 år senere - ses i skoven med kort i hånden”.
”Tusinde tak til jer og tillykke til Søllerød Orienteringsklub”!
Niels la Cour Bentzon

Formand Niels la Cour Bentzon:
”Den 12. juni 1990 blev der holdt stiftende generalforsamling for Søllerød Orienteringsklub, så klubben kunne starte 1. august 1990”.
”Klubben blev stiftet af en gruppe erfarne O-løbere fra orienteringsafdelingerne i
Søllerød-Nærum Idræts-Klub og Holte Idrætsforening, og snart kom også Hørsholm Orienterings-Forening til.
Nu, 25 år senere, er Søllerød Orienteringsklub vokset til en af Danmarks absolut
største Orienteringsklubber med et meget stort antal aktive medlemmer lige fra
begyndere i 6-års-alderen, en stor gruppe dygtige ungdomsløbere, landsholdsløbere, motionister og til særdeles aktive seniorer.

Klubbens formænd:
1990-1992
1992-1995
1995-1999
1999-2003
2003-2006
2006-2007
2007-2010
2010-

Kaj Rostvad
Christian Munck
Erik Melbye
Mogens Jacobsen
John Aasøe
Rune Monrad
(fra sep. 2006)
Jens Aaris Thisted
Niels la Cour Bentzon

1990 - 2015

SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB - 25 ÅR
”Der deltog 44 medlemmer fra orienteringsafdelingerne i
Holte Idrætsforening og Søllerød-Nærum Idræts-Klub, samt
Ole Sommer fra Dansk Orienterings-Forbunds Østkreds”
Dagsorden pkt. 2: ”Beslutning om stiftelse af Søllerød Orienteringsklub og videreførsel af de aktiviteter, der hidtil har
fundet sted i Holte Idrætsforenings Orienteringsafdeling og
Søllerød Nærum Idræts-Klubs Orienteringsafdeling med
virkning fra 1. August 1990”. ”Ingen ønskede ordet, hvorefter dirigenten (Henrik Steen Andersen) konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget”.
Under punkt 3 godkendtes klubbens vedtægter efter småjusteringer.
Under punkt 4 valgtes den nye bestyrelsens 8 medlemmer med
ligelig fordeling mellem de to klubber, der halvanden måned
senere ville være fortid. Formand Kaj Rostvad (HI), Kasserer
Birger Tynell (SNIK), øvrige medlemmer Mikkel Buchgreitz
(HI), Frederik Grønvald (SNIK), Mogens Jørgensen (HI), Erik
Melbye (HI), Kirsten Olsen (SNIK) og Steen Olsen (SNIK).
Under eventuelt overrakte Ole Sommer gaver fra Østkredsen.
Henrik Steen Andersen overrakte formanden et brev af 6. juni
1990, hvori DOF godkender Søllerød Oks optagelse i Forbundet pr. 1.8.90.
Kl. 20 kunne dirigenten takke for god ro og orden og hæve
generalforsamlingen.
Stiftende generalforsamling.
________________________________________________________________________________________________________
Nu kunne man jo tro, at det var tid til at
Nu lyder det jo som om, det bare var et
SNIKs og HIs få unge havde jo mødtes
hvile på laurbærrene, men allerede
spørgsmål om lidt papirarbejde og et
jævnt hen til stævner og kom så med
samme dag kl. 20 holdt SNIKs Opar møder at oprette en ny klub. Det er
den geniale idé: Lad os samarbejde. Vi
afdeling ekstraordinær generalforsamnok ikke hele sandheden.
fik allerede i 1988 et træningssamarbejling, hvor de enstemmigt vedtog udSøllerød Kommune var dengang den
de og blandede stafethold i gang. Hele
meldelse af SNIK pr. 1.8.90. 23 stemte
eneste kommune i Danmark med 2
1989 talte bestyrelserne godt sammen,
for - ingen imod.
orienteringsklubber, der begge havde
og vi sonderede terrænet i DOF, i vores
Holtes udmeldelse af HI blev bremset
ca. 40 års lang og meget glorværdig
hovedafdelinger (SNIK og HI) og hos
lidt af formalia, så det tog helt frem til
historie bag sig. I 1980’erne var noget
Kommunen. Vi blev mere og mere
31.12.91, før klubben kunne udtræde.
af dynamikken dog gledet over til anoverbeviste om, at vores fremtid lå i
Det havde dog ingen betydning for
dre, så begge klubber stod med alvorlisammenlægning af klubberne. Vi møddeltagelsen i Søllerød OK.
ge medlemsproblemer. Der var simtes, vi skrev, vi ringede, vi lyttede og
1. august 1990 var Søllerød OKs fødpelthen ikke tilbud nok til ambitiøse
den 12. juni 1990 faldt det hele i hak.
selsdag, og fra dag ét var vi søllerødder
unge, der løb med kort og kompas for
Vi var Søllerød med en dåbsattest gælhelt ind i sjælen.
øjnene og med sporten og sejrsskamlen
dende pr. 1.august. Det var den ultrai baghovedet.
korte version af begivenhederne.
1990, et vigtigt årstal for O-sporten i Søllerød fortalt gennem
småklip og citater:
Uddrag af referatet fra den stiftende generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub:
”Tirsdag den 12. juni 1990 kl. 19.00 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub i Mariehøjcentret, Øverødvej 246, 2840 Holte. ”

Selvfølgelig lægger man ikke to hæderkronede klubber bag sig uden
vemod, og der var naturligt nok også enkelte nedadbøjede mundvige, da
tanken først luftedes, men det reelle frafald ved sammenlægningen var på
ca. 1 %, så var der vemod hos enkelte, så blev den tacklet med værdighed. Som en lille ekstra krølle på Søllerødsagaen kan nævnes, at Hørsholm Orienterings Forening (HOF) som en lille julegave 22. december
1992 fremsendte en ansøgning om optagelse af klubben i Søllerød OK.
Ansøgningen blev naturligvis imødekommet på Søllerøds generalforsamling i 1993. Inden da, ja allerede i 1991, havde vi fra FIF-Hillerød fået en
saltvandsindsprøjtning, Bøgevig-familien, som senere kom til at betyde
meget ikke mindst for klubbens breddetræning.
Første bestyrelsesmøde: Birger Tynell, Kaj Rostvad,
Kirsten Olsen, Mogens Jørgensen, Frederik Grønvald.

Stiftelsesåret, 1990, var året, hvor meget skulle klares. Vi fik en Søllerød
OK-klubdragt tegnet af Ole Falch Hansen (OK Nord - i dag Tisvilde Hegn).

Snit og farver lod ingen i tvivl om, at
der var kommet en ny klub, der hed
Søllerød. Begge klubbers farver indflettedes, og som formanden poetisk skrev
i en pressemeddelelse om klubsammenlægningen: Klubdragtens farver var gul
som solen, grøn som skoven og blå som
himlen.

Klubblad:

1992: Søren Bøgevig i klubdragt
ved Jættemilen.

Der blev udskrevet en konkurrence,
som blev vundet af Mikkel Buchgreitz:
Komposten.
Pete Avondoglio
har
mesterligt
ramt navnet med
den lille vignet,
der stadig pryder
forsiden af klubbladet.
Første KOMPOSTEN så dagens lys i
januar 1991. Vi fik ligeledes vores logo
med de to kompasnåle, som skråstregerne i ø’erne.

Divisionsturneringen:
Så skulle der løbes.
Men det første vi løb
ind i var en klage
over, at vi stillede op
som ny klub midt i
en
divisionsturnering. Det var en
kamp om oprykning fra 3. til 2. division. Med den nyfødtes storhed indgik vi
det kompromis, at vi kun ville lade
løbere fra det gamle Holte tælle med.
De fik så lige at vide, at det var Søllerød OKs ære, der stod på spil. Efter en
solid indsats blev det andet hold fejet
ud af skoven. Klubben rykkede i 2.
division for første gang, og allerede i
1992 rykkede vi op i 1. division.
Efter adskillige ”elevatorture” mellem
1. og 2. division har Søllerød OK siden
2010 med succes kæmpet for at fastholde pladsen i Østkredsens 1. division.
Kaj Rostvad

Nyt klubtøj.
Da vi i 2009 havde brug for nyt klubtøj til de mange nye medlemmer, viste det sig, at vi ikke mere kunne få syet modellen
fra 1990. Der nedsattes et tøjudvalg, der fik til opgave at undersøge markedet og komme med forslag til nyt design. De tre
farver skulle fortsat indgå.
Her ses resultatet af overtræksjakken på:

Løbebluser: Den gamle model på Lars Fock og den nye på Kim
Find Andersen.

Billedet er fra træningsløbet den 6.december 2013.

Agnes Jonsson, Astrid Kirkegaard og Astrid Maag.

Billedet er fra DM-stafet 2012,
hvor pigerne vandt sølv i klassen D 13- 16.

I forbindelse med kongeligt
besøg ved vores FindVejarrangement i april 2014 blev
der fremstillet badges, som den
her til venstre.
Mange sådanne pryder nu klubtøj og tasker.

Søllerødderne kendes nemt også bag fra.

Peter Østergaard ved en sprinttræning på Scion DTU i Hørsholm den 5. juni 2014.

DEN SØLLERØDSKE KLUBTRÆNING.
Gennem Søllerød OKs 25 første år har
klubtræning været en del af klubbens
liv. Store kræfter er lagt i træninger for
unge og ældre, for de rutinerede og for
de helt nye. I perioder er der blevet
brugt stor energi på at få den lokale
skoleungdom ud til træninger – selvfølgelig med den lumske bagtanke, at der
skulle komme nye unge løbere, som
kunne give nyt liv i klubben. Der blev
arrangeret specielle træninger, som
skulle tilgodese elever fra 3. – 6. klasse,
og der var ofte stor tilslutning til disse
intro-løb; men den mindre opmuntrende
sandhed for de energiske arrangører
viste sig oftest at være meget få nye
medlemmer i klubben.

De fleste af de første års ungdomstræninger udgik fra Rudegård Stadion med
base ved det alternative klubhus –

”BÆNKEN” – som var den eneste
mulighed, vi havde, da egne klublokaler
blot var en fjern drøm. Alligevel lykkedes det at skabe interesse i en sådan
grad, at der i løbet af årene var ungdomsløbere, som hentede danske me-

sterskaber hjem, og flere af dem fandt
også plads på det danske juniorlandshold.
For klubbens øvrige medlemmer blev
der gennem de første 10 år arrangeret
en hel del klubtræninger – ofte med
brødrene Steen og Søren Olsen som
indpiskere. Der blev arrangeret Otekniske træninger i de nærmeste skove,
så de aktive kunne blive dygtigere med
kort og kompas. Ofte foregik indprikningen af baner ud fra et mønsterkort
anbragt på en bilkøler, medens dagens
arrangør var i skoven med skærmene.
Endnu var de computerlagte baner ikke
kommet på programmet.

I en hel del år i 1990-erne holdt mange af klubbens aktive løbere vinterformen
vedlige ved den ugentlige klubgymnastik i Skovlyskolens gymnastiksal onsdag
aften (kl. 20-22 !!!). Her blev der knoklet og svedt, men yderligere også skabt et
klubfællesskab, som nok har været med til et danne det fundament, som klubben
senere hen har kunnet bygge kraftigt videre på. Og allerede dér blev det opdaget,
at ”Flidslisten” virkede inspirerende – en opdagelse, som kom i brug senere i
træningsmiljøet.
Endvidere var der en lille lørdagsgruppe, som vinterlørdage løb rundt i Rude
Skov – den såkaldte ”Slyngetræning” var ren konditionstræning, hvor der blev
lagt an på stor løbsstyrke i terræn.

Da klubben nærmede sig det nye årtusinde var der en periode,
hvor træningsgnisten blandt klubbens løbere var ganske beskeden. Ja, endog klublivet kørte på ret lavt blus. Ganske vist
begyndte de nye klublokaler på øverste etage i Det røde Hus at
dukke frem, men træning og løbsaktivitet var der mindre af.
Der blev ligefrem på et tidspunkt diskuteret, om Søllerød OK
egentlig havde en fremtid som selvstændig klub.

Klubtræningerne fik nyt indhold - og lækre kort.
Heldigvis kom der igen gang i klubbens O-træning i slutningen af 2003. Startende med beskedne 3 lørdagstræninger i
november/december 2003 blev grunden lagt til den lange serie
klubtræninger, som nu har kørt i mere end 11½ år. Her opstod
ideen om ”de faste tilbud”, som lød og lyder på træning hver
torsdag aften i den lyse tid og hver lørdag formiddag i den
vintermørke tid.

Der blev i starten budt på ganske almindelige O-baner, men
snart dukkede de mere tekniske træninger op og blev en god
variation, som virkede så tillokkende, at klubtræningerne blev
et større og større tilløbsstykke. Flere og flere gamle og nye
medlemmer dukkede frem ved bordet, hvor dagens baner var

lagt frem. Nøglekassen stod klar, og posterne var hængt på
plads i skoven. Som DOF’s nye slogan: ”Let at gå/løbe til! ”
Kortene blev bedre og bedre – klubbens korttegnere var hele
tiden helt fremme i skoene, så der kunne tilbydes lækre Okort. Mogens Jørgensen og de senere år Niels Raagaard har
uge efter uge stået for trykning af perfekte kort til de mange
deltagere, som dermed har fået ”det hele serveret på et fad” –
lige til at snuppe med ud på dagens træning. Korttryk i utallige
variationer efter banelæggernes krøllede ideer har set dagens
lys og givet løberne de lækreste opgaver i skovene.

Træningsbanden træder ind på banen.
Efter de første 200 træninger lykkedes det at få flere og flere
banelæggere/arrangører ind i arbejdet – og ”Træningsbanden”
blev skabt. Siden da er halvårsplan efter halvårsplan blevet
gennemført med stor tilstrømning af de sølle rødder. Der er fra
de ugentlige banelæggere blevet udvist stor iderigdom og
variationslyst, så medlemmerne har haft gode muligheder for
– endog i vores mest kendte skove – at dygtiggøre sig. Også
sprintorientering og nattræninger er kommet på programmet,
så klubbens træningstilbud nu er blevet særdeles bredt og
givende. Yderligere er der blevet budt på ”Gæsteskove”, så
klubbens løbere har kunnet hente erfaringer – og bruge erhvervede kundskaber – i andre nordsjællandske skove.

NYE TRÆNINGSTRADITIONER.

Torben Bøtcher i gang med forberedelserne til pølsegrillning.
De senere år har et par af træningsbandens medlemmer specialiseret sig i at
opbygge små stævnepladser, hvor bål
og klubhygge med lidt drik/spiseligt
efter træningsturen har været et meget
vellidt tilbud til de ofte mere end 50
trænende. Klubhygge og god eftersnak
har bredt sig, så klublivet har fået yderligere et løft.
Endvidere er der de seneste par år flere
gange blevet budt på klubtræninger
med muligheder for SI-tidtagning, hvilket igen har skærpet lysten til at udvise
energi og præcision ved træningerne –

og så er der jo stræk-/løbstider, som kan
give endnu mere indhold i klubsnakken.
Et par af de mere end 40 årlige træninger har i løbet af de seneste 6-8 år fået
helt særlige rammer og indhold – og er
blevet traditioner i Søllerød OK.
Den ene af traditionerne er Julemavefræset med 80-100 deltagere 2. juledag
klokken 10 og med meget spændende
og udfordrende julelege i Rude Skov.
Her har der virkelig været udfoldet stor
fantasi og megen energi fra arrangørernes side - og mange julesmil er set i
skoven under turene rundt.

Mary Skovbæk ”stempler” startposten.

En anden tradition er sommerafslutningsløbet, som nu gennem flere år er
blevet afviklet i Tisvilde Hegn og med
bademulighed i det friske Kattegat.
Derefter har der været klub-hygge-grillfælles-aften i Vejby, hvor familien
Thisted år efter år med stor gæstfrihed –
og herlige solnedgangskig – har lokket
en stor flok sommerglade søllerødder til
at være med.

TRÆNINGSAKTIVITETENS VIRKNING PÅ KLUBBEN.
I de senere år har Søllerød etableret sig som en solid klub i divisionsturneringens 1. division på Sjælland.
Vi har set en stor fremgang i medlemstallet – et tilløb af nye
medlemmer via træningstilbud og Molboløb. Alt er med til
at placere Søllerød OK som en af de største og mest aktive
klubber i Dansk Orienterings-Forbund.
Tanken om det faste ugentlige tilbud – med forsnak, eftersnak og flidsliste – har vist sin effektivitet og er med til at
sprede glæden og træningslysten ud blandt særdeles mange
aktive søllerødder.
Der har i de senere år været flere løbere, som har en træningsflid på 100 % - ja, et par særligt energiske søllerødder
har endda passeret dette flotte resultat 2 år i træk.

MERE TRÆNING.
Ud over den ovenfor omtalte ”breddetræning” er der parallelt opstået en SUTtræning for de ”ældre unge” og efter nogle år en Mini-SUT-træning for de ”yngre
unge" – læs mere om disse supertilbud i de særlige afsnit.
Også til den mere usynlige træning har Søllerød OK i samarbejde med OK Øst
bidraget til ved alle årene at sikre det faste tilbud om en 14-dages-bane i Rude Skov.
Her kan den tilfældigt forbipasserende løber indtegne sin bane ud fra kortet, som er
ophængt i skabet ved omklædningsrummene på Rudegård og derpå uden registrering få sig en O-tur i skoven. Der bliver solgt en hel del kort fra hallernes kontor, så
dette anonyme træningstilbud bruges flittigt.
Så det er helt sikkert, at DER

TRÆNES I SØLLERØD OK !!!
Gert Bøgevig

<<< Træningsbandens Henrik Kleffel overtog ledelsen efter Gert, da
han trak sig som bandeleder efter de første 400 træninger.

Henrik Kleffel
og korttrykker
Niels Raagaard ved
træning 335,
4. maj 2012.

RØNNEBÆRHUSET
Klubhus til Søllerød Orienteringsklub.

For alle orienteringsklubber er det et
stort aktiv at have nogle indendørs
rammer, som kan anvendes til instruktion, korttryk, planlægning, undervisning, klubsamvær, ja, kort sagt vores
eget mødested.
Tidligt erkendte den i 1990 dannede
Søllerød Orienteringsklub også dette
behov, og der nedsattes et udvalg, der
skulle arbejde mod fremskaffelse af et
”klubhus”. Udvalget, der blev nedsat
omkring årsskiftet 1990-91, kom til at
bestå at Vibeke Bøgevig og Preben
Thorvig. De barslede i april 1991 med
tanker om:
1. Bygning stillet til rådighed af
kommunen.
2. Lokaler på en skole.
3. Grund til at opføre et klubhus på.
I en kort orientering til bestyrelsen
peges især på dannelse af en fond, der
kunne anvendes i forbindelse med den
3. af de ovennævnte tanker.
I april 1992 rettes formel henvendelse
til Kommunen, hvor ovennævnte 3
løsningsmodeller bringes på bane –
gerne tæt på Rudegård Stadion. Der
peges specifikt på ”Den røde Villa” på
Rudegård. Der svares ligeså specifikt,
at ”Den røde Villa” er lejet ud, men
klubbens ønsker er noteret.

”Den røde Villa.”

Formanden, Christian Munck, gør et
nyt forsøg i marts 1993, hvor henvendelsen også adresseres til borgmester
Erik Fabrin, der var aktiv molboløber.

I begyndelse af 1993 erfares det, at de
to lejemål i ”Den røde Villa” er sagt op.
Bedst som vi tror, at mulighederne for
et klubhus er gode, orienterer Kommunen os i april om, at stueetagen tænkes
fortsat som boliglejemål. 1. salen er
uafklaret.
I slutningen af 1993 orienteres vi om,
at stueetagen tænkes udlejet til en Steiner børnehave. Vi gør et behjertet forsøg på at fortælle kommunen, at den
nærliggende sø gør anvendelse til børnehave risikofyldt. Vores hjælpsomhed
mislykkes naturligvis, men vi understreger endnu en gang vores engagement i sagen om et klubhus. Preben
Thorvig afløses af Jens Aaris Thisted.

man går skridtet videre end til blot at
fortælle os, at den er opmærksom på
vores behov. Nu er man i færd med at
undersøge muligheden for at kunne
overdrage 1. salen i ”Den røde Villa” til
os. Den bebos af én af gartnerne ved
Kommunen, som bl.a. passer stadionområdet, og hvem Vibe Bøgevig længe
har haft en god kontakt til. Hvis Kommunen kan anvise en passende bolig, er
hun parat til at flytte.
Denne løsning falder på plads og 21.
marts 2001 kunne formanden, Mogens
Jakobsen og klubhusudvalgets formand,
Jens Aaris, modtage nøglerne til 1.
salen, Søllerød Orienteringsklub havde
nu efter 10 års kamp et klubhus.

I 1995 gør vi et forsøg via SIS (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Søllerød). Uden held.
I 1996-97 retter vi igen henvendelse til
Kommunen og peger på, at Grevemosehus, skovløberhuset, i nordenden af
Rude Skov, er sat til salg. Trafikalt måske ikke den bedste beliggenhed, kommunalt uheldigt, da det var Birkerød
Kommune og kollegialt måske heller
ikke heldigt, da det klart lå i OK ØST’s
område. Uden held.
Året efter peger vi opfindsomt på muligheden for at ”udskifte” den sorte
materielbygning ved søen med en ny 2etager bygning, hvor vi så kan råde over
1. salen. Uden held. Ikke engang vores
brug af klubmedlem og overvismand
Anders Ølgaard blødgør Kommunen.
Vi opretholder presset på Kommunen
ved fortsat at interessere os for 1. salen
i ”Den røde Villa”, men har også kræfter til at pege på andre løsninger såsom
Spejderhytten i Frederikslund Skov.
I slutningen af 1999 får vi de første
tilkendegivelser fra Kommunen, hvor

Jens Aaris og Mogens Jakobsen
med nøglen til ”Den røde Villa.”

Nu kunne opgaven med renovering af
lejligheden til vort behov og den krævende sameksistens med børnehaven i
stue og kælder tage sin begyndelse.
Allerede 4 dage efter var klubformanden ude med et manifest om kompetencerettighederne vedrørende klubhuset
og den forestående renovering.
Den forestående HOF-stafet, som var
overtaget fra Hørsholm Orienterings
Forening, havde dog højeste prioritet.
Der var ”Åbent hus”, hvorefter forslag
til indretning kunne kanaliseres til
klubhusudvalget eller bestyrelsen.

Efter nedbrydningen skulle der lægges
gulv, hvor gulv ikke fandtes før, taget
skulle understryges, og et større projekt
var isætning af to Velux-vinduer, der
ville give udsigt mod Rude Skov.
Køkkenet blev totalt udskiftet, og her
var især John Aasøe var den drivende
kraft.
Der arbejdes med HOF-stafetten.
Ellen og Erling Thisted

3. april 2001 holdt vi møde med ledelsen i børnehaven for at aftale spillereglerne for vores sameksistens. Vi skulle
ikke ved uagtsom optræden miste de
netop opnåede og højt værdsatte lokaler.
Med det forholdsvis begrænsede areal
måtte vi selvsagt udnytte det maksimalt.
Det stod derfor klart, at vi måtte nedbryde de interne ikke-bærende vægge
for at få gulvplads helt ud til ydermurene, at køkken og badeværelse skulle
renoveres, og vi skulle skabe mere lys i
opholdsrummet. Arbejdet med at formulere dette, så Kommunens byggesagkyndige kunne godkende det, blev
lagt i hænderne på vores arkitektmedlem, Pete Avondoglio. Vi fik de nødvendige tilladelser, og nedbrydningsarbejdet kunne begynde.
Den 30. juni -1. juli 2001 var første
arbejdsweekend. Formanden, John
Aasøe, sled flere par arbejdshandsker
op, og andre med hænderne skruet
rigtig på brugte mange timer i såvel
nedbrydnings- som opbygningsfasen.

Og så et lille kuriosum: I den lille
lejlighed havde man anvendt aviser
som en del af isoleringen. Under nedbrydningen af skillevægge kom disse
aviser for en dag – og det var spændende læsning! Mest interessant var
en avisartikel fra Søllerød Tidende i
1962, hvor vi kunne læse om Erik
Brühl og Ib Glud Konradsens bedrifter på ”Herrebanen” – der var lidt
færre baner dengang end nu. Aviser
fra 28 år før Søllerød OK så dagens
lys og 39 år gamle ”nyheder”.

John Aasøe
i gang med det andet tagvindue,

Toilettet var også en sag for sig. Det
krævede et særligt vandtæt gulv, som
kun professionelle har lov til at lægge.
Her trådte Christian Strandgaard til med
professionelle håndværkere, og opgaven var løst næsten ligeså hurtigt, som
Christian var blevet opmærksom på
klubbens behov.
El-systemet krævede også en større
omlægning for kunne opfylde Mogens
Jørgensens ønsker om høj teknikalitet
med computere, printere, køkkenmaskiner og ny belysning m.v. Her var
Carsten Tynell, der er elektriker, en god
mand at have med.

Undertaget frigjort.

Helt færdig bliver man næppe nogensinde med sådanne projekter, men vi
havde da et præsentabelt klubhus til
vores generalforsamling i 2002.
Efter nogle år, hvor vi sundede os
ovenpå den store indsats, opstod nye
tanker. Husets skorsten tjente ikke
længere sit oprindelige formål, og
gangarealet kunne betragtes som spildplads.

I 2011 var det så tid for næste etape.
Heldigvis råder klubben over bygningsingeniører, og Iben Maag kunne vurdere, hvad der var ”bærende”, og hvad der
kunne fjernes. Den øverste del af skorstenen var en særlig udfordring, men
igen kom Christian Strandgaard os til
undsætning. Via sine kontakter i byggebranchen kom der en lift, så de øverste sten kunne fjernes under sikre forhold. Med liften som udgangspunkt
kunne vi hurtigt lukke hullet, hvor skorstenen havde været. Nu forestod det
hårde arbejde med nedbrydning af skorsten under tag og nedbæring og borttransportering til genbrugsplads. Det
gik, fordi der var mange hænder i gang.
Hullerne blev lukket, og vi har nu et
stort dejligt klublokale.

Nedbrydning af skorstenen,
Magnus Maag.

Brugen af klublokalerne har været imponerende. Lokalerne har lagt rammer
for opbygningen af store stævner. Lige
fra planlægningsmøder og materielorganisering til korttrykning og – pakning. Utallige ugentlige træningsseancer med mini-SUT’er, lidt ældre
SUT’er, Elite team og Ældre teams er
blevet afviklet på førstesalen. Søllerød
OK havde ikke kunnet tiltrække og
fastholde så mange unge og ældre orienteringsløbere, hvis ikke vi havde haft
et klubhus.
Mange bestyrelsesmøder, kursusaftener
og andre klubaktiviteter har fundet
egnet plads i lokalerne. Her i jubilæumsåret er den største udfordring, at
lokalerne virker for små til dagens
aktiviteter her 14 år efter nøgleoverdragelsen i den 25 år gamle klub; men at
tro på, at Kommunen som jubilæumsgave giver os et nyt og større klubhus,
er nok lidt langt ude i skoven.
Jens Aaris Thisted

Find vej i DANMARK
‘Find vej i Danmark’, som var en afløser for ‘Poster i skoven’
blev sat igang af Dansk Orienterings-Forbund med støtte fra
Dansk Idræts-Forbund, Nordea Fonden, Naturstyrelsen og
Friluftsrådet. Tanken bag projektet var, at langt flere skulle
have en let tilgængelig mulighed for med et sikkert kort i
hånden at kunne komme ud og få rørt sig. Banerne skulle, som
der står i baggrundsmaterialet, byde på oplevelser for såvel

“stavgængeren som hurtigløberen”. Logoet øverst på siden,
blev projektets varemærke, og i dag 5 år efter starten står der
fra Gedser til Skagen og fra Bornholm til Blåvand flere
tusinde pæle med det kendte logo, som endnu flere tusinde
personer har stiftet bekendtskab med ved klubbernes FindvejDage, Naturens Dage, stilfærdige åbne klub-arrangementer
eller helt privat.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Find vej i SØLLERØD
Al begyndelse er svær, så også i Søllerød OK skulle sagen lige
Sammen med Naturskolen i Raadvad udarbejdedes en
gennemtænkes. Sådan gik en rum tid, hvor der var drøftelser
familie/kulturtur, en introtur, en kompasbane plus diverse
med Naturskolen i Raadvad og Søllerød Museum.
almindelige oløbsbaner, Rude Skov fik med 3 forskellige
Naturskolen ville gerne have ideen ind i deres
startpunkter over 20 baner, som senere har fået hægtet 3 lokale
undervisningstilbud, og Museet så en mulighed for at få
skoler på. Fire smukke, farvefoldere over lokaliteterne gjorde
Kommunens seværdigheder ud til en bredere gruppe.
opmærksom på pælenes muligheder.
I 2012 tog det fart. En fotobane i Søllerød By og almindelige
baner i Kirkeskoven så dagens lys.
________________________________________________________________________________________________________
Men, men, men… 115 egetræspæle flyver ikke på plads af sig
selv i skovene. 2,5 tons opsavede, umalede egepæle blev
leveret fra Nordjylland. I hastigt tempo blev de malet røde, de
blev transporteret til de respektive skove, de blev boret i
jorden, så kun 75 cm stak op. Der blev sat Findvej-skilte på
med postnummer og –kode, de fik refleksbånd, de blev
registreret hos DOF. Så stod de der, smukke, røde og klar til
brug.
Indvielsen fandt sted på Findvej-Dagen i april 2012. Af et par
overskudspæle var der kreeret den smukkeste talerstol,
Pælemalerne Morten Nissen og Signe Foverskov.

Borgmester Erik Fabrin taler ved indvielsen.
Pæle-bore-bisserne Kaj Rostvad og Erik Brühl i sving.

hvorfra såvel ord fra borgmesteren, DOF og vores egen
formand samt lifligste, igangsættende klokkeringning kunne
erklære Søllerød OKs Findvej-baner i Rude Skov for åbnet.

Lars Bom tænker taktik på Findvej-Dagen 2013.

Heidi Kristensen, Claus Kaae-Nielsen og Kaj Rostvad
har dækket op til Naturens Dag i Raadvad 2013.

På Naturens Dag i september samme år indviedes banerne i
Raadvad, og ligeledes i september blev foto- og oløbsbaner i
Søllerød By og Kirkeskoven indviet.
DOF havde sørget for T-shirts, kuglepenne og diplomer, så
ingen var i tvivl om, at Findveji-Søllerød var et friluftstilbud
for den enkelte eller for familien.
Året efter gentog vi successen på Findvej-Dagen med Lars
Bom som frontløber. Naturens Dag i Raadvad i september
sprængte pga. af godt vejr alle rammer. Nu havde vi også den
populære sprintbane med.
Altid et populært konkurrencetilbud.

Nu er det jubilæumsår i vores dynamiske klub. Og hvad er
mere passende end at indvie en ny Findvej-skov. Ravneholm
blev, i tæt samarbejde med Vangeboskolen, indviet på
Findvej-Dagen den 25. april i år. Flere røde pæle, flere gode
ture, flere glade mennesker.

I 2014 nåede Findvej-Dagen nye højder.
Kronprinsparret med deres to ældste børn sprintede gennem
en let udfordrende prinsebane og kom glade og friskindede
hjem for at blive foreviget af den samlede danske
ugebladsverden og for at slukke tørsten i lun Ribena af vores
vanlige plastikkrus, som nu er ophøjet til Kgl. Porcelain.

Nu har vi helt undladt at nævne navne i teksten i denne lille
beretning om Findveji-Søllerød. Det er helt bevidst, fordi den
halve klub har knoklet med idéer, pæletransport, pælemaling,
folderfremstilling, boring af pælehuller, isætning, korttegning,
banelægning, tilstedeværelse ved Findvej-Dage og Naturens
Dage. Igen et godt SØLLERØD OK-samarbejdsprojekt, hvor
takken ligger i deltagelsen.
PS. At pælene bruges i Danmark er et af klubbens medlemmer
et godt bevis på. I skrivende stund har Frede Lillelund –
Danmarks mest pælefindende - fundet ikke færre end 6481
pæle overalt i landet. Læs i
diverse klubblade på Søllerød
OKs hjemmeside, hvordan det
har været i løbesko at
tilbagelægge ture, der i længde
svarer til afstanden fra Rude
Skov til Rom.
Frede Lillelund i kampdragt.
PPS. Det bør nævnes, at vores pæle-dagsaktiviteter på
bonussiden også har tilført klubben et antal helt unge
klubmedlemmer, så forgæves var det ikke at plante 2,5 tons
rød eg i de rudersdalske skove.
Heidi Kristensen og Kaj Rostvad

Kronprinsparret med børn finder vej i 2014.
Naturens Dag i Raadvad gennemførtes som sædvanlig i
samarbejde med Naturskolen, men vejret havde gjort pælene
lidt våde, så deltagertallet var svagt vigende, men samtidig
synes lidt usselt vejr at bringe det gode humør frem hos dem,
der trods alt dukker op.

Særlige begivenheder
1-års fødselsdagen

20-års fødselsdagen blev fejret med holdløb i Kirkeskoven

den 1. august 1991 blev
fejret i formand Kaj
Rostvads
have
på
Landsevej.

og efterfølgende fest på Mariehøj Centret. Især huskes de unges
festlege og squaredance for alle og den store kage.
I Komposten skrev Ronnie McGrail:

TIL FEST BLANDT SKOV-TROLDE OG SKOV-ALFER
Først et lille o-løb i Rude
Skov og så kagebord.

Fra de mange skovområder i og omkring Søllerød og omegn
var de kommet.
Fra Rudeskov i al sin storhed,
Fra Ravneholm i al sin mosekonemystik og
Fra Geel, Geel med de varierede bakker for ikke at snakke om
Kirkeskoven med sump og tværvej og
Trørød den meget tætte og filtrede.
Nu skulle der være fest !
Videre skrev Ronnie:

Th: Gert Bøgevig, Birger Tynell, Olav Nipen, Erik Brühl.
Else Juul Hansen fungerede
som Trivselsudvalget og sørgede for, at vi i de første år af
klubbens liv markerede fødselsdagene. Vi havde bl.a. en
tur i Arboretet med rundvisning og frokost i det grønne.
En tur i Cirkusrevyen med eftersnak hos formand Christian
Munch og Veterantogtur ved
Allerød med spisning i det
grønne og forskellige lege/
småkonkurrencer.
Nuværende medlemmer kender Else fra de blå-gul-grønne gaver, der uddeles til flittige og
heldige søllerødder, hvilket er foregået siden 1990.

10-års fødselsdagen blev fejret med reception og klubfest.
Vi modtog et gavekort på 1200 kr. fra kommunen og borgmester Erik Fabrin fik af Jens Aaris overrakt en sikkerhedshjelm,
så han kunne besøge byggeriet af et kommende klubhus, som
vi i år 2000 håbede snart ville blive en realitet.

Familien Maag og de kønne unge hjælpere havde dækket op
med det helt store dyregrydebord, der kun blev overgået af
Lagkagens Mirakuløse Størrelse.

Maria Munk Eriksen skærer for af sin egen hjemmegjorte
Gigantkage.

Festarrangør Iben Maag
byder velkommen.

Formand Niels Bentzon
holder festtalen.
Vibe Bøgevig

Træning nr. 200
Sidste lørdag i januar 2009 kunne vi løbe træning nr. 200
med Gert som banelægger. Det blev fejret på Havartigården
med flotte kringler fra bageren + kringler fra Vibes ovn + taler
og gaver til Gert.

Blandt gaverne var der en
lille gul orkidé, der efterhånden er blevet ret stor og
tit blomstrer.

Astrid Maag og Gert Bøgevig viser den flotte kringle frem.

Træning nr. 400

Søllerød OKs breddetræning begyndte som beskedne 3 forsøgstræninger tilbage i 2003. Gert Bøgevig, der mente, at
klubben trængte til at få lidt mere fut i lidt flere par løbesko,
forsøgte at lokke klubbens medlemmer i skoven til træning og
samvær.
Med stor vedholdenhed, punktligt ført flidsliste, varierede
baner, en træningsbande som medspiller lykkedes det for Gert
med stærk støtte fra ægtefællen Vibe at få rødderne til at duk-

ke op torsdag efter torsdag om sommeren og lørdag efter lørdag i vintertiden.
Den 23. november 2013 kunne Gerts træning nummer 400
fejres, med o-løb, sange, taler, fyrværkeri, flag og kager.
16771 starter blev det til i de 10 år.
Efter 400 træningerne med Gert som altid engageret bagstopper, blev stafetten overdraget til Henrik Kleffel, der allerede
har passeret de første 70 træninger som træningsbandeleder.
Kaj Rostvad

Mini-SUT-træning nr. 100
Mandag den 29. september 2014 kunne
vi fejre træning nr. 100 arrangeret af
Magnus Oscarsson.

Efter træningen i Maglebjergs bakker,
blev der derfor holdt en udvidet eftersnak.

Steen Olsen fortæller om dagens træning.

Frida Hagedorn

Hyggeonklerne Kaj og Torben var mødt
op og sørgede for bål, pølser, burgere,
haveblus, flag og raketter

Magnus Oscarsson

________________________________________________________________________________________________________

Klubbens traditioner
En ny klub har ingen traditioner, så det
var naturligvis oplagt, at nogle af de to
gamle klubbers traditioner skulle indgå i
Søllerød OK. Det blev til, at Grundlovsdagsløbet og Klubmesterskabsløbet blev
videreført i Søllerød OK.

Grundlovsdagsløbet.
Grundlovsdagsløbet lå, som navnet siger, altid på Grundlovsdag (5. juni), og
var et hyggeorienteringsløb, der blev arrangeret af forrige års vinder.
Den nye vinder fik overbragt Grundlovsløbsfadet, hvorpå var kreeret en lagkage,
som efter løbet skulle deles med de andre deltagere.

I 1992 blev håndlangerfadet indført. Det
første år blev det efter lodtrækning overrakt til Ulrik Thomsen, der sammen med
Søren Olsen og Lars Basballe havde fejlklip. Vinderen af Håndlangerfadet
(håndlangeren) skulle hjælpe vinderen
af Grundlovsdagsløbet med arrangementet det kommende år. Senere blev
det den løber, der blev nr. 2, der fik
håndlangerfadet.
Anders Bøgevig skulle arrangere løbet i
1992 og skriver i sin indbydelse, at han
har indset sine begrænsninger. Han kan
ikke lave lagkage til de 60 – 70 søllerødder, der forhåbentlig møder op til hans
løb, så derfor indbyder han til Søllerød
OKs åbne lagkagemesterskab. Det er
gennem tiden blevet til mange fantasifulde lagkager.

fra Søllerød OK til Børnekarruselfinalen, som altid blev afholdt Grundlovsdag. Klubbens børn skulle deltage, og
deres forældre skulle køre dem. Det betød, at tilslutningen til Grundlovsdagsløbet faldt.

Lilla Monrads sko-kage 1995.

I 2006 blev det derfor flyttet til første
søndag efter Grundlovsdag. Den dag
blev fastholdt indtil 2010, hvorefter løbet rykkede rundt på datoer i maj og juni.
Det sidste Grundlovsdagsløb fandt sted i
2012.

Lagkagebordet 1996.

I 1996 blev Børnekarrusellen opfundet,
og efter nogle år var der mange deltagere
Erling Thisted, vinder i 1993.

Ellen K. Larsens Findvej-kage 2014.

Kirsten Olsen

Klubmesterskaber
Klubmesterskabet afholdes i oktober/
teorien ville komme samtidig i mål. Her
Der kåres én klubmester, som modtager
november, når sæsonen er ved at være
er klubmesteren den, der kommer først i
et Masai-pilekogger, som er en vandreslut.
mål.
præmie indstiftet af Henning Molin. Der
Siden 2002 har vi næsten hvert år brugt
uddeles også en Skildpaddepris til den
Allerøds 'Klubmesterskabsløb' den sidløber, der kommer næstsidst i mål eller
ste søndag i efterårsferien.
har den næstdårligste tid. Det er ingen
Hvem kan så blive klubmester? Det er
sag at blive sidst - men næstsidst kræver
der ikke faste regler for.
held. Skildpaddemesteren får en lille
Nogle gange skal løberen før start give
skildpadde af glas, træ, porcelæn eller
et bud på, hvor lang tid han/hun er om at
andet holdbart materiale.
gennemføre banen uden at medbringe sit
Da der ikke længere blev holdt Grundur. Den, der kommer nærmest sin gætlovsdagsløb, overgik lagkagekonkurÅr 2000: Anders Jonsson modtager pitede tid, bliver klubmester.
rencen til Klubmesterskabsløbet.
lekoggeret af Tine Overby, der lagde
Andre gange har løberne startet med
Kirsten Olsen
hus til eftersnakken.
handicap udregnet på den måde, at alle i
________________________________________________________________________________________________________

SkovCup
Siden SkovCups
start har mange
Søllerødbørn med
stor fornøjelse deltaget i løbene.
I 1996 blev Østkredsens Børne- og
Ungdomskarrusel startet af nogle entusiastiske orienteringsløbere fra forskellige
Nordsjællandske klubber, som et tilbud
om orienteringsløb til børn og unge 6
onsdags-eftermiddage i foråret og efteråret.

I 2007 blev 'Karrusellen' omdøbt til
SkovCup.
Søllerød OK er med i den gruppe af
klubber, der arrangerer SkovCup.
Siden 2000 har Søllerød OK arrangeret
SkovCup hvert år enten forår eller efterår.
De første år med Kirsten Olsen som ansvarlig, og fra 2010 med Susanne Thrane
ved roret.
Kirsten Olsen
Selma Schytte Olsen

Søllerød ungdomspris
I 2006 indstiftede Anders Ølgaard Søllerød Ungdomspris.

Prisen gives til en ungdomsløber i alderen 10 - 16, som ved sin interesse for
orienteringsløb og sine indsatser i træning, løb og kammeratskab har været
en positiv deltager i Søllerød Orienteringsklubs ungdomsgruppe.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Rasmus Thrane Hansen
Caroline Wilken
Magnus Maag
Nikoline Andersen
Aske Jepsen
Martin Illum
Astrid Maag
Julius Molsen
Thor Find Andersen

Rasmus Thrane Hansen
Vibe Bøgevig

SØLLERØD OKs O-KORT
”Uden kort – ingen sport”
I Søllerød OKs 1. korttegningsalder (= tiden før 2003) fandtes næsten ingen Søllerød-kort. Man delte det gamle HOF-kort
over Gl. Grønholt Vang med Farum OK. Kristian Keller fortæller, at kortet var i 1:15.000 med en flydende ækvidistance på
1½-2 meter. Efter nogle opgraderinger (bl. a. tilpasning af
ækvidistancen til 2½ meter) blev kortet brugt til nogle HOFstafetter; men da disse stoppede, overgik kortet til Farum OK.
Derudover havde Søllerød OK et ældre kort over Jægerborg
Hegn fra FM-kort 1995/KUM 1998 samt et kort over Trørød
Hegn. I den periode blev det til hyppige lån af kort over Rude
Skov og Geel Skov fra hhv. OK Øst og Lyngby OK.

Søllerøds nyere korttegningshistorie, eller den 2. korttegningsalder, tog fart i 2003. Dette år nedsattes et Kortudvalg, som dog
kun afholdt et møde - af den årsag, at kun et enkelt af udvalgets
medlemmer, Troels Christiansen, brugte tid på korttegning.
Dog formuleredes på mødet en vision - et kæmpe Søllerød-orienteringskort: "Holte total".

Jægersborg Hegn-kortets nyeste udvikling kan ses her:

Allerede året efter arrangerede klubben Kredsungdomsmatchen
i Jægersborg Hegn (klassisk) og Folehave (stafet). Kortet over
Jægersborg Hegn blev ”stort set” nytegnet af Troels med Peter
Horstmann som føl. ”Stort set”, fordi det var udarbejdet på baggrund af det gamle kort og lidt nyt grundmateriale, fundet i offentlige kortdatabaser på studiet, printet ud og derefter scannet
ind i OCAD (= Korttegningsprogram). I rekognosceringsperioden var der nogle svinekolde dage og én gang måtte teamet køre
hjem uden stort set at have tegnet noget. Kortet bar præg af at
være tegnet om vinteren og var derfor næsten uden de grønne
tæthedsmarkeringer. En uge før stævnet sprang bøgen ud. Det
havde korttegneren ikke tænkt på.

1998 - Brugt ved DM-kortdistance

Efter 2002 var klubben begyndt at arrangere en del åbne løb
med DM-nat i Folehave i 2003 som det første på eget nyt kort.
Kortet blev med hjælp fra Farum OK revideret på baggrund af
det gamle kort og nytegnet af Troels i OCAD.

2004 Kortet fra 1998 omtegnet til KUM-Klassisk

Folehaven 1:10.000, 2003

I tiden omkring 2005 nytegnedes Trørød Hegn og Enrum af
Troels med samme baggrundsmateriale som Jægersborg Hegn.
I samme periode tegnedes et sprintkort over Nybrogård Kollegiet af Troels. Baggrundsmaterialet var orthofotos (= præcise
oprettede luftfotos med ½ meters nøjagtighed), som var det nye
i 2004-2005.
2008 – Professionelt nytegnet nu med Cowikurver

2006 blev FIF Hillerøds kort over Store Dyrehave tilpasset til
MTB-O af Troels, og klubben afholdt et stævne på kortet stærkt
drevet af Rune Monrads daværende iver for MTB-O.
I denne periode indledtes forhandlinger med OK Øst om korttegning af Rude Skov. Klubben foreslog Øst en nytegning af
kortet af professionelle korttegnere, hvor klubberne betalte
halvdelen hver og siden da vedligeholdt hver sin ende af kortet.
Dette og flere andre forsøg på dialog om kortet førte dog ikke
til noget resultat trods megen diplomati fra daværende formand
Jens Aaris.

2009 omtegnet til DM-Hold

Ligeledes forhandledes der længe med Lyngby OK om et samarbejde omkring nytegning af Geel Skov, men trods et tilbud

fra Søllerød OK om betaling af halvdelen af udgiften til et nyt
kort, blev projektet ikke til noget.
Men drømmene om nye kort over Rude Skov og Geel Skov levede stadig i klubben, hvor mange følte, at der var stort behov
for egne kort i bedste kvalitet.

klubhuset tegnede de 3 korttegnere først Rude, så Geel, og den
ene korttegner blev 14 dage ekstra og tegnede Rude og Geel
sammen. Med kom også Frederikslund og området syd og øst
for Ravnholm inkl. området syd for Rådvad.

Klubbens 3. korttegningsalder (guldalderen) tager fart omkring 2009 og med til historien hører et teknologisk kvantespring inden for korttegning og ikke mindst grundmateriale.
Dette år arrangerede klubben DM Hold i Jægersborg Hegn.
Kortet fra 2004 var allerede 4-5 år efter sin fødsel teknisk oldnordisk. Der var sket mange ting på kortfronten. Nyhederne var
laserscannede terrænmodeller og deraf fremstillede præcisere
højdekurver (de såkaldte COWI-kurver), tilgangen til orthofotos og korttegning med brug af håndholdt GPS.
Nyt var også brug af professionelle korttegnere. I hvert fald på
Sjælland. Erfarne polske kræfter, som havde tegnet mange år
på Bornholm, skulle til Allerød OK, og det blev aftalt, at vi
kunne få Jægersborg Hegn tegnet. Jens Aaris og Ellen Thisted
tilbød indkvartering. At det så ikke blev den engelsktalende
chef, men assistenten, der tegnede vores kort, kom vi bittert til
at fortryde. Uden engelsk kommunikation, med en for svag
computer, misforståelse af brugen af laserkurverne og generelt
dårlig rekognoscering - alt det er i dag lidt sjovt at tænke på;
men dengang var det noget nær en tids- og kvalitetsmæssig katastrofe, så Troels måtte i hast lave det meste af kortet om. Det,
der ikke var vigtig for banerne, blev markeret som vildtlommer
og er først blevet rekognosceret færdig af Niels Raagaard siden
hen. Kortet til DM blev dog godt og fik en del ros af deltagerne
(sammen med banerne).

Rude Skov 1:7.500, aktuelle kort

Et kæmpe stort kort på 22,5 km2 – ’Holte total’ var en realitet
efter 7 års venten! 2 af 3 korttegnere var i verdensklasse, den
sidste var ikke knivskarp mere, og Troels justerede hans områder løbende det følgende år.
2011 blev et noget mere stille år. Det forhindrede dog ikke Ulrik
Nielsen og Troels i at starte et kæmpe sprintkort op over DTU
- et kort, som skulle bruges til en afdeling af Sprint Cup. Kortene dækkede dengang 3. kvadrant og lidt af 4. for at få en stævneplads med strøm og toiletter. Siden er kortet også udvidet
med 2. kvadrant. Sidst på året tegnede Troels yderligere et
sprintkort over Rudegård Stadion.

Generalforsamlingen i februar 2010 blev den mest afgørende
i Søllerøds korttegningshistorie. Og klubben har meget at takke
Jørn Wigh for. Under mødet måtte Jørn ud med frustrationerne
over ugentligt at løbe rundt på naboklubbernes kort over Rude
og Geel.

DTU – Lyngby 1:4.000, 2011

DM Hold i 2012 i Folehave gjorde at klubben igen sendte bud
efter udenlandske tegnere.

Geel Skov 1:10.000, aktuelle kort.

Kort, som på det tidspunkt var endog meget lidt opdateret i forhold til virkeligheden. Og efter 5 års udbytteløse forhandlinger
med naboklubberne, kom Jørns frustrationer på det helt rigtige
tidspunkt. Debatindlægget førte til 5 kvarters ophedet debat og
mange forklaringer fra Jens Aaris og Troels om det hidtidige
forløb. Ganske usædvanligt gav generalforsamlingen grønt lys
til at iværksætte nytegning af kort over Rude Skov og Geel
Skov.
Den mulighed var Troels ikke sen til at udnytte. Et dygtigt ukrainsk korttegnerteam blev lokaliseret og entreret – og siden holdt
i stram snor med erfaringerne fra 2009 in mente. En prioriteringsplan over områderne blev lavet og med udgangspunkt i

Folehaven 1:10.000, 2012
Der blev entreret med et team af tjekkiske korttegnere, der var
på vej til Norge. Igen tegnede 2 af 3 rigtig godt, og det ene område måtte justeres lidt af Troels inden DM. Korttegnerne var

meget ihærdige og ønskede at presse mere arbejde ind, så tegningen af et sprintkort over Scion DTU blev hentet frem fra prioritetslisten, og bestyrelsen gav et hurtigt ’go’.

Ligeledes i 2013 tegnede Simon Thrane Hansen sammen med
en OK Øst-løber tillige et sprintkort over Gl. Holtegaard. Simon
overtog også storebror Rasmus’ Nærumvænge-sprint-projekt
og tegnede lidt videre. Kortet fik sin første anvendelse i maj
2015 ved Søllerød OKs Jubilæums-Sprint-Cup.
Umiddelbart efter DM 2013 startede korttegningen til DM Mellem 2014 i Nørreskoven. Vi delte korttegningsudgifterne med
OK Øst. En litauisk korttegner, som havde erfaring med danske
terræner/skove, tegnede et godt kort. Da kortet for at ramme
årstidens tætheder bedst muligt blev tegnet et helt år før stævnet, måtte Troels inden stævnet flere gange i skoven for at finpudse det.

SCION-DTU 1:5.000, 2014 MBTO-kort v/Julius Molsen

Julius og Henrik Molsen viste i 2012 stor interesse udi sprintkorttegning med det formål at tegne Julius’ skole, Trørødskolen. Med Troels som sparringspartner blev der fremstillet et meget flot sprintkort, som har været til glæde for både skole og
klubben. Yderligere er et Vangeboskolen-kort kommet til.
Næsseslottet 1:7:500, 2014

2014 gav mulighed for genbesøg af den litauiske korttegner, og
igen et ’go’ fra bestyrelsen til nye kort fra prioritetslisten. Næsseslottet, Kokkedal Golf og Rungstedgård (sprint) blev nytegnet. Næsseslottet som en udbygning af Holte-total, mens Troels
vidste, at Kokkedal Golf var en af Gerts gamle drømme. Rungstedgaard fordi teambuildingsfirmaet ville betale halvdelen af
kortet. Samtidig opfordredes Julius Molsen til at prøve kræfter
med MTB-O korttegning, og med sparring fra Troels blev
Scion-DTU-kortet omtegnet. Kortet blev anvendt til en World
Cup sprint i maj måned arrangeret af OK Øst.

Klinteskoven 1:10.000, 2013

Kortet til DM 2013 i Klinteskoven blev til med særlig økonomisk støtte fra DIF som et af tre kort i Danmark. Den oprindelige tanke var at bruge de ukrainske korttegnere igen. Men usikkerhed om brugen af ikke EU-borgere i forhold til arbejdstilladelse og fakturering gjorde, at Troels i stedet søgte assistance
hos Steen Frandsen - en af Danmarks bedste korttegnere. At
Klinteskoven ikke er hel nem at tegne, vidnede Steens 650 timer i skoven om. Troels fulgte processen tæt og i et enkelt område blev kurvebilledet sågar tegnet om 4 gange. Efter DM
overgik kortet iflg. aftale til O-63, Vordingborg.

I det små blev et nyt kort over Nybrogård Kollegiet fremstillet,
og ganske særligt blev Slotsholmen med Christiansborg i København tegnet i forsøget på at få WMOC (VM for D/H-35-) til
Nordsjælland i 2018.
Siden 2011 er Niels Raagaard taget stadig mere i skoven for
at vedligeholde Søllerød OKs efterhånden rigtig store kort-portefølje. Niels startede i det små med en omsiggribende opdatering af Trørød Hegn og har derefter både nytegnet små områder
ved Kirkeskoven, Folehaven mv. og med høj omhyggelighed
ajourført kortene. Måske nok med Rude Skovs opdatering til
Midgårdsormen 2014 som den hidtil største enkeltindsats. I jubilæumsåret har Søllerød det største og bedst opdaterede kortgrundlag i klubbens historie. Det er godt gået på bare 5 år, fra
2009 til 2014.
”Ofte følger nye kort med store arrangementer, men det behøver de ikke. Det er af største vigtighed, at vores kort til
træning og egne arrangementer forsat er af højeste standard, for sådan udvikler vi gode løbere, gode arrangementer og har det sjovest i skoven”.
Troels Christiansen

Gl. Holtegaard, 1: 3.000, 2013

”Som træningsbandeleder gennem 10 år kan jeg udtrykke
den største brugerglæde ved at kunne anvende disse gode
opdaterede kort til klubbens træninger”.
Gert Bøgevig

SUT – træning, en succes i Søllerød Orienteringsklub.
En samtale med Bo Konring og Kirsten Møller om starten på SUT og om udviklingen frem til i dag.
Bo kunne ikke rigtig huske, hvordan det hele startede, men da han efter vores samtale spurgte Anders, kom der facts på bordet.
Anders har tilsyneladende skrevet dagbog og disse SUT-sider indledes derfor med Anders Jonssons dagbogsnotater:

5 maj 2004 frågade Bo mig om vi inte kunde pröva att ordna någon slags träning för våra ungdomar.
Jag skulle ut och löpa en tur med dem och så skulle vi äta något enkelt.
Måndag 24 maj. Kasper W., Rasmus T., Andreas och Gustav. Jette W. hade gjort spagetti med kødsovs.
Vi duschade innan mat och hade kartminnesträning.
Onsdag 2 juni. Alexander S., Kasper, Rasmus, Gustav och Karoline (som sprang lite själv). 5 backryck.
49 min. totalt. Bo gjort svensk pølseret och jag hade morötter och äpplen med till sallad.
Fredag 11 juni. Hemma hos Bo. Bo hämtade Alexander vid klubbhuset, där han trodde det skulle vara. Uppvärmning, sedan
fartlek, där de fick leda 2 min. var. Sedan banan vi förenklat förra gången.
Grillkorv ute vid grillen i trädgården.
Måndag 16 augusti. Klubbhuset. Jag sprang med Rasmus, Andreas och Gustav i jämnt tempo i skog, så fort jag kunde med
ond höger hälsena och ryggskott. Jette W. ordnade med mat: Köttbullar
Måndag 23 augusti. Bara Bo, Karoline och Andreas och Gustav. Här hemma hos oss. Sprang med Andreas och Gustav nästan
ner till Svenskevej och upp igen. För första gången kallar vi det för SUT-träning.
Måndag 30 augusti. Gustav var bortrest. Jag sprang med hela familjen Wilken (alla fyra!) och Andreas, Karoline och Rasmus.
Backryck och backintervall på hemvägen. Jette hade gjort chili con carne.
Måndag 6 september. Uffe Just där med fru och barn och Mogens Jørgensen. Karoline kom senare.
Uffe gick ut ganska hårt. Sedan fick dom två minuter var och jag körde hårt med dem de sista kilometrarna.
Måndag 13 september. 'Distansträning' med SUT-arna. Andreas och Uffe hakade av och Gustav var nästan spyfärdig mot
slutet, men hängde med. Jette Wilken gjort mat igen.
Onsdag 22 september. Jag hade potatismos och korv med. Jens Roses dotter och väninna var med idag.
Och Kirsten Møller. Körde intervall borta vid Agersø. Ont i höger hälsena.
Onsdag 29 september. Bo's svärfar dog i dag, så de kom inte till SUT. Rasmus, Kasper med familj och Gustav. Och Mogens
Jørgensen. Dom fick i tur och ordning hitta punkter som jag pekade ut och de andra två skulle visa var de var. Snabba ruscher
blev det, för de ville ju visa sig duktiga.
Jette hade korv med bröd (franske hot dog).
Onsdag 6 oktober. Rasmus, hans lillebror Simon, Andreas och Gustav. Plus Mogens J. och Jens Hansen en stund. Jens och
Susanne gjort mat: Sallad med pasta och köttfärssås.
Mogens J. visa lite ljusbilder på kontrolldefinitioner och hade gjort ett pussel att träna dem.
Måndag 18 oktober. Viktor Sveding med för första gången. Vi sprang ner längst i söder i Rude Skov. Lerigt och duggregn.
Bo gjort chili con carne med pastaskruvar.
Måndag 25 oktober. Jørgen Münster ledde löpträningen. Karen Marie och Agnes med.
KM gjort potatismos och köttbullar. Vi pratade om mental träning och OL-teknik.
Måndag 1 november. Jörgen Münster ledde, jag var skadad. Med lampor, dock ej till alla.
Viktor var med igen.
Måndag 8 november. Rasmus fyllde 14 år, så hans föräldrar hade bakat pizza och tårta. Umm!
John Aasøe kom och gav Gustav klubbmästarpriset, koger med pilar.
Och så vidare...

Fortsættelse af SUT-samtale med Bo og Kirsten.
Som det fremgår af dagbogsnotaterne
var der i begyndelsen tale om løbeture,
spisning og teori. Det var gerne Anders,
der løb med børnene, mens Bo tog sig af
det teoretiske med kortene, (Vibe: Bos
ungdom i det vestjyske har gjort ham til
ekspert i kurvelæsning) og forældrene
skiftedes til at lave mad. De tre dele er
stadigvæk grundelementerne i alle SUTtræninger.
Hurtigt blev klublokalet i Rønnebærhuset den givende base for udviklingen af
løbeturene, der efterhånden kunne kaldes orienteringstræninger. Alle træninger foregik de første år i Rude Skov.
Inspireret af SET (Søllerød Elite Team),
kaldte de unge sig hurtigt for SUT (Søllerød Ungdoms Team).
Hvad betyder det for gruppen, at der er
spisning og teori bagefter, og hvad siger
nye forældre til at skulle lave mad til så
mange?
Bo fortæller, at det sociale betyder
enormt meget, og at tredelingen: løb,
spisning, teori har vist sig effektiv. Der
bliver trænet fysisk og teknisk – vi hygger os med spisningen og får nørdet kort
efterfølgende.

Det sociale kan ikke vurderes højt nok.
Derfor tager vi også imod unge fra andre
klubber, der ønsker at deltage i vores
mandagstræninger. Det giver flere venskaber og skærper fokus på orienteringsdelen. Kortnørderiet kom i stand helt fra
starten, hvor vi løb uden kort. Noget
skulle træningen jo have at gøre med orientering. Nu er det en meget givende del
af træningsaftnerne. Vi bruger bl.a. baner fra verdensmesterskaber, der er løbet
i fremmede terræner. Det kan f.eks. være
at se på svære langstræk og finurlig
finorientering.
Og det har aldrig været et problem at få
forældre til på skift at lave mad til hele
gruppen. Nye forældre har bare accepteret, at sådan foregår det ved en SUT-træning.
Bo og Kirsten fortæller videre, at der jo
er kommet en del yngre løbere med i
gruppen, bl.a. oprykkere fra mini-SUT,
og at de store er gode til at spørge til deres løb og at lære fra sig, når der kigges
på baner. Og vi glæder os allesammen
over den gode tone, der er fremherskende i SUT-gruppen, siger de.
Vi er for tiden 24-26 hver mandag, og
heldigvis er der mange voksne, som giver en hånd med.

Kim Find Andersen har det store overblik og holder styr på træningerne og Ulrik Illum er idemager og primus motor i
forbindelse med vores rejser. Derudover
er der en hel del forældre, som hjælper
ved postudsætning og -indsamling, hvilket jo også er tidkrævende.
Vi bruger stadig Rude Skov, men benytter nu også de andre lokale skove i kommunen og skovene i nærheden bl.a. Tokkekøb Hegn, Ravnsholt og St. Dyrehave,
og når vi engang imellem i vinterens løb
trænger til lidt afslapning/forandring, tager vi i svømmehallen.
De senere år har vi også haft SommerSUT. Vi finder ud af, hvem der er
hjemme hvornår i sommerferien, og så
mødes vi i et af SUT-hjemmene, hvor de
hjemmeværende møder op. Vi har haft
mange hyggelige sommeraftner på den
måde.
Sommer-O-skole er noget, de største
SUT´er tager sig af. Det drejer sig om
sidste uge i sommerferien, hvor der tilbydes orienteringsløb til skoleelever i
Rudersdal Kommune. I 2014 fik tre børn
lyst til mere, og de deltager nu i SUTtræningerne.

Billedet er fra turen til Karlsnäsgården i oktober 2013.

I 2010 opfordrede DOF klubberne til at være med i et ATKprojekt (Aldersrelateret Trænings Koncept). SUT-lederne gik
helhjertet ind i projektet, hvilket medførte flere læringsture,
som i begyndelsen var med tilskud fra DOF.
Det er blevet til tre ture til Sverige (Karlsnäsgården, Göingarnas klubhus og senest til Åhus i november 2014), en efterårstur til Syd- og Sønderjylland i 2012 og yderligere en flot serie
påskeløb: Sydengland (2010), Husby (2011), Tjekkiet (2012),
Serbien (2013) Wales (2014) og Djursland (2015).

På det sidste spørgsmål, om hvor længe de unge kan fortsætte
i SUT-gruppen, lyder svaret: Egentlig til og med 20 år; men
hvis nogle af de unge har lyst til at fortsætte, gør de bare det.
Lige nu har vi én ung, der er blevet senior. Overgangen fra
juniorløber til seniorløber er meget vigtig, og derfor vil SUTlederne forsøge at få lagt springet til seniorklasserne i gode
rammer sammen med Østkredsens ledere i TC (TræningsCenter Sjælland).
Vibe Bøgevig

Drenge, der nu nærmer sig seniorklasserne.
Her ved DM-Lang 2011: Magnus Maag, Aske Jepsen, Martin
Illum, Simon Thrane Hansen.

Sut-gruppen med trænere og hjælpetrænere, 1. juni 2015.
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Trænere for SUT-gruppen.
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Mini-SUT-træning i Søllerød
Klokken er halv seks mandag aften. På grusbanen i skovbrynet
bag Holtehallen myldrer det med 25 glade børn i alderen 6 til
12 år. De er klar til at blive sendt i skoven med et kort i hånden på jagt efter poster. De går til mini-SUT-træning i Søllerød Orienteringsklub.
Mini-SUT-træning er fokuseret orienteringsløbstræning til
børn i 6 til 12 års alderen. Træningen veksler mellem opvarmning, lege, øvelser og lettere orienteringsløb. Alle lege og
øvelser indeholder elementer fra orientering. Forældre er også
meget velkomne til at deltage i træningerne. De bistår med
afvikling af lege og øvelser og skygger børnene på orienteringsløb i skoven. Der er ofte også en ”forældrebane”, så forældrene har mulighed for at udvikle deres egne evner inden
for orienteringsløb.
Mini-SUT-træning startede i efteråret 2011 i et samarbejde
mellem trænere og forældre til børn i Søllerød UngdomsTeam
(SUT).
Kirsten Møller fortæller:
”Vi havde efterhånden fået etableret et rigtigt godt og velfungerende træningstilbud i SUT og oplevede, at der var brug for
kontinuerligt at rekruttere børn og unge til ungdomstræningen.
Vi havde forsøgt forskellige rekrutteringstiltag uden at have
den helt store succes med det.
Ulrik Illum og jeg deltog i et træningsplanlægningsmøde i
ATK-regi, hvor også trænerkolleger fra andre klubber deltog,
og her blev jeg inspireret af initiativet mini-THOK fra Tisvilde Hegn OrienteringsKlub. Herefter indkaldte Ulrik en kreds
af forældre og trænere til et inspirationsmøde”.
Ulrik indkaldte Kirsten, som repræsentant for SUT-trænerne,
samt Iben Maag, Henrik Molsen, Anne Skovbæk og undertegnede til inspirationsmødet. Vi havde alle børn i SUT, og jeg
havde erfaringer fra Albertes start i SUT. Alberte var kun lige

fyldt 10 år, da hun startede i SUT. Niveauet i træningerne er
højt for også at udfordre de dygtige løbere, og for en lille pige
kunne det være svært at følge med og i det hele taget holde sig
vågen til klokken 21. Min oplevelse var derfor, at der var brug
for kortere træninger med lidt lettere øvelser til at starte i sporten med.
På det første inspirationsmøde besluttede vi at etablere et
tilbud om træning for yngre børn, der gerne vil løbe orienteringsløb. Træningstilbuddet døbte vi mini-SUT.
Iben Maag fortæller:
”Vi startede med at planlægge mini-SUT-træninger den første
mandag i måneden fra august 2011. Træningerne varede 1
time fra 17.30 til 18.30, og alle træninger var genkendelige fra
gang til gang med opvarmning, lege og øvelser og let orienteringsløb. Vi sluttede træningerne med lidt saft, et stykke
knækbrød, en kiks eller andet til at gnave i, mens vi rundede
træningerne af.
Der har altid været mange voksne med til mini-SUTtræningerne, og det synes vi er godt. Det gør, at børnene kan
få al den støtte og vejledning, som de har behov for”.
Forløbet i mini-SUT-træningerne og alle lege og øvelser havde mini-SUT-gruppen udviklet i fællesskab.
Henrik Molsen fortæller:
”Jeg husker, at vi havde et møde hjemme hos os, hvor vi udviklede lege og øvelser. Vi beskrev dem og satte dem i en
mappe, så de var nemme at gå til, når der skulle planlægges en
træning. Vi var meget opmærksomme på, at det skulle være
sjov at komme til træning. Der skulle være leg men også rigtig
orientering. Stolebanen, som senere er blevet til keglebanen,
er hver gang et stort hit. Nogle af øvelserne bruger vi stadig i
dag i mere udviklede versioner”

Stolebanen/keglebanen er en leg, hvor der stilles 16 stole op i et kvadrat med 4
x 4 stole. På forhånd er der tegnet baner, der forbinder stolene i lette eller svære
stræk. Børnene får udleveret et lamineret kort, hvor der er en bane på. Løberen
skal nu følge banen fra den ene stol til den næste. Det kræver stor koncentration,
og at den laminerede bane hele tiden vender rigtigt. Øvelsen er senere udviklet
til en bane med kegler, der kan sættes op i skoven evt. med SI-enheder på.
Billedet viser den avancerede udgave, hvor SI-enheder anvendes, og hvor løberen derfor kan få en tid.
Her er Sebastian Røysland Maltby parat til start på Flora Ofelia-banen på FindVejdagen den 25. april i år.

Han konkurrerede med flere andre børn om hurtigste tid.

I løbet af efteråret 2011 kom der hurtigt 15 børn og ofte lige så
mange forældre til mini-SUT-træning den første mandag i
måneden. Flere af forældrene og børnene spurgte, om ikke der
kunne være træning hver uge.
I starten af 2012 holdt mini-SUT-gruppen et evalueringsmøde,
hvor vi havde inviteret Søren Larsen med. Søren skrev på
daværende tidspunkt en opgave om træningsmiljøer i Nordsjælland, og vi ville gerne inspireres af hans iagttagelser og
viden.

Anne Skovbæk fortæller:
”Jeg husker tydeligt evalueringsmødet hos Iben. Søren gjorde
os opmærksom på vigtigheden i, at orienteringsløb skal være
en sport, man går til på samme tid og samme ugedag hver uge
hele året. Ligesom håndbold eller fodbold. En gang om måneden er ikke nok, hvis børn skal have en fornemmelse af, at de
går til noget. Endvidere påpegede Søren, at det er vigtigt at
være i skoven og bruge f.eks. postskærme, så orienteringssporten får identitet. Lege og øvelser skal være enkle og må
ikke tage mere end 15 minutter. Længere rækker opmærksomheden ikke til. ”

Siden 1. april 2012 har der derfor været mini-SUT-træning
hver mandag.
Træneropgaven går på skift mellem mini-SUT-gruppens medlemmer, men fra mandag den 26. april samme år sagde Magnus Oscarsson ja til at stå for mini-SUT-træningen som fast
træner med mange hjælpere.
Siden har Magnus kreeret de mange mini-SUT-baner og haft
hjælpere til udsætning af posterne og gennemførelse af træninger, opvarmning, lege, o-baner og saftevandsbrygning.
Kun når Magnus pga. sit arbejde ikke har kunnet være til
stede, har andre overtaget ansvaret for træningerne.

Fra SUT-træningerne ved vi, at det er vigtigt med gode traditioner. Derfor planlægges jule- og sommerafslutninger og et
forældremøde en gang om året.
Der kommer hurtigt bevågenhed på mini-SUT. Orienteringsbladet skriver en artikel om mini-SUT i foråret 2012, og Kirsten Møller inviteres til at holde et oplæg om mini-SUT til
DOF-akademiet i 2013.
Anne Kaae-Nielsen

Hej, alle glade orienterere!
NU er det endelig forår med lysegrønne træer,
Sådan indledte Magnus Oscarsson
invitationen til mini-SUT´ernes første
rigtige forårstræning i april 2015.
Det viser lidt om, hvor entusiastisk og
med hvor stor glæde Magnus fungerer
som mini-SUT-træner.
Magnus har i en samtale med Vibe
Bøgevig fortalt om sit engagement i
orienteringssporten, i særdeleshed i
mini-SUT-træningen.
Kan du huske, hvornår du startede?
Jeg er rimligt sikker på, at det var den
26. april 2012. Louisa havde en klassekammerat, som kom med for første
gang.

Forår 2013: Magnus fortæller før start
om dagens træning.

anemoner

Hvad fik dig til at stille dig til rådighed?
Jeg elsker orientering, og jeg syns, at
sporten er så fantastik og giver så meget, av det som jeg syns er vigtigt i
livet: motion, kammeratskab, naturoplevelser, konkurrence på alle niveauer
og for alle aldre.
Jag har orienterat i nästan hela mitt liv
och har fått en del erfarenhet. Den erfarenheten vill jag gärna dela med mig.
Och gärna då till barn. Så när Kirsten
frågade, funderade jag inte länge. Andreas var redan klar för SUT, men Louisa var ju på gång att starta med orientering. Så det passade bra.
Hvilke forudsætninger har du for at
lægge baner til børn/begyndere?
Erfarenhet, sunt förnuft och så har jag
själv sprungit många dåliga och bra
baner. Sedan är jag nog ganska bra på
att se på barnen, hur de klarar det.
Från min tid som aktiv ledare i Sverige
så har jag en del kurser. Dock inte banläggar-kurser.
Men jag har lite idrottspsykologi och
idrottsskador. Bland annat har jag fyra
dagar där jag bara lindade och tejpade
fötter
Så vidt jeg husker, har du været på
DOF-trænerkursus?
Ja, jag har både Træner 1 og 2.
Har du selv dyrket sporten som barn?
Jag startade när jag var 11 år. Grannens
familj var orienterare och tog mig med
på en nybörjarkurs i anslutning till
skolan. De så också till, att jag kom
med på tävlingar.

Forår 2013: Mini-SUT´erne studerer
dagens kort.

Har du været aktiv lige siden eller har
der været pauser?
Jag bröt foten på fjärde ettappen på 5dagars i Östersund och jag var dum nog

og o-skærme

i skoven.:-)

att springa femte etappen med hårt
tejpad fot. Det skulle jag inte gjort.
Efter 13 röntgen undersökningar, Isotopsmätning og CT-scanning, fick jag
till slut operera foten hos en av Sveriges
bästa idrottsläkare. Efter ytterligare ett
år kunde jag springa smärtfritt. Men jag
var mycket fast vid orienteringen och
klubben. Aktiv i styrelsen och ordförande i Skånes då största klubb FK
Göingarna. Redaktör för klubbladet i 10
år, Tävlingsledare och så vidare.
Ett riktigt avbrott blev det, när jag flyttade till Brasilien i två år 1998 till 2000.
Jag hade dock ett telefonnummer till en
Brasiliansk o-löpare med mig, som jag
fick från Peo Bengtsson, (stifter af ORingens 5-dagars). Jobbet gjorde det
dock omöjligt att göra annat än att just
jobba.

November 2013: Også i vintermørket gennemføres mini-SUT-træningen.

Var/er dine forældre også o-løbere?
Jag fick min familj till att starta med olöp. Vi har alla fyra varet med på
många 5-dagars runt i hela Sverige.
Dock har ingen av oss varit speciellt
duktig och vi har inga meriter. Det har
varit mer på ledarplanet. Pappa har varit
Ordföranden i många år och mamma
trogen kiosk ansvarig på Göingarnas
tävlingar. Nu är de med i POLarna.
Pensionister i Östra Skåne möts var
torsdag og går eller løber en bane. De er
omkring 100 var gång.

Men kort sett skall man kunna konsentrera sig i 20 minutter. Det sker oftast
mellan 5 och 7 år.
Og så skal man förstå svensk ;-)

Alla fick løbet en bane. Det blev hamburgare, pølser, kage og saftevand,
fødelsedags-sång og hygge til långt
efter det blev mörkt och det avslutades
med et fyrværkeri.

Hvilken følelse har du, når en træning
er slut?
Att tiden går så snabbt, och att jag
måste bli bättre på att planera, så träningen får ett bättre flyt.
11.august 2014: Stor iver efter at komme
af sted på dagens baner.

Er der noget du meget gerne vil have
med her, så bare fortæl?

Hvad er det, der glæder dig mest ved at
komme med kort og baner hver mandag?
At se børnene komma, måske lidt trætte, efter en lang skoledag. De mødes
med kammerater og bliver livet op. Det
er så fantastisk. Jeg er så imponerede av
at de kommer i alle slags vejr.

100 gånger festen är och förblir ett
starkt minne. En sådan afton!
Brobygget ute på motorvägen välte
dagen innan och alla, ja alla skulle ju
passera Hørsholm Kongevej.
Jag hade valt Femsølyng för den fina
naturen och att där finns många
ledstænger som inte är stigar.
Gert och Vibe var postutsättare och fick
springa från Femsølyng till klubbhuset,
för att hämta skärmar och sedan tillbaka
för att hänga ut dem. Torben och Kaj
var festfixare och hade vansinnigt
många saker som skulle ordnas och
bäras in i skogen. Jag var, en sådan
kväll, ude i riktigt god tid, men satt fast
i trafiken.

100 gange-festen den 29. september 2014:
Der hygges, mens mørket falder på.

32 mini-SUT-børn, 25 føräldrar och ett
10 tal ledare gjorde denna afton oförglömlig.
Jag ser alla redan fram till den 8 maj
2017, då vi firar 200 fest!

Så när jag kommer fram, ganska precis
17.30, tänkte jag, att jag blir ensam.
Men ack, vad jag tog fel. Torben och
Hvor ung kan man være for at få noKaj, Vibe och Gert var mer eller mindre
get ud af din træning?
färdiga. Och efter inte så många minuDreng/pige. Sommer /vinter. Alene/ i
ter började de droppa in.
gruppe.
Visst kom det en del sent. Til och med
40 minutter. Men kvällen var ljus og
100 gange-festen den 29. september 2014:
Tørsten skal slukkes efter turen i skoven.
lun.
________________________________________________________________________________________________________
20.april 2015. Aflæsning af Sportident.

Fuld fart på mini-SUT - også i 2015:
Her i Jubilæumsåret er der stadig fuld fart på mandagstræningerne,
som med de mange forskellige lege, trænings-øvelser og orienteringsbaner lokker et stort antal børn med forældre i skoven. Det er
meget opmuntrende for trænerne at opleve, at de flittigste af børnene
er tæt på et fremmøde på 100 %.
En miniSUT-bane,
der skal lære børnene at
forlade vej og sti og gå
lidt ind i terrænet.
De sværeste stræk er
afmærket i terrænet.
Eks. De 60 m mellem
post 3 og 4.
(Kortet er formindsket her.)

Tre miniSUT´er klar til
start i Rude skov,
11. maj 2015.
Emilie Ø., Emilie B.C. og Louisa O.
Vibe Bøgevig

Den nye teknologis indtog i O-sporten.
Sportident
I mange år brugte o-løbere kontrolkort og stiftklemmer som registrering af, at
posten var fundet.
I juli 1999 skulle OK PAN arrangere WMOC (verdensmesterskaber for
veteraner) og besluttede at benytte EKT (elektronisk klippekort og
tidskontrolsystem).
De valgte Sportident, som inden WMOC blev testet 2 gange.
Første test blev foretaget af Aarhus 1900 ved et løb den 2/5 1999.
Anden test gennemførte OK PAN selv ved deres Kr. Himmelfartsløb.
Stor succes for Sportident ved begge testløb og også for WMOC.

EMIT
Et andet elektronisk tidskontrolsystem er EMIT. Det blev brugt i
Danmark første gang i 1997-1998. EMIT bruges ofte ved løb i Jylland,
da det var jyske klubber, der investerede i dette system.
Fremtiden vil vise, om orienteringsløberne i Danmark kan blive enige
om ét system, så vi undgår udgifter til anskaffelse eller leje af EMIT.

Lettere kan det ikke blive :-)
Sådan står der i o-service, som vi har haft siden 2003, men indtil da var tilmelding en ganske anden procedure.
I gamle blade af KOMPOSTEN kunne man finde en tilmeldingsliste til åbne løb (konkurrenceløb). Denne liste skulle i udfyldt
stand afleveres til tilmelderen, som derefter sørgede for at skrive et brev med navn og klasse, SI-nummer og startafgift på de
løbere fra klubben, som skulle tilmeldes til et givet løb. Derefter hen til postkassen så brevet kunne komme af sted i rette tid.
Hjemme igen kom der af og til en opringning fra en klubkammerat, som også gerne ville med til dette løb. Et nyt brev, hen til
postkassen, som måske ikke var tømt ellers hen til en anden, som havde senere tømningstidspunkt.
Når starttiderne kom, kunne de tilmeldte fra klubben ringe til tilmelderen og få deres egen og evt. nogle andres starttid.
Men så var det, at o-service blev indført!
I Østkredsen var det fra marts 2003. Året efter dækkede o-service hele landet.
Nu tilmelder løberen sig selv via nettet, læser indbydelse og instruktion og finder selv sin starttid. Det er en meget stor forbedring.
Tilmelderen skal stadig sende tilmeldingen efter at have tjekket, om løberen er tilmeldt i rette klasse, og at startafgiften er den
rigtige. Og stadig er det sådan, at en løber finder ud af at han/hun skal med til et løb efter at tilmeldingen er lukket og sendt. Så
skal tilmelderen i gang igen, men alle bliver så vidt muligt tilmeldt.

Hjemmesiden

www.sollerod-ok.dk
Den elektroniske tidsalder kom for alvor til Søllerød OK i maj 1999, hvor klubbens tilmelder og KOMPOSTENs redaktør
meddeler, at henvendelser kan ske pr. mail.
I februar 2001 er der mail-adresser på så godt som alle de personer, der nævnes under Praktiske Oplysninger på side 2 i
KOMPOSTEN.
Og i maj 2001 kan medlemmerne for første gang læse, at både klubben og KOMPOSTEN har en hjemmeside.

Facebook
Ungdomsgruppen mente i 2013, at det var på tide, at Søllerød OK kom på Facebook, hvilket Julius Molsen med
stor kompetence sørgede for og stadig opdaterer.
Facebook har også fået plads på Søllerød Oks hjemmeside, hvorved aktuelle billeder, kommentarer og korte
beretninger bliver tilgængelige for besøgende på hjemmesiden.
Kirsten Olsen

Molboløb 1990 - 2015
Erik Brühl fortæller:
Hvad skulle der nu ske med SNIKs hjertebarn, Molboløbene, ved sammenlægningen med Holte IF's orienteringsafdeling?
Niels Brühl var lidt bange for, at gamle
inkarnerede holtefolk måske syntes, at
molboløbene var noget pjat, og for at
sikre fortsættelsen stiftede vi Molboklubben af 1990. Frederik Grønvald var
Molboleder, og han var heldigvis en
stille og fornuftig mand, så molboløbene
fortsatte ufortrødent med hele den gamle
banelæggerskare, hvoraf nogle stadig er
aktive.

Ved molboløbenes begyndelse kunne en
enkelt mand klare det hele: banelægning, poster ud og hjem og selve afviklingen.
Hen ad vejen dannedes flere banelægningshold og efter klubsammenlægningen fortsatte disse sammentømrede hold
ufortrødent som banelæggere med
samme koncept som hidtil. Efter 5 år
overtages molboløbene helt af Søllerød
OK.

den bedste rekrutteringskilde for nye løbere, og gennem tiderne kan vi sort på
hvidt bevise, at sådan hænger det sammen.
For Søllerød OK er molboløbene stadig
en væsentlig indtægtskilde, selvom arrangementet kræver stadig større investeringer i form af grej og IT-udstyr.
Molboløbene er vel også en god rekrutteringskilde, som jo klart er overhalet af
SUT og MINISUT.
Læs mere:
Hele SNIKs O-historie fra 1949 og Molboløbenes historie fra 1960 er samlet af
Niels og Gitte Brühl og befinder sig nu
på Byhistorisk Arkiv i Søllerød.

Jeg tror ikke, at der var ret mange udenfor inderkredsen, der overhovedet lagde
mærke til skiftet ud over, at vi nu begyndte at anvende Rude Skov, Ravneholm og Geel Skov som et kærkomment
supplement til de ellers råbrugte Jægersborg Hegn og Trørød Hegn.

Der skulle gå rigtig mange år, før der
blev optaget nye banelæggerhold, og efterhånden er vi vel nået til, at ingen tænker over gamle tilhørsforhold til hverken
SNIK, Holte eller HOF (Hørsholm Orienterings Forening).
For SNIK var molboløbene en kærkommen indtægtskilde, men den var også

Og så lidt mere Molbosnak:
Da klubberne for 25 år siden blev til SØLLERØD OK fortsatte
Molboløbene, men nu i en særlig Molboklub, hvor vedtægterne
sagde, at formålet er: “At arrangere Molboløb efter traditionen
i SNIK Molboløb og at støtte orienteringsidrætten med særlig
tilknytning til Søllerød OK”.
Denne særlige konstruktion fortsatte indtil 1995, hvorefter Molboløbene blev en fuldt integreret del af Søllerød OK, hvilket det

Jørgen Münster-Swendsen,
Overmolbo i 2012.

med stor succes har været siden, med et overskud, der er kanaliseret over i klubbens ungdomsarbejde, hvor det har bevist sin
værdi i de resultater, vore unge løber hjem i indland og udland.
Hele idéen bag Molboløbene er, at få enkeltpersoner og familier
i skoven de ti første søndage i året. Ved posterne er der lidt
molbo-inspirerede spørgsmål, som kræver leksikal viden eller
kreativ tænkning. Emnet skifter fra uge til uge. Molboløbene
bruges som nytårsfortsæt for et aktivere liv, som familiehygge,

som træning til skiferien eller bare som en hyggelig løbetur i
skoven på en vinterformiddag.
Populariteten kan læses af det store antal af løbere, der søndag
efter søndag kæmper for at få point nok til at deltage i den store
finaledag i marts med kåring af Overmolbo og Molbofamilie,
molbokrus til klassevinderne plus udtrækning af diverse sponsorpræmier.

På www.molboloeb.dk kan du få flere oplysninger om Molboløbene: deres historie og idé plus hundredvis af billeder af glade
arrangører og løbere.

Klubbens medlemmer indgår i forskellige grupper, der forestår
hele arrangementet, som i dag er stærkt arbejdsbesparende på
grund af Jørgen Wisbechs super-computerprogram; men kortene skal sælges, folk skal instrueres, molbospørgsmål udarbejdes og posterne skal i skoven og hjem.
Forståeligt nok belønnes alle de mange frivillige med en afsluttende og meget festlig Molbomiddag på den sidste Molbosøndagaften.
Finalestart søndag den 6. marts 2011.
________________________________________________________________________________________________________

Kompostredaktører
1990 - 1995:
Gitte Brühl
1996:
Rune Bugge
1997 – 1998:
Gitte Keller, Søren Bøgevig
1999:
Vibe og Gert Bøgevig + Lars Knudsen og Mogens Jacobsen
2000:
Rune Bugge, Vibe og Gert Bøgevig og Michael Aasøe
2001 – 2004:
Rune Bugge, Michael Aasøe og Vibe Bøgevig
2004 (okt.) – 2006 (sept.):
John Aasøe
2006 (nov.) Vibe Bøgevig
________________________________________________________________________________________________________

Dansk Orienterings-Forbunds hædersbevisninger
DOF-ærestegn:
Årets træner:
Årets kortprofil:
Silva-blokken:
Organisatoren:

2004
2005
2010
2009
2009
2012
2013

Ib Glud Konradsen
Gert Bøgevig
Bo Konring
Troels Christiansen
Ib Glud Konradsen
Mogens Jørgensen
Troels Christiansen

Ib Glud Konradsen,
vinder af DM-klassisk
i H70. (1996)

Dansk Orienterings-Forbunds Ærestegn. Dansk Orienterings-Forbunds Ærestegn kan af hovedbestyrelsen efter indstilling tildeles personer, som a) har ydet dansk orienteringsidræt særlige og
betydningsfulde fortjenester, eller b) har gjort sig særlig fortjent af Dansk Orienterings-Forbund,
fx gennem mange års uegennyttigt arbejde inden for forbund og/eller kreds.
Årets træner. Prisen blev genindført med uddeling af prisen for 2004 ved repræsentantskabsmødet i 2005 I følge kriterierne bør
følgende egenskaber kendetegne den indstillede: • Kan motivere, engagere og begejstre sine udøvere • Har engagement og udstråler
dette • Kan hjælpe og støtte i medgang og modgang • Er en god kammerat • Er loyal mod sine aktive, kolleger og ”arbejdsgivere” •
Kan tage en beslutning og stå for konsekvenserne • Har social kompetence • Har gennem uddannelse og egne erfaringer tilegnet sig
viden og kunnen • Kan kommunikere og formidle på udøvernes niveau
Årets Kortprofil. Prisen ”Årets Kortprofil” uddeles hvert år til en person, der har gjort sig særlig bemærket på korttegningsområdet.
Prismodtageren udpeges af Kortudvalget.
SILVA-glasblokken. Statuetten uddeles hvert år på forbundets repræsentantskabsmøde til et udvalgsmedlem på kredsplan, som har
udført et stort arbejde til gavn for orienteringssporten. Fra 1996 er det blevet bestemt, at modtageren udpeges af kredsudvalgsformændene efter tur. SILVA-statuetten er fra 1996 afløst af SILVA-glasblokken
Organisatoren. ”Organisatoren” er indstiftet af Torkil Laursen, Dansk Orienterings-Forbunds formand i årene 1966–75. ”Organisatoren” har indtil 2002 været uddelt af Torkil Laursen personligt hvert år på forbundets repræsentantskabsmøde. Modtagerne har
været en person eller klub, der i det konkrete år eller over en årrække har taget ansvar for en større organisatorisk opgave i klub,
kreds- eller på forbundsplan eller personer, der har leveret et unikt resultat.

SØLLERØDDERNES SOCIALE LIV

Klubliv - Klubture

Ud i den store O-verden

En af fundamentblokkene
i det søllerødske klubliv har været:
”at det skal være hyggeligt at være med i klubben”.

Yderligere blev der i klubbens tidlige liv arrangeret en efterårsklubtur til Strönhult Gamle Skole i det nordøstlige Skåne,
hvor der blev lagt vægt på vandreture i området, fællesspisning
og deltagelse i lokale O-løb.
De meget berømte (nu stoppede) Grundlovsdagsløb var i mange år helt fantastiske oplevelser – opfindsomhed i løbsformer
gav sjove interne dyster - og ikke mindst en overdådighed i
kagekreationer og deraf følgende smagsoplevelser ved det
efterfølgende fællesbord.

Derfor har de første 25 år af klubbens liv også indeholdt mange interne arrangementer. Allerede den første fødselsdag lagde
et godt niveau, baseret på kaffe og kagebord.
Klubmesterskaberne, som oftest er blevet arrangeret i lokale
eller nærliggende skove, har år efter år lokket mange søllerødder ud. Mestrene er blevet kåret ud fra mange varierede
”sportslige oplæg”. Den efterfølgende klubfest med pilekoggeroverrækkelse til mesteren og – i de senere år – yderligere
kåringen af den bedste bidragyder til den legendariske
”BOMKANON”, har været et sandt tilløbs-stykke præget af
suveræn klubstemning.
I forbindelse med de mange store arrangementer udfolder
klubsammenholdet sig på flotteste vis. Her stiller utallige
energiske søllerødder op, når stævneledelsen kalder. Ofte er der
mere en 50 aktører på arbejde omkring et arrangement, men de
helt store stævner – landsfinalen for hold, matcher i
divisionsturneringen kalder på endnu flere søllerødder for at få
arrangementerne til at fungere.

Søren O. sætter Koarprekord i Mathildecremespisning.
Koarp har afmærkede løbestier i de berømte Søllerød-farver.

DM 2013 på Møn – Køkkenholdet udfolder madkunst
til stor glæde for de mere end 100 DM-arrangører.

Største klubydelse har indtil nu været det helt utroligt flotte
dobbelte DM-stævne i Klinteskoven på Møn, hvor op mod 90
klubmedlemmer ydede en fantastisk flot indsats med
planlægning, kortarbejdet, banelægning, stævnepladsopbygning, afvikling af stævnet og ikke mindst det store job med
bespisning af deltagere og klubbens egne folk.

Højt på Hallandsåsen ligger Helsingborg SOK’s klubhytte i
Koarp. Hertil drog en stor flok energiske søllerødder på
forsommertur i de første år. På åsen – berømt for sine store,
tunge og åbne moser – fik vi god træning i svensk moseorientering og hytten dannede de hyggelige rammer for det fælles
klubliv. Her står i erindringen det overdådige Mathilde-cremeorgie en sommerdag på gårdspladsen.
I det hele taget var de initiativrige folk meget opmærksomme
på, at gode O-erfaringer kan erhverves i Skåne. I det østligste
Skåne helt ud mod Østersøen ligger en stor bred zone med store
klitsystemer bevokset med åben og venlig fyrreskov. På
klubture hertil kunne der høstes stort kendskab til intens
kurvelæsning og negativt kurvebillede – endog en god
nattræning kunne der bydes på.
Søllerød OK er kendt for at levere et stort antal elever til
Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole og de unge
løbere kom hjem og fortalte om de fantastiske terræner, som de
der kunne træne i. Altså måtte klubben have en klubtur til
Silkeborgterrænet, hvor Søren Olsen arrangerede et raskt klubmesterskab, som Philip Giødesen Lund vandt.

Søllerødderne drager længere væk.
Der gik ikke mange år, før søllerødderne drog ud i ”Den store
O-Verden”. Nogle mindre grupper havde været af sted til løb i
Sverige, Norge, Finland og flere mellemeuropæiske lande, men
egentlige klubture havde det ikke været.
En af de første større fællesture gik til Bordeaux-området, hvor
vi dels prøvede kræfter med de storbakkede klitterræner ud mod
Atlanterhavet, dels badede i de store oceanbølger og dels nød
Else Juul Hansens velplanlagte besøg på nogle af områdets
berømte vinslotte. De fleste af klubbens løbere boede i et hjørne
af en særdeles hyggelig campingplads, hvor en mini-klub-camp
gav fælles aftenhygge i det lune syd-franske sommervejr.

Madkurve, campingmøbler og sommeropstemte søllerødder.
På toppen af Sjælland – og på toppen af fællesskabet.

Samtidig med at sommerturene rundt i Europa fik større og
større tilslutning voksede en anden fantastisk populær
forsommeraktivitet frem. Forårssæsonafslutningen udviklede
sig til en tradition, som har fundet sit helt eget indhold.
Ellen og Jens Aaris Thisted har nu i mange år sørget for et
eftermiddags-O-løb i Tisvilde Hegn – med indlagt bademulighed i Kattegats friske bølger og efterfulgt af den store
klubgrillaften i Vejby, hvor vi år efter år har nydt fælleskabet
med lækre grillretter, Ellens flûte, klubsange, Else Juul Hansens
blågulgrønne ”præmier” og de utroligt smukke solnedgange,
som hvert år giver en helt særlig stemning – og så er
søllerødderne parate til sommer-O-oplevelser.
SUT´erne har sammen med forældre og ledere nu flere år i træk
været på kombinerede trænings- og konkurrencetur til bl.a.
Tjekkiet, Wales, Serbien m.fl., hvor Ulrik Illum (Illum-Rejser)
har bygget nogle udbytterige og sammenholdskabende tilbud.
Illum-Rejser har yderligere de senere år udvidet sine aktiviteter
til familiesommerture til Schweitz og Norditalien, og her i
jubelåret skal turen igen gå til sandstensterrænerne i NordTjekkiet.

Nogle særlige klubture er gået til Emsfors ved Helgeåen i det
centrale Skåne, hvor familien Oscarsson har en herlig oase, som
søllerødderne nu flere gange har kunnet nyde på nogle meget
hyggelige campingture med O-løb, badning, tømmerflådesejlads og fællesspisning i stort telt.

Fundamentet for klubbens sociale liv.
Et tilbageblik over Søllerød OKs første 25 år afslører, at der
selvfølgelig er mange udadvendte aktiviteter, som bidrager til
det gode klubliv; men klubbens fundament – som består af
adskillige store ”fundablokke” - er de ugentlige/daglige samværssituationer:
Fællesskabet ved ungdomstræningerne, hvor klubbens unge/yngste medlemmer får gode fysiske træningstilbud kombineret med teori på tilpasset niveau – alt sammen med stor
opbakning af de unges forældre.
Tænk bare, at der nu i adskillige år har været SUTmandagstræning med forældrearrangeret fællesspisning. Her
bliver nye unge let sluset ind, og nye forældre oplever, at de
også har en opgave for at få ungdomsgruppen til at fungere.
De ugentlige ”breddetræninger” må også betragtes som meget
væsentlige for sammenhængen i klubben. Selvfølgelig
TRÆNES der; men der SAMTALES/AFTALES meget –
klublivet omkring ”bordet” sætter meget godt i gang.
Samarbejdet omkring de mange O-stævner er særdeles
betydningsfuldt for, at klubben kan hænge sammen. Mange
medlemmer bruger utrolige mængder af deres dyrebare
fristunder til at bygge arrangementer op, for at vi som klub kan
tilbyde værdige konkurrencer til O-løberne på Sjælland og i
hele Danmark.
VI ER VIST ALLE VILDE
En SØLLERØD-sang
På melodien: ”I skoven sku´ være gilde”
(Sunget første gang i 1994, da
Christina Grøndahl blev juniorverdensmester)

Ved O-løb rundt i landet du møde kan en flok.
Den er måske lidt blandet. Du kender den da nok!
Med blågulgrønne dragter den flok det hele magter.
Nej, den er ikke hvid og rød - den er fra SØLLERØD!
Nej, den er ikke hvid og rød - den er fra SØLLERØD!
Når stormen vildt alt rusker og slår med regn og slud,
hun rundt i skoven lusker, skønt våd er hver en klud.
Sit vejvalg fint hun klarer, trods fyldt med mange farer.
For hun er vild med fuldkornsbrød - hun er fra SØLLERØD!
For hun er vild med fuldkornsbrød - hun er fra SØLLERØD!
I skovens dyb det rumler en vinteraften kold.
Hvem rundt i krattet tumler i fimbulvintrens vold?
En sølle rod du finder - trods frost - med røde kinder.
Se, han er hård og ikke blød - han er fra SØLLERØD!
Se, han er hård og ikke blød - han er fra SØLLERØD!
Hvis mosen er lidt saftig og sluger sko og sok,
og bunden er lidt kraftig - fyldt op med sten og stok.
Hun fighter løs i kampen, ved posten brænder tampen.
For hun er vild og ikke sød - hun er fra SØLLERØD!
For hun er vild og ikke sød - hun er fra SØLLERØD!
Når nælderne er høje og brænder varmt hans kind,
og brombærtorne pløjer sig dybt i lårets skind.
Da bli´r han vild i øjet. Han nærmest bli´r fornøjet.
For han er bedst med revet kød - han er fra SØLLERØD!
For han er bedst med revet kød - han er fra SØLLERØD!
I stævnepladsens pløre slås klubbens telte op,
og det er let at høre, at vi er ”samlet trop”.
For dér er klokkers bimlen - en larm henover vrimlen.
Hvor fås et brøl med ild og glød? - som det i SØLLERØD!
Hvor fås et brøl med ild og glød? - som det i SØLLERØD!
Og mødes vi til fester i venners glade lag,
så fejres nok en mester og andres nederlag.
Vi bordets glæder nyder og stemningen os fryder.
Hvor gi´s HURRA med ekstra stød? - Det gi´s i SØLLERØD!
Og følges op med vin og mjød? - Det sker i SØLLERØD!

Tømmerflådesejlads på Helgeåen, august 2014.

Gert Bøgevig

Unik klub-ånd – unikt sammenhold
Aske Jepsen fortæller om sine første 8 år i Søllerød OK
I Søllerøds klubmiljø og ved de ugentlige træninger er de forskellige løb, stævner og ture, som tilbydes i klub- og kredsregi,
altid nogle af de helt store samtaleemner. I Søllerød OK får alle
muligheden for at løbe en bane, der svarer til den enkelte løbers
niveau. Hvis man er ny og uerfaren i orienteringsløb, står de
garvede løbere altid klar med råd om, hvordan man kan undgå
fx det store bom. Klubben er altid klar med en alenlang liste
over de orienteringsløb i Danmark og i udlandet, du har mulighed for at deltage i, og hvor du som erfaren løber og som nybegynder kan blive udfordret teknisk på det niveau, du nu løber.
Personligt har jeg nydt godt af muligheden for at tage med Søllerød OK på tur. Om det har været sammen med ungdommen,
bredden eller eliten, har klubånden og sammenholdet altid været der!
Derudover har det at blive bedre SAMMEN været noget af det,
der trækker ved Søllerød OK. Vi kæmper sammen og nyder
godt af hinandens selskab, opbakning og sparring.

get sværere at orientere i end de danske skove, så for tre nybegyndere var det en stor udfordring at skulle ud i den store mørke
svenske skov. Heldigvis blev vi guidet trygt rundt i skoven af
Anders, som sørgede for, at vi fik afprøvet natløb i Sverige og
dermed gav os alle tre en succesoplevelse fra start.
Dette, at vi havde muligheden for at blive skygget rundt en fredag aften i Sverige, og derved følte os trygge, når vi skulle ud i
noget nyt – og lidt uhyggeligt har vi nok syntes - er noget, som
absolut giver lyst til mere. Lige siden den weekend har jeg haft
utroligt mange oplevelser med de andre klubmedlemmer – både
jævnaldrende og ældre, som har givet mig ubeskrivelige oplevelser og minder.
Jeg er helt sikker på, at det ikke kun er min generation af Søllerød OK-løbere, der har fantastiske minder, for røverhistorierne
om adskillige ture til O-ringen, Danmarksmesterskaber og 10mila’er, som kommer fra både ældre SET-medlemmer, og også
de ældre garvede klubmedlemmer, er fyldt med spændende og
betydningsfulde oplevelser, der lægger vægt på klubånden og
det unikke klub-sammenhold. Især husker jeg, da jeg efter at
have gennemført en førstetur på 10-mila, snakkede med Gert
Bøgevig om, hvordan det var gået i nattens mulm og mørke og
så fik fortalt historier fra tidligere 10-mila’er. Sådan vidste jeg
nu, at Søllerød OK i 1992 for første gang gennemførte 10-mila
som klub.
Så turene er bestemt en del af klublivet, som styrker sammenholdet og fællesskabet og er medvirkende til at klubben er unik.
En klub, hvor der bliver taget hånd om det enkelte individ, således at alle udvikler sig og føler sig godt tilpas i forhold til det
niveau, hver enkelt løber er på lige nu.
Aske Jepsen (H -20)

Påsketur, Husby 2011.

Jeg har selv været en del af ungdomsafdelingen i nu 8 år, og det
er meget få af klubbens ture og arrangementer, som jeg ikke har
deltaget i, da de bestemt ikke kan undværes. Ungdomsafdelingen i Søllerød OK arrangerer hvert år flere ture af forskellig
længde og varighed. Til mandags-tørtræningerne i ugerne inden
en sådan tur, gennemgås de terræntyper, vi skal løbe i, med hård
og kompetent hånd af Bo Konring. Og så er det ligegyldigt, om
turen går til et DM eller en tur til fx Sverige i ukendt terræn.
Derved har man altid muligheden for at være grundigt forberedt
til løb i et terræn, som er uden for løbernes komfortzone.
Min første klubtur var med ungdomsafdelingen til Ronneby i
Sverige i 2007.
Med Anders Jonsson og Bo Konring ved træner-roret, var træningerne bestemt en succes. Allerede den første aften havde
Anders planlagt en aftentur med pandelampe for Agnes Jonsson, Martin Illum og undertegnede. Sverige er, for mange, me-

Aske ved påskeløbene 2011.

Elite-liv i Søllerød
Eliten 2001 - 2015
I starten af 00´erne var der forsat masser
af spirende mandlige eliteløbere i Søllerød, og flere var på vej nedefra. Organisatorisk var der ikke nogen egentlig forankring i klubben, men det daværende
Talentmiljø (forløber for TKC og nu
TC) gav lidt træningsmulighed, og stafetsamarbejdet Spring Cup OK (SCOK)
gav fede ture til alle de store stafetter og
sågar vintertræningsture.
Rune Monrad var en sand arbejdshest
udi at samle trådene og få stillet stafethold mv.
½-1 år efter, at Troels Christiansen
havde skiftet til klubben (på Runes opfordring), opstartedes et eliteteam, som
også kom til at fungere som et socialt
samlingspunkt for eliteløberne.
Søllerød Elite Team (SET) blev født omkring 2002 og favnede i starten Anders
Søndergaard, Peter Horstmann, Rune
Monrad, Søren Olsen og Troels.
I efteråret 2002 blev den første SET-tur
afholdt – en tradition, der har kørt nonstop siden. Team-følelsen kom hurtigt til
udtryk i form af nyt team-tøj og en iver
for at løbe stafetter sammen, ikke mindst
til SM, DM og Midgårdsormen. Erling
Thisted, Michael Aasøe og Philip G.
Lund blev som de ældste juniorløbere
hurtigt en del af teamet.
I foråret 2004 kom Tore Linde til klubben fra Pan Århus – en stærk løber og
også en sand arbejdshest organisatorisk.
Et socialt højdepunkt var Søllerøds afvikling af KUM 2004, som SET havde

stor andel i, og også var blandt sejrherrerne af festen! (Her var SET drivkraften
ved både løb og fest)

Philip Giødesen Lund, Troels Christiansen og Peter Horstmann.
En anden vigtig tilgang til teamet var
med Ulrik Nielsens skifte omkring
2006-2007. Ulrik er siden vokset til pt.
klubbens næstbedste løber.
SET-løberne har selvfølgelig deltaget i
klubbens mange store stævner typisk
med kort, baner og it.
For 2-5 år tilbage var Søllerød også repræsenteret på MTB-fronten, startende
med landsholdsoptrædener til Rune og
Tore, men senere især til Andreas Konring og Caroline Konring og også Cæcilie Christoffersen.

Med dalende aktiviteter i SCOK-regi var
der naturligvis søllerødder bag stiftelsen
af den nye internationale overbygning i
Nordsjælland – CopenhagenO. Et samarbejde på tværs af 8 klubber, som giver
en masse fede ture til de største stafetter.
Status i dag er, at der igen myldrer talentfulde herrejuniorer frem i Søllerød.
Pt. med 3 herreløbere og en dameløber
på juniorlandsholdet, og flere løbere på
U16 landsholdet. Morgendagens stjerner
er allerede aktive udi korttegning og banelægning.
De ”gamle” eliteløbere er ramt i voldsom grad af skader og familieære forpligtelser og klubbens store stjerne, Rasmus Thrane Hansen, som desværre er
lidt rigeligt meget skadet, har ikke været
bosiddende i klubbens område i en årrække.
Når Rasmus er bedst, er han i verdensklasse og naturligvis på landsholdet.
I 2010 blev JWOC i Aalborg indledt
med GuldThranens sejr på Sprinten. En
6. plads til VM-Sprint 2012 vidner om
klasse, og VM deltagelse i 2010, 2011,
men desværre ikke i 2013 og 2014. Selv
om et dansk mesterskab endnu mangler,
så blev det tæt på med sølv ved DM-mellem 2014 i Nørreskoven.
Magnus Maag og Simon Thrane Hansen
løb en fantastisk 4. plads hjem til JWOC
stafet 2013, Rune, Ulrik og Troels vandt
H21- stafetbronze i 2011, og Ulrik vandt
H21-Ultralang-bronze i 2014.
Troels Christiansen

DM-stafetbronze i 2011 til Rune Monrad, Ulrik Nielsen og Troels Christiansen.

MTB Orientering i Søllerød OK 2004-2006 – hvordan det begyndte…
Jeg tror mange har haft det ligesom jeg:
at de prøvede MTB orientering
(MTBO) i en periode, hvor de var plaget af skader og ikke har kunnet løbe.
For mit vedkommende prøvede jeg
MTBO for første gang i efteråret 2004 i
forbindelse med en længere skadesperiode, hvor en række nordsjællandske
klubber arrangerede nogle uformelle
MTBO træningsløb. I Søllerød Eliteteam (SET) var der i forvejen en stor
interesse for MTB- træning som supplement til løb i skadesperioder og også
fordi adventure-løberen Søren Strunge
(nu bosat i Aarhus), der cyklede rigtig
meget, havde meldt sig ind i klubben i
2003 og deltog i SET aktiviteterne.
I starten var kortene til MTBO meget
primitive og bestod af let (skrivebords-)
korrigerede fod O-kort, men i løbet af
de næste par år blev kvaliteten af
MTBO kort rigtig god og inkluderede
’nye’ stisignaturer til markering af
bredde og farbarhed. De første kortholdere fra f.eks. Map Pilot til montering
af o-kort på styret var ligeledes meget
primitive – kortet var spændt fast med
elastikker og kortholderen sad ikke så
godt fast på styret. Senere kom der
mere professionelle kortholdere, der
kunne spændes ordentligt fast på styret
og med plastovertræk til at holde kortet
på plads.
Ved årsskiftet 2004-2005 var der ikke
rigtig flere MTBO-tilbud og SETgruppen tog derfor initiativ til at arrangere Søllerød Oks første to MTBOtræninger i januar-februar 2005 på
kombinerede O-kort over Bistrup Hegn,
Vaserne, Rude Skov og Geel Skov, (se
billede). Løbet i ovennævnte skove blev
dog desværre aflyst på grund af for
meget sne. Herefter fulgte mange
MTBO træningsløb fra de nordsjællandske klubber, formaliseret MTBOCup og det 2. FM (Forbundsmesterskab) i MTBO i Grib Skov Vest, hvor
Søren Strunge vandt FM titlen i H21.
Flere og flere prøvede kræfter med
MTBO og også landsholdsaktiviteterne

blev formaliserede i 2006 (hvor undertegnede blev nr. 13 på mellemdistancen
til VM i Finland og Søren Strunge lå til
en medalje på langdistancen, men punkterede og udgik).
2006 var også året, hvor Johan Holkmann Jacobsen fra OK Øst startede de
berømte MTBO-Camps op med en
primitiv, men meget velbesøgt (også
internationalt!) påske-MTBO-Camp på
Bornholm. Johan var ene mand arrangør, kort-’tegner’ og banelægger på alle
træninger for op imod 100 mand! Disse
camps er fortsat lige siden og har til-

trukket mange MTBO-entusiaster fra
både ind- og udland.
Søllerød OK arrangerede sit første
formelle MTBO terminslisteløb 29/10
2006 i Store Dyrehave ved skiftet mellem sommer- og vintertid, hvilket bevirkede at en meget morgenfrisk Rune
Olsen var på stævnepladsen samtidig
som arrangørerne og måtte vente særlig
længe på at få lov at starte.
Rune Nygaard Monrad

MTBO: Danske mesterskaber og deltagelse i VM og EM
Andreas Konring: 2007: DM-lang H 17-20. 2010: Sølv på Sprint ved Junior-VM og bronze ved Junior EM i Lang og stafet.
Caroline Konring: 2009: Stafet i D-20, 2012: DM-lang D20
2011: Junior VM Italien. 2012: Junior VM i Ungarn. 2013: Senior VM i Estland.
Rikke Østergaard: 2009: Stafet i D-20.
Cæcilie Christoffersen: 2012: Junior VM i Ungarn.
Christian Strandgaard: 2011: DM-lang i H60-

Søllerød OK's deltagere i NM, EM, VM og veteran-VM
Christina Grøndahl
1992: Udtaget til Junior VM og NM
1993: Junior VM: Nr. 7 i D 18-20
Udtaget og deltog i Senior VM
1994: Junior Verdensmester
1995: Junior Verdensmester D 18-20
både Kort og Klassisk
Nordisk mester i D 18-20
Udtaget og deltog i Senior VM
Torben Nørgaard
1992: NM reserve
1993: Junior VM: Nr. 2 i H 20
Søren Olsen
1992: Udtaget til Junior VM og NM
1993: Junior VM reserve
1994: Junior VM nr. 25
Anders Bøgevig
1992 Udtaget til Junior VM og NM
Malene Grøndahl
1994: Junior VM nr. 19
Rune Monrad
1999: Udtaget til Junior VM
2006: Udtaget til MTBO VM
og udtaget til MTBO EM
Anders Søndergaard
2000: Udtaget til Junior VM

Christina Grøndahl.
Junior Verdensmester 1994.

Philip Giødesen Lund
2005: Udtaget til Junior VM
2006: Udtaget til Junior VM
Søren Strunge
2005: Udtaget til MTBO VM
2006: Udtaget ti MTBO VM
Tore Linde
2006: Udtaget til MTBO EM
Peter Horstmann
2007: Udtaget til NM
Andreas Konring
2009: Udtaget til Junior MTBO VM
og Junior MTBO EM
2010: Junior MTBO VM nr. 3
Caroline Konring
2011: Udtaget til Junior MTBO VM
2012: Junior MTBO VM nr. 6
Magnus Maag
2011: Junior EM U-16 Guld i stafet
m/Thomas Knudsen og Mikkel Aaen
2013: Junior VM stafet nr. 4 m/Simon
Thrane Hansen og Thomas
Knudsen
2014: Udtaget til Junior VM

Simon Thrane Hansen
2013: Junior VM stafet nr. 4 med
Magnus Maag og Thomas
Knudsen
2014: Udtaget til Junior VM
Rasmus Thrane Hansen
2007: Udtaget til Junior VM
og udtaget til NM
2008: Udtaget til Junior VM
2009: Udtaget til Junior VM.
Nr. 3 i stafet m/ Søren Bobach
og Marius Ødum
Udtaget til NM
2010: Junior Verdensmester i sprint
Junior VM stafet nr. 3
m/Andreas Boesen og Marius
Ødum
Udtaget til senior NM
2011: Udtaget til VM
2012: Udtaget til VM og EM
2013: VM sprint nr. 6
2014: Udtaget til VM meldte fra pga. skade
Arne Grøndahl
1999: WMOC nr.3 i H 55
2009: WMOC nr.2 i Sprint i H 65

Rune Østergaard
2014: Udtaget til Junior EM på U-16holdet

Rasmus Thrane Hansen.
Junior Verdensmester i Sprint 2010, sikrer her bronzemedaljen i stafetten.

Søllerød OKs danske mestre gennem 25 år

Danske mestre 1992 i H 17-20: Torben Nørgaard, Ulrik Thisted, Anders Bøgevig.

Christina Grøndahl
1990: Klassisk i D 13-16
1991: Klassisk i D 13-16, Nat i D -16
1992: Lang i D 13-16, Nat i D -16,
Klassisk i D 15-16
1993: Sprint i D 17-20,
Klassisk i D 17-20
1994: Lang i D 17-20,
Klassisk i D 17-20
1995: Lang i D 17-20,
Klassisk i D 17-20

Anders Bøgevig
1992: Stafet i H 17-20

Martin Munck
1990: Stafet i H 13-16,
Klassisk i H 13-14
1991: Klassisk i H 13-14
1992: Stafet i H 13-16
1993: Nat i H 15-16
1994: Stafet i H 17-20,
Klassisk i H 17-20
1995: Klassisk i H 17-20
1996: Nat i H 19-20, Stafet i H 17-20
1997: Nat i H -20

Ulrik Thisted
1992: Stafet i H17-20

Michael Munck
1990: Stafet i H 13-16
1992: Stafet i H 13-16
Søren Olsen
1990: Stafet i H 13-16, Nat i H 15-16
1992: Lang i H 15-16, Stafet i H 13-16
1993: Stafet I H 17-20
1994: Lang i H 19-20, Stafet i H 17-20
Alice Munck
1991: Stafet i D 130
1992: Stafet i D 130
Søren Bøgevig
1992: Stafet i H 13-16
1994: Stafet i H 17-20
1996: Stafet i H 17-20

Klaus Olsen
1992: Stafet i H 45
1996: Stafet i H 45
1997: Stafet i H 50/D35
Rune Olsen
1996: Stafet i H 17-20
1997: Lang i H -20
1998: Nat i H -20

Torben Nørgaard
1992: Stafet i H 17-20
1993: Lang i H 17-20, Stafet i H 17-20,
Sprint i H 17-20, Klassisk i H 17-20
1994: Lang i H 21
Ib Glud Konradsen
1994: Lang i H 65, Nat i H 65
1995: Lang i H 65, Nat i H 65
1996: Klassisk i H 70
1997: Stafet i H 65/D 50,
Klassisk i H 70
1999: Klassisk i H 70
2001: Lang i H 75, Klassisk i H 75
2006: Klassisk i H 80
2008: Ultralang i H 80, Mellem i H 80
Gert Bøgevig
1992: Stafet i H 45
1994: Kort i H 50
1996: Stafet i H 45
1997: Stafet i H 50/D 35, Kort i H 50
1999: Stafet i H 55
2000: Stafet i H 55
2001: Stafet i H 55
2009: Stafet i H 65
2010: Stafet i H 65

Else Juul Hansen
1991: Stafet i D 130
1992: Stafet i D 130
1994: Stafet i D 130
1996: Stafet i D 130
1997: Stafet i H 65/D 50
2005: Stafet i H/D 185
2006: Stafet i D 55
2007: Stafet i D 55
2009: Stafet i D 55
2011: Stafet i D 65
2012: Stafet i D 65
2013: Stafet i D 65
2014: Stafet i D 65
Helle Petersen
1994: Stafet i D 130
1996: Stafet i D 130
Erik Brühl
1998: Stafet i H 50
1999: Stafet i H 55
2005: Stafet i H/D 185
2009: Stafet i H 65
2010: Stafet i H 65
Peter Horstmann
1999: Stafet i H 17-20
Rune Monrad
1999: Stafet i H 17-20
Anders Søndergaard
1999: Stafet i H 17-20
Joachim S. Johansen
2000: Stafet i D/H 43
Michael Aasøe
2000: Stafet i D/H 43, Klassisk i H -16

Philip Giødesen Lund
2000: Nat i H -14, Stafet i D/H 43
2004: Nat i H -18
Peter Rude
2000: Stafet i H 55
2001: Stafet i H 55
Arne Grøndahl
1992: Stafet i H 45
1993: Nat i H 50
1994: Klassisk i H 50
1995: Nat i H 50
1996: Nat i H 50
1997: Stafet i H 50/D35,
Klassisk i H 55
1998: Stafet i H 50
1999: Lang, Nat, Stafet,
Klassisk alt i H 55
2000: Stafet i H 55
2001: Lang, Nat, Stafet alt i H 55
2003: Lang, Nat, Klassisk alt i H 60
2005: Klassisk i H 60
2006: Nat H 60, Klassisk i H 60
2008: Ultralang i H 65, Mellem i H 65
2009: Ultralang i H 65, Stafet i H 65
2010: Mellem i H 65, Stafet i H 65
2011: Ultralang i H 65, Nat i H 65
2013: Nat, Mellem, Lang alt i H 70
2014: Ultralang i H 70, Sprint i H 70
Ellen Thisted
2006: Stafet i D 55
2012: Nat i D 65
Casper Wilken
2006: Stafet i H 13-16
Lisbeth Damsgaard
2007: Stafet i D 55
2009: Stafet i D 55

1990: Malene, Martin, Christina

Rasmus Thrane Hansen
2006: Nat, Sprint, Mellem alt i H -16
Stafet i H 13-16,
Klassisk i H -16, Ultralang H-16
2007: Klassisk (lang) i H -18
2008: Sprint i H -20, Mellem i H -20
Lang i H -18
2010: Sprint i H -20

Mikkel Kaae Nielsen
2012: Stafet i H 13-16,
MTBO stafet i H -20

Simon Stoumann
2011: Nat i H 35, Mellem i H 35

Julius Molsen
2013: Stafet i H 13-16

Aske Jepsen
2011: Stafet i H/D 43
2015 : Nat i H-20, Stafet H 17-20

Rune Østergaard
2012: Stafet i H 13-16, Mellem i H -14
2013: Stafet i H 13-16
2014: Mellem i H -16
2015: Nat i H-18

Martin Illum
2009: Mellem i H -12
2010: Stafet i H/D 43
2011: Ultralang, Nat, Sprint, Lang
Mellem, alt i H-14
Stafet i H 13-16
2012: Ultralang i H -16,
Stafet i H 13-16
2013: Ultralang i H -16
Anders Huus Pedersen
2010: Lang i H -12
2011: Ultralang i H -12,
Stafet i H/D 43
Johan Lindbjerg Skovbæk
2011: Stafet i H/D 43
2012: MTBO stafet i H -20
2013: Stafet i H 13-16, Lang i H -16
Magnus Maag
2010: Stafet i H/D 43
2011: Nat i H -16, Stafet i H 13-16
2013: Lang i H -18
2015: Stafet H 17-20
Alberte Kaae-Nielsen
2015: Lang i D-14

2011: Martin Illum

Simon Thrane Hansen
2010: Stafet i H/D 43
2011: Stafet i H 13-16
2015: Stafet H 17-20, Lang i H-20

Astrid Maag
2012: Mellem i D -16, Lang i D -16
Vibeke Bøgevig
1991: Stafet i D 130, Nat i D 45
Klassisk i D 45
1992: Stafet i D 130
1993: Lang, Sprint, Klassisk alt i D 45
1994: Lang i D 45, Klassisk i D 45
Stafet i D 130
1996: Lang i D 45, Stafet i D 130
1997: Stafet i H 65/D 50,
Klassisk i D 50
1998: Klassisk i D 50
1999: Klassisk i D 50
2003: Nat i D 55, Klassisk i D 55
2005: Stafet i H/D 185, Kort i D 55
2006: Stafet i D 55,
2007: Stafet i D 55
2009: Stafet i D 55
2011: Stafet i D 65
2012: Stafet i D 65
2013: Stafet i D 65
2014: Stafet i D 65
2015: Nat i D 65, Ultralang i D65

1994: Arne Grøndahl

RUDE

SKOV

Søllerøddernes træningsskov – fyldt med historier
Intet medlem i SØLLERØD OK er i
tvivl om, hvor træningen foregår, når der
står Rude Skov på listen. Omgående
dukker det karakteristiske billede af trekanten, der tegnes af Paradisegen ved
Rudersdalsvej, Birkerød og Høsterkøb
gennemskåret af Hørsholm Kongevej op
for det indre øje. Så skal vi bare lige
vide, om vi mødes ved Rønnebærhuset,
Femsølyng, ’Lollikhus’, Agersø, Maglebjerg eller Løjesø, hvorefter vi slår autopiloten til, og løbeskoene, cyklen eller
bilen finder stort set selv vej.
Vi er på hjemmebane. O-kortet over
Rude Skov ligger i baghovedet med
veje, stier, søer, grøfter og bakker. Vi
kender det helt ind i sjælen, og vi bliver
aldrig trætte af gensynet. Vi er livslangt
inficerede, og modgift findes heldigvis
ikke.
Det første Rude Skov-O-kort, 1967

velkendte, herligt kuperede terræn med
bakker og søer. Så var der en halv snes
tusinde år, hvor alt var naturskov.
Bronzealderfolket efterlod enkelte gravhøje her, jernalderfolket nogle småvolde
fra deres agerbrug, men ellers er der kun
svage spor efter mennesker, indtil vi
kommer frem til Frederik 2., der i 1587
fik lavet Hørsholm Kongevej. Ikke den
lige vej, vi kender i dag, men en vej, der
løb lidt skiftende øst og vest for den nuværende, idet man tog hensyn til vandskellet, der ligger helt mod øst i skoven.

I samme år var der 16 bebyggelser omkring Skovrød Sø og Ebberød Sø: Blegehus, fiskerhus, boliger, korn-, krudtog stampemøller. Vandet ledtes i dybe
kanaler, som vi stadig kan se på vores
kort, fra Femsølyng, Agersø og Løjesø
ned mod Skovrød Sø, hvorfra det blev
ledt videre til møller ved Dumpedalsrenden.

I 1790’erne rejstes et fredskovsdige
rundt om Rude Skov, som så stort set fik
den størrelse, vi kender i dag.
Fiskeriet ophørte af ukendte årsager i begyndelsen af 1800-tallet, og i løbet af
1860erne begyndte man at tappe vandet
fra søerne, som derefter blev udlagt som
engarealer og blev brugt til græsning.

Nu er SØLLERØD OK jo en ung klub,
og O-sporten i Danmark endnu ikke
fyldt 75 år, men bag de for det matte øje
måske ikke voldsomt romantiske o-kort
ligger en gammel, meget gammel skov,
og det er den, der i et dette jubilæumsskrift skal have et par ord med på vejen.
Navnet Rude betyder rydning, rød, som
vi ser det i Søllerød, Skovrød og Ebberød. Lidt løjerligt for en skov, men der
var jo et par huse og en gård i Rude. Rudersdal: Rude Stald og Rudegård lå,
hvor vi tit mødes. Så det var skoven ved
Rude.
For ca. 15.000 år siden sluttede sidste istid. Hen over vores område rodede den
store smeltende isbræ grundigt rundt i
landskabet, hvilket gav Rude Skov det

Vi skal helt frem til 1764 før den nye
Hørsholm Kongevej skærer lige igennem med stenkister ved vandløb og gennemskæringer ved bakkedrag. Nymodens milepæle blev også opsat.
De mange bakker, søer og moser gjorde
ikke området velegnet til landbrug, men
som overdrev fungerede det som spisekammer for de omkringboende bønders
svin, der blev sendt på ’på olden’ før
slagtetiden.
At der ikke har været skov som i dag antydes af, at man i 1800-tallet fra Maglebjergs 91 m kunne se Roskilde Domkirkes kirkespir.
Christian den 4.s altid entreprenante øje
så søernes muligheder som karpedamme. En produktion, der virkelig blev
sat i system, da Hans Svane (biskop
Svane fra 1655) havde overtaget Ebberødgaard i 1650. I 1682 var de 19 søer og
damme med fisk. I 1708 var tallet 38, og
i samme år fangedes i Skovrød Sø 2335
karper, i Lille Stubbesø 3223 og i Rævemose 1000.

En gammel skovløber sagde:
”Nu er Rude Skov en smuk pige, man
har stukket øjnene ud på”.
En bemærkning, der faldt, da man i
årene 1868-70 lod Ebberød og Skovrød dammene udtørre.
1923-24 var vinteren så våd, at der igen
kom vand i de to søer og man anlagde et
stigbord ved udløbet fra Skovrød Sø.
Imidlertid frygtede man for kvaliteten af
vandet fra drikkevandsboringerne ved
kanten af Ebberød Sø, så den blev tørlagt
igen nogle år senere. I mange år var en
del af grøftesystemet i Ebberød Sø yderligere belastet af spildevand fra det nu
nedlagte rensningsanlæg, som skulle
rense spildevandet fra Ebberødgård og
visse dele af Birkerød og hvis udløb stadig ses som en betonkasse (”grotten”)
ved nordkanten af søen.
Lykkeligvis for flora og fauna er Naturstyrelsen i de senere år gået i gang med
at retablere et stort antal af tidligere tiders søer.

I 1988 i 400-året for Christian 4.s tronbestigelse, satte man endog karper ud i
Svends Dam. Resultatet heraf er ikke
kendt. På Nettet ligger i øvrigt en pragtrapport: Dumpedalsrenden. Naturstyrelsen. NIRAS. September 2009. Den går i
dybden med næsten alt i Rude Skov, idet
fokus dog er på de tidligere søer, damme
og kanaler. Der er vedhæftet et fornemt
kortmateriale.
Vandretur i Rude Skov.
Nutidens skovgæster, som med naturstyrelsens folder i hånden begiver sig ind i
Rude Skov, vil møde mange af de gamle
navne, som er med til at stedfæste sporene fra tidligere tiders skovliv.

De mange aktiviteter, der tidligere har
været en del af dagligdagen i Rude Skov,
har stort set kun efterladt sig spor i vandsystemerne, nogle småfordybninger efter trækulsvidning og naturligvis tørvegravene i Femsølyng, som helt op til 2.
Verdenskrig har måttet levere stærkt sodende brændsel i krigstider, men har efterladt et område med overdådig skønhed.
Orienteringsløbere styrter rundt helst
meget hurtigt, som sporten foreskriver,
men for os der laver løb, tegner kort, sætter poster ud og henter poster hjem år efter år, der er Rude Skov langt mere end
en sportsplads: Det er naturoplevelse,
det er fysisk velvære, det historie, det er
fugle og planter, kammeratligt samvær.
Så for søllerødder er der skove, og så er
der SKOVEN: Rude Skov.
Dødishullerne.
Rude Skov har mange ”Dødishuller”.
Nogle steder ligger de hen som egentlige
søer, medens de andre steder er mindre
moseflader. En sådan mose kan se meget
tilforladelig ud, men ved nærmere bekendtskab kan enhver O-løber blive ganske overrasket over dybden og suget under hængesækken.

Sporene efter et bad i et dødishul – og Synnøve
Røysland, som en dag i april 2015 tog den
overraskende og kolde dukkert med godt humør.

Af og til kaster det jo lidt af sig ved at
gnide skuldre med de kongelige. Her
tænkes ikke kun på succesen sidste år på
Findvej-dagen, men det at Nordsjælland
stort set var kongernes ejendom. Nok
skulle Rude Skov levere 800 læs brænde
á 200 kg om året til hoffet, men samtidig
blev vores skov med tiden statsskov,
hvilket har betydelige fordele, når det
drejer sig om skovtilladelser set i forhold
til klubber, der må lægge arm med private skovejere.

Stormenes og billernes hærgen.
Gennem årene er også Rude Skov blevet
kraftigt påvirket af de mange storme med styrker op mod orkan. Mange af de
gamle rødgranbeplantninger havde efterhånden udviklet sig til højskov med
behagelig nåledækket bund. Disse træer
blev udsat for kraftige angreb fra barkbiller pga. klimaændringer og er nu dels
væltet af stormene og dels fældet af
skovfolkene. Den tidligere teknik med at
plante rødgran i drænede lavninger er
blevet afløst af omlægninger til lysåbne
og mere vandfyldte områder, som giver
nye skovindtryk.
Efter de kraftigste af stormene har der
ligget store mængder af graner, som er
knækkede eller rodvæltede som følge af
stormenes hærgen. Mange af disse ”rester” får lov til at ligge for at give øget
insekt-/svampeliv, men desværre også
en mindre løbevenlig skov for os O-løbere.

En af skoven kæmper efter en vinterstorm.

Når først der ”går hul på skoven” i et
område, eksempelvis som følge af udtynding, kan stormene få meget barske
virkninger, så selv skovens store, flotte
bøgetræer må bukke under.
Den sorte Tjener
– en historie fra Rude Skov.
Herremanden på Ebberødgård havde en
sort tjener, som var en meget betroet
mand. Ofte drog denne tjener til storbyen for at ordne pengesagerne for herremanden. Efter en sådan tur kom tjeneren ikke tilbage, og herremanden mistede en stor sum penge. Dette fik egnens folk til at mene, at det dermed var
bevist, at ”sorte folk” ikke var til at stole
på, og at herremanden selvforskyldt
havde mistet noget af sin formue.
Nogen tid efter blev der imidlertid fundet et lig nedgravet tæt ved vejen mod
Ebberødgård, og man kunne konstatere,
at det var ”Den sorte Tjener”, som var
blevet røvet og dræbt af nogle af de
mange røvere, som Rude Skov på den tid
var kendt for at huse.
Vandets vej.
Vil du have en anderledes oplevelse i
Rude Skov, skal du blot vælge at følge
”Vandets Vej” gennem skoven. Start
ved vestenden af Løje Sø eller ved sydvestkanten af Agersø (de er begge ”Kildesøer”) og lad vandet lede dig gennem
skoven til Skovrøddams nordvestkant,
hvor vandet via en rørledning fortsætter
sit løb mod Dumpedalsrenden og Furesøen – for at slutte rejsen mod Øresund
som en del af Mølleåens vandmasser.
Nye skovtanker.
I dette jubilæumsår kan vi se virkningerne af Naturstyrelsens seneste ændringer i synet på og brugen af den skov, som
har været basen for de søllerødske klubaktiviteter. Store områder bliver dækket
med bøgepur, lukning af grøfter giver
nye søer og moser, grendynger og væltede træer gør områder impassable – noget er blevet smukkere og andet er blevet
mindre attraktivt.
Kaj Rostvad & Gert Bøgevig

SØLLERØD OK – EN DREVEN ARRANGØRKLUB
Fra BOM-løb til dobbelt-DM
Orienteringssporten er utrolig afhængig af,
at klubberne påtager sig at arrangere løb, så
der hele tiden er nye tilbud til de aktive løbere på alle niveauer. Her skal blot nævnes
de største og væsentligste stævner, som har
krævet store indsatser af Søllerød OKs medlemmer.

Gode traditioner blev videreført:
Gennem de forgangne 25 år har Søllerød
OK gang på gang påtaget sig store opgaver som arrangør af store O-løb, så der
kunne være gode løbstilbud til andre
klubbers medlemmer.
Fra orienteringsafdelingen i HI arvede
Søllerød OK det traditionelle BOM-løb,
og i de første år af den nye klubs liv
fyldte disse arrangementer ganske meget. Datidens løb – med kontrolkort og
stiftklemmer, med manuel tidsudregning
og visuel kontrol af løbernes klip, med
bemandede poster ved kryds på banen og
med et stort fysisk arbejde med trykning
af baner og udskrivning af start-/resultatlister – stillede meget store krav til de
mest energiske af klubbens folk.
Yderligere overtog klubben HOF-stafetten sammen med de nye medlemmer fra
Hørsholm Orienterings-Forening, og
denne 5- mandsstafet var i adskillige år
med til at give et fint forårs-stafettilbud
til de sjællandske O-løbere. Stafetten var
ganske populær blandt løberne, dels på
grund af de krævende stafetbaner, hvor
nye stafetgaflingsmetoder blev afprøvet
og dels som følge af de særlige præmier,
som var af mærket HOF.

Hof-stafetten 1997, starten er gået.

Nye arrangementsformer kom ind på
terminslisten:
I Jægersborg Hegn arrangerede klubben
i august 1993 det første DM i sprint
(hvor en lille flok søllerødder løb medaljer hjem). Et fint arrangement i en ellers
”lukket” skov.

Et andet nyt initiativ så dagens lys i
1995, idet arrangementet Sjællands-3Dages afvikledes i julivarmen. Søllerød
OK samarbejdede med Farum OK om
afviklingen af 3 store sommerløb på 3
dage. Her skulle der opbygges 3 stævnepladser i 3 forskellige skove – et kæmpearbejde med flytning af materiel til
nye områder og postudsætning i nye
skove. Første dag blev der løbet i Grib
Skov omkring Nødebo, hvorefter der om
aftenen blev flyttet til Jægerspris Nordskov. Efter løbet i Jægerspris skulle der
igen flyttes videre, nu til Vassingerød
Old (dækkende det militære øvelsesterræn + Ravnsholt og Farum Lillevang).
Dette 3-dages-løb var et så krævende og
omfattende arbejde for de ellers så utroligt hårdt arbejdende søllerødder, at tilsvarende store arrangementer ikke lige
med det samme kom på programmet.

1995: Stævnepladsen i Grib Skov.

DM´er på stribe:
År 2003 påtog klubben sig at arrangere
DM-Nat og havde det held at kunne
bruge terrænerne Folehaven og Rungsted Hegn, som ellers var lukkede terræner, til dette store stævne. Med den
gamle Rungsted Skole som stævnecenter og mål på den nordligste del af Rungsted Golfbane fik Søllerød OK virkelig
placeret sig som storarrangør ved at afvikle et perfekt natmesterskab, som
trods kæmperegnbyger under stævneopbygningen om eftermiddagen blev afviklet med fine baner og flot målindløb
– tilsmilet af fuldmånens lys.
Da Søllerød OK ikke kvalificerede sig til
DM-hold kunne vi påtage os at arrangere
finalen i 2009, hvor det lykkedes at få tilladelse til at afvikle dette storstævne i
Jægersborg Hegn. Der blev nytegnet et
perfekt kort, som blev revideret helt

frem til ugen før mesterskabet – de seneste væltede træer kom med, så størst mulig fairness kunne opnås. Kortet blev siden berømmet for sine helt specielle ”edderkoppenet” a la Troels Christiansen –
grønne områder, som havde et netværk
af smalle gule striber – hvor løberne fik
brug for den største omhu og koncentration. Igen et stævne, som satte ny standard.

Labyrinten i Jægersborg Hegn i 2009.

Der gik ikke mere end 3 år, så stod vi
igen i 2012 som arrangører af et DM for
klubhold. Denne gang brugte vi natløbsterrænet fra 2003, hvor et nytegnet kort
gav muligheder for et fint og fair stævne
med en flot og meget vindblæst stævneplads på vestsiden af Folehaven. Dermed var Søllerød OK varmet op til det
helt store arrangement!
Arrangørklubben plejer at give finalens
deltagerhold ”et ord” med på hjemvejen:
Til ”vores skov” drog I af sted.
På denne dag er alle med.
I ”Føllets Have” nær Sundets bred
har årets dyst nu fundet sted.
Her er ingen stejle bakker
eller klitter fyldt med sand.
Her er blot en gammel kystskrænt
og leret bund, blødt op af vand.
Her er ingen tyste skove
eller vidders åndedrag.
Her er hundeluftertur
og golfens kølleslag.
Fra Nord – Syd – Øst drog kæmper frem
- med fightens ære drager alle hjem.
I sporten, som os sammen binder,
har alle stræbt mod sejrens tinder.
Dog blot én klub bli’r dagens vinder
– må ALLE gemme gode minder.

I 2013 beviste søllerødderne, at det der
med DM-arrangementer var helt under
kontrol. Klubben påtog sig at stå for et
dobbelt-DM i Klinteskoven på Møn i
samarbejde med den meget mindre klub
O-63 fra Vordingborg.

2013: DM på Møn. Kig fra stafet-startlinjen op mod tilskuerpladserne.

På et veltegnet kort over et fantastisk terræn lykkedes det banelæggerne Peter
Horstmann (DM-stafet) og Tore Linde
(DM-individuelt) i tæt samarbejde med
dobbeltstævneleder Troels Christiansen

at skabe et meget vellykket stævne, hvor
stævnepladsen for de to dage vel er noget af det flotteste, der kan tilbydes Oløbere i Danmark.

DM-Mellem sluttede sent lørdag eftermiddag, og kl. 02 søndag morgen gjorde
startpersonalet, speakere, beregning, kioskfolkene og mange andre sig klar til at
sætte stafetten i gang.

Op mod 90 søllerødder kørte de 160 km
til Klinteskoven og organiserede et imponerende stævne, hvor samarbejde og
arbejdsvilje virkelig var på allerhøjeste
niveau.
Inden klubbens nu meget arrangementsdrevne folk nåede at hvile på laurbærbladene, meldte der sig endnu et dobbeltarrangement.
Denne gang påtog Søllerød OK sig i
2014 i samarbejde med OK Øst at stå for
DM-Mellem i Nørreskoven ved Farum
og Midgårdsormen i Rude Skov.
Igen blev der ydet flotte indsatser for at
få disse to meget krævende stævner til at
fungere.

Starten til Tjalfe-stafetten er gået.
Ungdomsenergi i fuld udfoldelse.

Tilsmilet af fint løbevejr og med Bo
Konrings gode baner blev også dette arrangement klaret til såvel deltagernes
som de mange funktionærers tilfredshed.
Gert Bøgevig

Søllerød OK – Fuld fart på jubilæumsåret
Jubi-Familieløb på Økobasen Eghjorten.

Torben Bøttcher med Jubi-nøglekassen og knudeposten ved stammestablen.

Alle aktive medlemmer i Søllerød Ok ved, at når Torben & Kaj
byder til træning, vil der være særlige tilbud på programmet.
Klubtræning 465 blev afviklet fra Økobasen EGHJORTEN i
den østligste ende af Stenholt Vang.
Bo Rasmussen stod for en lille skovsprint, hvor den første post var placeret
under en smuk hængebøg.
Derefter afsyngning af Kajs Jubi-sang,
og efter opdeling i hold kunne der startes
på O-banerne, som Kaj havde lagt i den
noget skovmaskinehærgede skov.
Kaj havde planlagt løbet sådan, at grupperne skulle mødes på knudeposter, hvor
nye postfordelinger skulle aftales. Det
gav mange muligheder for hyggelige
småsamlinger i skoven - flottest ved den
store stammestabel, hvor aftensolen varmede. Vel hjemme fra
løbet blev løberne igen mødt af et af Torbens glansnumre, den
varme grill med lækre pølser og et bord med brød, sennep og
væske i forskellige udgaver.

Jubilæumssprint.
Tre gange aftensprint – Jubilæumsløb i spændende terræner.
DTU, SCION og Nærum By, viste sig igen at være meget velegnede, så der kunne lægges gode og meget varierede baner, og
yderligere så attraktive, at det samlede antal startende rundede
700. Nye og særdeles veldesignede poststativer var med til at
sikre posterne på asfalt og sten. Resultatformidlingen er nu
oppe på så højt et niveau, at løbstid er på den store skærm i det
sekund, SI-pinden sættes i aflæsningsenheden.
Disse tre aftenløb viste endnu en gang, at Søllerød OK er en
dreven arrangørklub med utroligt mange dygtige medlemmer,
som gerne træder til ved klubbens arrangementer.

De Tre stævneledere, Claus Kaae-Nielsen, Kaj Maag og formand
Niels Bentzon sammen med 3-stævnekoordinator Henrik Molsen.
Gert Bøgevig

25 år i grønt, gult og blåt.

”med blågulgrønne dragter
den flok det hele magter”
Dette 25-års Jubilæumsskrift er redigeret af:

Gert Bøgevig,

Kirsten Olsen,

Vibe Bøgevig,

Kaj Rostvad,

