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Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub
torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:00
Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for generalforsamlingen.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår.
Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.
Behandling af indkomne forslag.
For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag
være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med
direkte udsendt meddelelse.
Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer:
a. Formand (lige år), for 2-årig periode. På valg: Niels Bentzon – genopstiller.
b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode.
c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan. På valg: Marianne Illum og Jens Krebs - genopstiller; Morten Nissen – genopstiller ikke.
d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Torben Bøttcher og John Lassen – genopstiller.
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen og Aske Jepsen – genopstiller.
f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen – genopstiller.
Eventuelt
Efter den formelle del af generalforsamlingen vil vi fortælle om klubbens nye stafetsatsning.

- Niels Bentzon
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Bestyrelsesberetning
for året 2015 for Søllerød Orienteringsklub
2015 var året, hvor Søllerød Orienteringsklub
fyldte 25. Det har vi markeret med forskellige jubilæumsaktiviteter året igennem, og det er med glæde
og stolthed, vi ser, at 25-åringen ikke alene er blevet ”voksen” og veletableret, men desuden er en
klub i fortsat udvikling. Nye initiativer bobler frem;
det seneste eksempel er klubbens nye stafetsatsning, og vi tiltrækker fortsat nye medlemmer. Ved
årsskiftet 2016 havde vi netop rundet 300 aktive
medlemmer!
Desværre blev 2015 også året, hvor vi måtte tage
afsked med Kaj Maag, der fik hjertestop under udøvelse af sin sport ved DM Lang i september og efterfølgende afgik ved døden.
Det følgende er beretningen om Søllerød Orienteringsklub i 2015. Den er som vanligt lang, for aktiviteterne er mange og vidtfavnende.
Jubilæumsaktiviteter
Den 12. juni 1990 blev der holdt stiftende generalforsamling for den nye orienteringsklub i Nordsjælland, der fik navnet Søllerød Orienteringsklub.
Klubben begyndte officielt sit virke den 1. august
samme år og blev oprettet af en gruppe erfarne orienteringsløbere fra Søllerød-Nærum Idrætsklub
(SNIK) og Holte Idrætsforening, og snart kom også
Hørsholm Orienteringsforening til. I 2015 rundede
Søllerød 25 år, og det blev naturligvis fejret på behørig vis,
I maj måned arrangerede klubben en JubilæumsSprintCup, der forløb over tre hverdagsaftener
umiddelbart op til DM Sprint. De to første afdelinger foregik i de gammelkendte sprintterræner på
DTU Scion i Hørsholm og DTU i Lyngby, men den
tredje og sidste foregik i det jomfruelige sprintområde i boligområderne ved Egevang og Langebjerg
i Nærum. Vi mødte stor velvilje hos de mange boligforeninger i området, men SprintCup-koordinator Henrik Molsen måtte efterfølgende erkende, at
det havde været en ikke uanselig opgave at få de
mange nødvendige tilladelser i hus. JubilæumsSprintCup’en blev en stor succes. Vi havde sat en
målsætning om 150 deltagere i hvert løb og kan
glæde os over, at vores forventninger til fulde blev
indfriede, da vi havde en hel del flere end 200 løbere til start hver gang.
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I maj måned inviterede Torben Bøttcher og Kaj
Rostvad til jubilæumstræning i Stenholt Vang ved
Hillerød. Som sædvanligt, når de to herrer arrangerer træning, begyndte oplevelserne ved den farvestrålende og meget kreative forsnak, der lokkede
med 5-stjernet træning i nyudsprungen skov og efterfølgende grillhygge ved naturlegepladsen Eghjorten. O-træningen omfattede en skovsprint, fælles afsyngning af Kajs forårssang og et ”anemoneløb”, hvor løberne blev delt op i 3-mandshold, der
hver skulle fordele et større antal poster mellem sig.
Den efterfølgende eftersnak over grillpølserne ved
bålstedet med flot udsigt i solnedgangen blev meget lang, og det gode klubliv, som vi med rette er
så stolte af i Søllerød OK, udfoldede sig på allerbedste måde.
Som en ekstra bonus arrangerede Kaj endnu en jubilæumstræning den 1. august på klubbens officielle 25-års fødselsdag. Kaj havde sat 25 poster i
Rude Skov og sørget for et efterfølgende traktement med kakao og frugttærter i klubhuset, så fødselsdagen blev fejret med manér.
Søllerød OKs jubilæumsgave til medlemmerne
blev præsenteret ved et festligt, lille arrangement i
klubhuset den 27. juni. Vores jubilæumsredaktion
bestående af Vibe Bøgevig, Kirsten Olsen, Gert
Bøgevig og Kaj Rostvad har brugt mange, mange
timer på at indsamle materiale fra diverse gemmer
og derefter skrive og redigere klubbens 25-års jubilæumsskrift. Resultatet er blevet en fantastisk flot
og lækker publikation på ikke færre end 40 sider,
der ud over at fortælle Søllerød Orienteringsklubs
historie, giver et unikt indblik i begivenheder og
aktiviteter i klubbens liv og baggrunden for, at
klubben har udviklet sig fra en lille klub stiftet af
ildsjæle i 1990 til Danmarks tredjestørste klub drevet af endnu flere ildsjæle i 2015. Og værd at bemærke en klub i stadig fremgang og med landets
største ungdomsafdeling.
25-års jubilæumsfesten var planlagt til slutningen
af september, men med baggrund i den tragiske
hændelse under DM et par uger før den planlagte
fest valgte bestyrelsen at aflyse, og festen er nu flyttet til februar 2016.
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Stævner
Årets første molboløb fandt sted søndag den 4. januar med start fra Rundforbi Stadion, og i løbet af
de 10 søndage, molbosæsonen strækker sig over,
løb flere end 2.500 molboer ud på molbobaner i vores lokalskove. Det var desværre næsten 500 færre
starter end i 2014, som det ses af nedenstående diagram (2009 var 50-års jubilæum for molboløbene
med særligt mange deltagere).

En anden udfordring er, at deltagerantallet generelt
falder gennem en molbosæson, som illustreret i det
næste diagram, der viser deltagerantallet på hver af
de ti molbosøndage.

Søllerød Orienteringsklub

der kan hjælpe nye deltagere godt i gang og svare
på praktiske spørgsmål. Endvidere vil der til finalen i marts som noget nyt også være en let bane i
tilgift til den sædvanlige svære.
Det er vigtigt at sige, at molbosæsonen 2015 har
været en stor succes, når vi kigger på baner, arrangementsafvikling, temaer og spørgsmål. 10 teams
var ansvarlige for spørgsmål, planlægning og afholdelse af hvert deres molboløb. Hvert team
skabte et unikt arrangement og sørgede gennem deres gode humør for at sprede den gode molbostemning til deltagerne. Og sædvanen tro var emner og
spørgsmål opfindsomme, utrolige, umulige, drilske
og overraskende.
I 2015 bestod ”overmolboteamet” endnu en gang af
Jørgen Wisbech, Kirsten Møller og Jens Rose Møller, og Niels Raagaard var den flittige printer af
kortene. Stor tak til alle arrangørerne og overmolboteamet og naturligvis også stor tak til Susanne
Thrane, der arrangerede arrangørmiddagen, og til
Bente og John Lassen, der lagde lokaler til afslutningsmiddagen.
I midten af maj var Søllerød arrangør af en afdeling
af SkovCup for de yngste, hvor hen ved 200 løbere
havde fornøjelse af Aske Jepsens baner i Rude
Skov. Aske samt Susanne Thrane og hendes hjælpere, ikke mindst mange mini-SUT forældre, sørgede for at både deltagere og arrangører fik en god
og fin eftermiddag.
Som det efterhånden er blevet sædvane, var Søllerød arrangør af en afdeling af NatCup kort før jul. I
år foregik den i Ravneholm med Vangeboskolen
som stævnecenter og teamet Svend-Erik Jepsen og
Ulrik Illum som henholdsvis stævneleder og banelægger. Knap 150 løbere benyttede sig af tilbuddet
og fik en god oplevelse i de mørke og stejle slugter
ned til Mølleåen.

Det lavere deltagerantal i 2015 er ikke meget bekymrende, men da vi i bestyrelsen synes, at molboløb er et attraktivt motionstilbud i de mørke vintermåneder og burde have potentiale for flere deltagere, har vi sammen med molboteamet diskuteret, hvad vi kan gøre for både at tiltrække flere deltagere og mindske frafaldet hen over sæsonen. Første skridt var at foretage en brugerundersøgelse
blandt de løbere, der deltog i 2015. Den blev positivt modtaget, og vi har fået en del tilbagemeldinger, der har medført større og mindre ændringer i
2016. For eksempel bliver der nu med inspiration
fra breddetræningen udsendt en forsnak før hvert
løb, og der vil være hjælpere til stede ved starten,

Efterhånden er det også blevet sædvane, at Søllerød
OK tilbyder o-løbsaktiviteter til Rudersdal Kommunes skoleelever som et af kommunens mange
sommertilbud, og 2015 var ingen undtagelse. Som
i de foregående år var det SUT, der med stor succes
stod for Sommer-O-Skolen, hvor 12 unge igennem
en uge blev udfordrede på o-baner i Rude Skov og
Frederikslund og med mange andre spændende aktiviteter. Hørsholm Kommune havde ligeledes en
aktivitetsuge for kommunens unge, hvortil Julius
Molsen og Anne Kaae-Nielsen bidrog med et tilbud
om en halv dags o-løbsaktiviteter.

5

Søllerød Orienteringsklub

Søllerød OK vil naturligvis gerne tiltrække nye løbere, også gerne fra andre løbersegmenter, så da
Mikkel Kaae-Nielsen i efteråret 2014 foreslog
klubben at lave et trailløb i Ravneholm og Geel
Skov, var der fuld opbakning fra bestyrelsen. Et arrangørteam bestående af Mikkel, Magnus Maag,
Johan Skovbæk, Bo Rasmussen og Marianne Illum
blev nedsat. Datoen for løbet, der fik navnet Copenhagen Exhaust Trail, blev sat til 20. juni. ”Drengene” tog sig af ruteplanlægning, Bo af tidtagning
og Marianne var stævneleder. Der blev lagt, testløbet og afmærket tre ruter på 6, 12 og 21 km, hvor
løberne fik lov at prøve kræfter med stort set alle
slugterne i Det danske Schweiz ned til Mølleåen og
dertil en bakkesprint op ad den gamle skihopbakke,
Holtekollen. Ruterne var fysisk særdeles udfordrende og fik megen ros af deltagerne. Ca. 150 løbere deltog, og mange har opfordret os til at gentage successen i 2016, hvilket vi har besluttet at
gøre. Vi har også besluttet, at overskuddet fra arrangementet i 2015 går til ungdomsarbejdet og i
2016 til vores nye stafetsatsning, der omtales senere.
Mesterskabskonkurrencer
Ved de 6 danmarksmesterskaber i ”fodorientering”
vandt søllerødderne 7 guld-, 13 sølv- og 8 bronzemedaljer, når medaljer i DM-stafet kun tælles med
én gang pr. hold. Ved SM Nat og SM Lang vandt
søllerødderne 3 guld-, 5 sølv- og 4 bronzemedaljer.
SM Stafet blev ikke afholdt i 2015.
For første gang vandt en af vores mini-SUT medalje ved et DM. Det var Ellen Kanstrup Larsen,
der vandt hele to sølvmedaljer i D-10 ved DM Mellem og Lang. Nævnes skal også Alberte Kaae-Nielsen, som vandt medaljer i alle de DM, hun stillede
op i, herunder sin første DM guldmedalje ved DM
Lang.
Stort tillykke til de to piger og til de mange andre
medaljetagere!
96 søllerødder var tilmeldt første runde af årets divisionsturnering i Danstrup Hegn. Modstanderne
var de sædvanlige klubber Tisvilde og FIF samt Allerød OK, der i år debuterede i 1. division. Tisvilde
og FIF kunne vi ikke røre, og matchen mod Allerød
blev meget tæt. Søllerød vandt over Allerød med
sølle 2 point og endte på en samlet 3. plads. Ved
anden runde i august i Jægerspris Nordskov var kun
71 søllerødder tilmeldt. Set med søllerødøjne blev
resultatet næsten det samme som ved første runde,
dog blev marginen til Allerød øget til 4 point
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Til op/nedrykningsmatchen i september i Klinteskoven på Møn var 85 søllerødder tilmeldt. Her
stod kampen om at bevare vores plads i Østkredsens 1. division i 2016. Modstanderne var Allerød
OK, OK Roskilde og OK Øst Birkerød. Om søllerødderne måske har følt sig på hjemmebane efter at
have arrangeret en fantastisk vellykket DM weekend i samme skov for to år siden, kan man kun
gisne om, men resultatet blev i hvert fald, at vi
overbevisende vandt alle tre matcher mod de øvrige
klubber. Derfor vil Søllerød OK også i 2016 være
at finde i 1. division, hvor vi som i 2015 skal dyste
mod Tisvilde Hegn OK, FIF Hillerød og Allerød
OK.
Landsfinalen i 2016 foregår i oktober i Svanninge
Bjerge, men for at deltage i denne skal vi opnå en
samlet første- eller andenplads efter de indledende
runder. Vi skal med andre ord slå enten Tisvilde eller FIF, og vi må desværre realistisk set erkende, at
det bliver svært. Ikke fordi vores løbere mangler
dygtighed, men fordi vi har huller i alderssammensætningen, og nogle klasser er tyndt besatte. Specielt klasserne 21 til 35 år og ikke mindst pigeklasserne.
Eliten
Rasmus Thrane Hansen var udtaget til seniorlandsholdets elitegruppe i 2015, men desværre har han
hele året været plaget af skader, der har forhindret
ham i at løbe konkurrencer på landsholdet.
I 2015 var Astrid Maag, Rune Østergaard, Magnus
Maag og Simon Thrane Hansen udtaget til juniorlandsholdsgruppen. For Magnus og Simon var det
for sidste gang, da de i 2016 fylder 21 år og dermed
er seniorer.
Juniorlandsholdet indledte sæsonen med en påskesamling i Göteborg sammen med det finske juniorlandshold. Temaet var konkurrenceforberedelse og
simulering af mesterskaber. Ud over det faste hold
deltog Mikkel Kaae-Nielsen på et wildcard. Sidst i
april var juniorerne på trænings- og konkurrenceweekend i Dalsland i Sverige, og i maj var der fælles U-16/U-18 samling i Göteborg, hvor Astrid,
Rune og Anders Huus Pedersen deltog.
Til juniorverdensmesterskaberne JWOC i juli var
Astrid og Magnus udtaget, og Aske Jepsen var udtaget til reserve. Mesterskaberne foregik i Rauland
i Norge, og heldigvis var der bud efter Aske. Forud
for stævnet havde Magnus haft en skadespause,
som forhindrede ham i at løbe den lange etape.
Samlet hører resultaterne for det danske landshold
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ved JWOC 2015 ikke blandt de bedste, men alligevel med pæne præstationer fra løberne. Ikke mindst
fra Astrid, der blev fremhævet på DOFs hjemmeside for at have præsteret stabile, fine præstationer
gennem hele ugen.
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Om breddetræningerne skriver Henrik: ”Breddetræningen 2015 blev gennemført med hele 42 træninger med næsten 2.000 starter eller et deltagersnit
tæt på 47 per træning. Et billede der kunne have
været anderledes, hvis ikke lige vi havde valgt at
holde Kaj Rostvads markering af årsdagen for Søllerød OK's jubilæum ude af statistikken.
Træningerne startede i flot vintervejr ved Landsebakke og sluttede ligeledes i Rude Skov med det
traditionsrige Julemaveløb. Et Julemaveløb, hvor
Bo Rasmussen igen udfordrede søllerødderne med
bogstavleg. Imellem disse begivenheder var der
dog en række træninger, hvor Træningsbandens
medlemmer lagde tid og kræfter i at skabe en række
super træninger for klubbens medlemmer.

Astrid Maag ved JWOC i Rauland.
I Junior Europen Cup i Bad Harzburg i Tyskland
deltog Rune, Astrid og Magnus. På forhånd havde
juniorlederne fortalt løberne: ”Vi tager til JEC for
at præstere! Vi tager derned, for at I kan vise jeres
høje niveau frem og vise, at I ikke træner hårdt kun
for sjov.” Astrid havde hørt efter og præsterede en
Top-10 placering som nr. 8 i Sprinten.
Anders Huus Pedersen deltog i U-16 samlingen i
marts under ledelse af Jesper Stamp og den nye U16 træner Anders Bachhausen og senere i ovennævnte fælles U-16/U-18 samling. Deltagerne i U16 samlingen i december var udvalgt blandt løbere,
der på forhånd havde indsendt en interessetilkendegivelse, og dejligt var det at se, at Alberte KaaeNielsen var blandt de udtagne.
I 2016 er Søllerød OK ikke repræsenteret hverken
på senior- eller juniorlandsholdet.
Træninger
Siden træning nr. 401 i november 2013 har det været Henrik Kleffel, der som leder af breddetræningsholdet, også kaldet træningsbanden, har lagt
træningsprogrammet, søgt skovtilladelserne og udsendt de kendte for- og eftersnakker til hver træning. Ja, og så har Henrik også stået for mange af
træningerne selv. Skulle der blandt søllerødderne
være nogen, der sidder med en idé til en træning
eller har lyst til at arrangere en, så tag endelig kontakt til Henrik.

Desværre lykkedes det os ikke at indvi kortet Rungstedgaard. Kursusejendommen og Hotel Rungstedgaard har været meget imødekommende, men naboen Rungstedlund inviterede os først indenfor, for
derefter blankt at nægte os adgang. Det gør desværre området meget lille til vores formål.
Mere positivt var det, at Kokkedal Golfklub blev
indtaget som o-løbsterræn med en nattræning. Vi
glæder os til at komme igen.
Det blev ikke til så mange gæsteskove, men Stenholtvang og Nørreskoven blev dog besøgt, og igen
lykkedes det at få skovtilladelser til både Jægersborg Hegn og Folehave.
Og hvad venter der så i 2016 – Når dette læses har
vi allerede løbet i flere af vore nærskove og det
inkl. Jægersborg Hegn, men også Gl. Grønholt
Vang har lagt skovbund til en træning. Senere er
planen så, at vi igen skal gæste Nørreskoven, inden
kortet bliver alt for gammelt. Vi skal selvfølgelig
også have en sommerafslutning med manér, hvor
vi denne gang på grund af skovlukning forud for
WMOC 2018, skal forsøge at finde en afløser for
Tisvilde Hegn. Der er således lagt op til en gæsteskov eller Jægersborg Hegn/Folehave per måned.”
Det er næppe forkert at påstå, at Søllerød Orienteringsklub har en af landets bedste ungdomsafdelinger. Læs bare her, hvad Kirsten Møller og Kim
Find Andersen har bidraget med til beretningen om
Søllerød UngdomsTeam:
”SUT har haft et meget aktivt år med i alt 46 træninger. I foråret afholdt ungdomsgruppen 22 træninger med gennemsnitligt 19 deltagere (varierende fra 15-23). I efteråret blev det til 20 træninger
med gns. 21 deltagere (15-23).
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Årets SUT-læringstur gik til Jylland. Efter forsæsonen og Danish Spring drog man med en del forældre og tilhængere til Påskeløb i Mols Bjerge,
hvor vi boede på vandrerhjem i Randers, passende
tæt på Randers Regnskov. Mange lavede rigtig
flotte præstationer i betragtning af alder og kompetencer, og i betragtning af, hvor anderledes en del
af terrænerne var sammenlignet med en nordsjællandsk blandingsskov. Turen blev afholdt i utrolig
god stemning hos både børn og voksne.
SUT holder ikke sommerferie - eller jo, men der er
stadig træning under hyggelige former for dem, der
har lyst. Sommerens fire træninger afholdtes med
mødested hos forskellige løberes bopæl, forældre
var velkomne, og der var ingen tørtræning, så der
var god mulighed for at nyde de lune, lyse aftener.
Kort efter bidrog 8 aktive SUT'er
(https://www.flickr.com/photos/sollerodok/20191240399/in/album-72157656514294738)
til at afholde Sommer-O-Skole for ca. 12 deltagere
(https://www.flickr.com/photos/sollerodok/19753530494/in/album-72157656514294738).
Grunden til det relativt lave antal SUT-sommertræninger var blandt andet, at en del trænere, forældre og unge drog til junior-VM for at heppe på tre
Søllerød-løbere. Hvis nogle skulle være i tvivl om
matematikken, var 25% af landsholdet altså fra
Søllerød OK! Der blev også heppet lidt på resten af
landsholdet...
I løbet af foråret stod det klart, at SUT skulle tage
imod et større antal af de ældste mini-SUT-løbere,
der efterhånden var blevet kyndige løbere under
Magnus Oscarsson og co.'s instruktion. Efter en del
overvejelser endte man med en model, hvor de
"snart nye SUT'er" hele efteråret trænede med
SUT-gruppen den første mandag i måneden og med
mini-SUT de øvrige mandage. Samtidig blev det
besluttet at afholde en fælles træningsweekend for
de yngste SUT'er og oprykker-gruppen i oktober
måned. Svend-Erik Jepsen formidlede lån af Frederikslund Spejdergruppes hytte - Jens Rose-Møller
og en spejderleder fra gruppen stod for en underholdende eftermiddag, hvor deltagerne skulle løse
forskellige opgaver - og Kim Find Andersen og
Bente Lassen var madfar og -mor, der bespiste hele
flokken med god hjælp fra de forældre, der bidrog
med kagebagning. Det hele sluttede med et internt
stævne med stævneplads, startbåse, tidtagning med
SI og med Bo Konring som banelægger og Henrik
Molsen i beregningen. Bespisningen blev klaret af
klubbens to grillmestre, Kaj Rostvad og Torben

8

Komposten – 26. årgang nr.1 – februar 2016

Bøttcher. Tusind tak for den store hjælp til alle! Efter den weekend var der vist ingen, der var alvorligt
bekymret for oprykning længere... I skrivende
stund er oprykkergruppen blevet til "rigtige"
SUT'er, og 2016's to første SUT-træninger har budt
på 31 og 35 deltagende unge.
Efteråret bød også på to klubture, først til DMweekenden i Midtjylland, og siden til Tjekkiet,
sidstnævnte under erfaren styring af Ulrik Illum.
Mange SUT- og mini-SUT-løbere deltog og fik erfaring med terræner, der var noget mere lodrette
end Rude Skov!
Mod slutningen af året havde verdenshistoriens
første SUT-julekalender premiere. Den var konstrueret af Henrik Molsen og bestod af en O-bane i
Rude Skov med en post på hver kalenderlåge. At
banen også fungerede i virkeligheden, kan man
læse om andetsteds i Komposten... Juleafslutningen blev en stor succes, hvor mange forældre og
trænere blev sendt ud på tekniske strabadser på
mere eller mindre doktorerede kort i Rude Skov
fulgt af god mad og en svær jule-Jeopardy. Samtidig blev Alberte Kaae-Nielsen kåret som Årets
Ungdomsløber og fik overrakt det prestigefyldte
trofæ (et pilekogger).
SUT holder heller ikke (rigtig) juleferie, så derfor
var der en træning 4. juledag, dog uden tørtræning.
Det gav bedre tid til at nyde risengrød og æbleskiver :-)
I 2016 er der planer om, at de ældste SUT'er skal
deltage i klubbens stafetsatsning. Desuden planlægges med en læringstur til Påskeløb i Kolding
forudgået af et par dages træning i det drilske klitterræn ved Vestkysten.”

Ungdomsprismodtager Alberte Kaae-Nielsen får
her overakt det medfølgende gavekort. Niels har
lige sagt pæne ord. Kim Find Andersen giver håndtryk og gavekort.
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Søllerød Ungdomspris går til en ungdomsløber,
som har gjort en særlig indsats. Prismodtageren udvælges af trænerne og bliver som beskrevet ovenfor
uddelt ved SUTs juleafslutning. I 2015 tilfaldt prisen Alberte Kaae-Nielsen, som er 14 år og et stort
orienteringstalent. I 2015 har hun taget medalje i
samtlige DM, hun har stillet op i, kulminerende
med en guldmedalje ved DM lang. Derudover
vandt hun Påskeløbet i Mols Bjerge med et solidt
forspring til nr. 2. Trænerne begrunder endvidere
prisen med, at Alberte som noget helt væsentligt
aktivt medvirker til det gode sociale sammenhold i
SUT – bl.a. hjalp hun sammen med de andre lidt
ældre SUT-deltagere med til at gøre SUT-miniSUT træningsweekenden til en stor succes. Og så
er hun næsten altid i godt humør! Ved Julemaveløbet 2. juledag blev Alberte hædret af hele klubben.
Mini-SUT for de 6-12-årige er fortsat en kæmpe
succes. Magnus Oscarsson er cheftræner, koordinator og fuld af gode ideer til spændende træninger
for børnene. Til at hjælpe sig har han et entusiastisk
team af hjælpetrænere, der får mini-SUTtræningerne til at køre i olie. Magnus har beskrevet
mini-SUT træningerne på skånsk, som i min sjællandske oversættelse lyder sådan her:
”Mini-SUT har i 2015 afviklet 40 tekniske træninger. Vi har haft 45 børn på listen og startet 867
gange. De fleste gange samles vi på Rudegaard,
men vi er også i andre skove. Det er godt at se, at
forældre hjælper til med at skygge egne og/eller andres børn. En del vælger også forældrebanen, som
vi nogen gange tilbyder.
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naturligvis at have det sjovt sammen. Vi fokuserer
ikke på elite, men sparrer og giver de, der vil, viden
om træning og finteknik. Dette har resulteret i
Mini-SUT´s første DM medaljer. Nemlig Ellen
Kanstrup Larsen, som løb to sølv hjem på mellem
og lang distance i D-10. Og så tæller vi ikke Alberte
med, som startede i Mini-SUT et par måneder, inden hun tog trinet op til SUT tilbage i 2012. MiniSUT leverer nu stabilt point ved divisionsmatcherne. Og flere har prøvet at løbe konkurrencer.
Blandt årets højdepunkter er:
 Sommerfesten i Søllerød Slotshave. Start
ved vandtårnet i Kirkeskoven og målgang
lige inde i slotshaven; 32 børn og mindst
det samme antal voksne; grillmad og medaljeoverrækkelse.
 Julefesten på Rudegaard med diskodans.
 Efterårsweekenden for de, som skal rykke
op i SUT.
 En fantastisk sensommeraften ved Næsseslottet med solnedgang over Furesøen.
 Skattejagt på stadion med meget mere.
Mini-SUT er i gang med sæson fem. Ved nytår
2016 rykkede 15, nu rutinerede, 11- og 12-årige løbere op i SUT. De kan sagtens klare en gul bane,
og derfor skal de have mulighed for at udvikle sig
sammen med SUT fremover. Det betyder, at vi kan
fokusere på de lidt yngre og tage imod nye børn,
som vil prøve vores idræt.”
Sidst på året blev der som noget nyt nedsat et permanent udvalg af trænere fra mini-SUT, SUT,
SET, bredde og to bestyrelsesmedlemmer, der to
gange om året koordinerer alle vores træningsaktiviteter. Det første møde holdes i januar måned
2016.
Talentcenter Sjælland, i daglig tale kaldet TC Sjælland, er et træningstilbud til talentfulde ungdomsløbere i Østkredsens klubber. I 2015 havde Søllerød OK tilmeldt 11 løbere til TC.

Fra sprinttræningen den 21/9-15. Stadionområdet.
Der er mange hjælpere med, men Kirsten Olsen og
Vibes hjælp til postudsætning er uerstattelig. Alt
står klart 17:30.
Fokus for klubbens Mini-SUT er at få børn trygge
i skoven og at lære grundlaget i orienteringsløb. Og

Om træningerne skriver Aske Jepsen: ”TC har igen
i år været en stor succes. De ugentlige træninger har
været med højt deltagerantal, og mange tekniske
udfordringer. Socialt har det været fantastisk, at
man kunne møde alle de andre løbere en gang om
ugen og træne sammen mod forårets og efterårets
konkurrencer. TC afholdt i 2015 tre læringsture, to
til Sverige og en til testløbene på Fanø. Forårets tur
var til Hallandsprämieren ved Halmstad, og efterårets tur til stafetten Smålandskavlen ved Jönköping. Alle tre ture var til noget anderledes terræn
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end Nordsjælland, så andre tekniske udfordringer
skulle løses. Med gode råd fra trænerne og snak
med de andre løbere er jeg sikker på, at alle har fået
højnet deres tekniske niveau. Alt i alt har det som
løber været et godt år i TC.”
Om TC styregruppen skriver Anne: ”Svend-Erik
Jepsen og senere Anne Kaae-Nielsen har repræsenteret Søllerød Orienteringsklub i TC-Sjællands styregruppe i 2015. I styregruppen koordineres samarbejdet mellem de sjællandske klubber om talentcentertræningerne, træningsture, fællesspisninger
mv. I TC-Sjælland-styregruppen er der i det forgangne år blevet diskuteret udtagelseskriterier, og i
midten af året sendte styregruppen en henvendelse
til landsholdsledelsen om mere gennemsigtige udtagelseskriterier. I sidste del af året har TCSjællands styregruppe holdt en række møder om
det justerede talentudviklingsarbejde, herunder et
møde med landstræner Lars Lindstrøm, direktør
Michael Sørensen og formanden for eliteudvalget
Helge Lang.”
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stafetter. I efteråret har det imidlertid vist sig, at
klubberne har meget forskellige ønsker for CopenhagenO’s fremtid. En arbejdsgruppe har stillet forslag om, at CopenhagenO bliver ændret til at være
et decideret elitesamarbejde, hvilket betyder udvælgelse af deltagere på baggrund af o-tekniske og
fysiske færdigheder, ansættelse af træner, obligatoriske fællestræninger m.v., og deraf følgende højt
klubkontingent per deltager. Forslaget vil blive behandlet på CopenhagenO’s generalforsamling til
februar. I Søllerød ser vi hellere, at CopenhagenO
fortsætter som hidtil og er åben for en bredere
kreds, og støtter derfor ikke forslaget, hvorimod
Tisvilde Hegn omvendt ikke mener, at forslaget fører stafetsamarbejdet derhen, hvor deres løbere ønsker at være, og har trukket sig ud af CopenhagenO
og annonceret deres egen stafetsatsning. I skrivende stund er fremtiden for CopenhagenO derfor
meget usikker.

Som nogle måske husker, vurderede vi i 2014, at
14-dagesbanerne er et godt supplement til de faste
FindVej poster i Rude Skov, både fordi der regelmæssigt tilbydes nye baner, og fordi vi antager, at
de to tilbud henvender sig til forskellige løbere.
Hvor 14-dages banerne henvender sig til o-løbere
med nogen erfaring, henvender FindVej-banerne
sig først og fremmest til almindelige motionister,
skoleklasser og skovgæster uden større erfaring
med orientering. OK Øst har en anden opfattelse og
besluttede i sin tid, at når deres FindVej-pæle og
baner i den nordlige del af Rude Skov var klar til
brug, ville de trække sig ud af det mangeårige samarbejde om 14-dages banerne. Det blev en realitet i
sommeren 2015. Søllerød OK fortsatte som besluttet med at tilbyde baner, men nu som måneds-baner. Til gengæld har banelæggerne fået lidt flere
frihedsgrader, idet banerne nu kun skal have start
og mål på Rudegård og ikke længere også fra Naturskolen i den nordlige ende af skoven af hensyn
til OK Øst’s løbere.

Med baggrund blandt andet i dette, men ikke
mindst fordi Søllerød OK har nået en størrelse,
hvor det er realistisk at sammensætte hold af egne
løbere, har vores trænere og bestyrelse derfor, efter
at mange løbere har forhåndstilkendegivet deres interesse, besluttet at sætte en Søllerød OK stafetsatsning i søen for 2016 og årene fremover. Ud over at
fremme elitearbejdet i Søllerød OK har stafetsatsningen til formål at styrke sammenhængen mellem
elite, ungdom og bredde i klubben og at arbejde
frem mod, at Søllerød OK stiller egne hold ved de
store internationale stafetter som for eksempel
Tiomila, Jukola og Smålandskavlan både på eliteog motionsniveau. Stafetsatsningen er derfor ikke
kun et nyt tilbud til eliten, men et tilbud til alle medlemmer af Søllerød OK, hver på deres niveau. Vi
vil gerne prøve at skabe en tradition for, at klubben
sender et eller helst flere hold i forskellige klasser
til stafetterne. Det er derfor også målet at sende
"motionshold", ungdomshold og damehold af sted
i det omfang, vi har løbere nok. Den detaljerede
plan er i skrivende stund under udarbejdelse af en
arbejdsgruppe med medlemmer fra trænergruppen
og bestyrelsen.

International stafetsatsning
At få mulighed for at deltage i de store internationale stafetter står højt på ønskelisten hos mange af
vores unge løbere. Mange har gennem årene deltaget i Tiomila og Jukola på stafethold sammensat af
løbere på tværs af de nordsjællandske klubber. I de
senere år er det sket gennem CopenhagenO, der er
et stafetsamarbejde mellem klubberne i Østkredsen, som har til formål at stille hold sammensat af
løbere på tværs af klubberne ved de internationale

Kort
Simon og Rasmus Thrane Hansen begyndte sammen med Aske Jepsen for et par år siden at tegne et
sprintkort over Egehegnet, Langebjerg og Nærum
Gymnasium, men havde desværre ikke tid til at
gøre det helt færdigt. Heldigvis tog Julius Molsen
og Andreas Mikkelsen over og fik færdigtegnet et
rigtig flot sprintkort over Egehegnet og Langebjerg, der blev benyttet ved sidste afdeling af Jubilæums-SprintCup. Det er virkelig dejligt, at nogle
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af vores ungdomsløbere har kastet sig ud i kunsten
at tegne kort. Det er et stort arbejde, som vi ikke
kan værdsætte højt nok.
I 2014 fik vi tegnet et kort, som dækker Kokkedal
Golfklubs baner. Planen var først, at det skulle indvies ved en nattræning i efteråret 2014, som desværre i allersidste øjeblik måtte flyttes til Rude
Skov, da banen stod under vand efter et heftigt
regnvejr på løbsdagen. Til gengæld fik kortet en
rigtig flot premiere ved en nattræning i november
2015, hvor næsten fyrre søllerødder havde taget
imod tilbuddet fra Gert om hurtige, udfordrende
baner i et helt nyt terræn. Orientering mellem
greens, sandbunkers og spredte trægrupper i tågedis og mørke er faktisk slet ikke let. Golfklubben
havde sørget for fakkeloplyst stævneplads i læ for
søllerødvejret med flot udsigt til Kokkedal Slot og
efterfølgende omtale af arrangementet på golfklubbens hjemmeside, så det var en helt igennem flot
premiere.

Søllerød Orienteringsklub

og imødekommet. 30 pæle med tilbehør blev indkøbt, og holdet af erfarne pælebanelæggere og borebisser gik i aktion. På FindVej-dagen i april blev
de nye FindVej-baner i Ravneholm officielt åbnet i
overværelse af elever og lærere fra Vangeboskolen,
der har været involveret i projektet gennem hele
forløbet. Stor tak til pæleholdet, banelæggere og til
Heidi og Steen Knuthsen, der gik ind i arbejdet med
koordinering og tilrettelæggelse af FindVej-dagen,
og til alle de mange søllerødder, der hjalp til med
at gøre denne til en festdag.
Et kig på FindVej-hjemmesiden fortæller, at Søllerød OK nu tilbyder FindVej-baner i Ravneholm,
Rude Skov, Kirkeskoven og den sydlige del af Jægersborg Hegn samt et fotoorienteringstilbud i Søllerød By. Omkring 125 pæle er sat i jorden i de fire
skove, og på FindVej-hjemmesiden kan man hente
flere end 60 forskellige baner med varierende længder og sværhedsgrader
Heidi har efter mange år som FindVej-tovholder
valgt at stoppe på grund af de mange andre opgaver, hun har påtaget sig i klubben og forbundet. Ny
i FindVej-teamet er – ganske oplagt fristes jeg til at
sige – vores egen Mr. FindVej, Frede Lillelund.
Frede ligger fortsat solidt placeret i toppen af FindVej hall of fame med ikke færre end 6.788 registrerede FindVej-poster! Forspringet til nummer to på
listen er 1.467 poster. Man kan vel næppe tænke sig
en mere kvalificeret søllerod i teamet, som derudover består af Steen Knuthsen. Tak til Heidi for de
mange år med pælene og held og lykke til det nye
team.

Fra nattræningen på Kokkedal Golfbane.
Igen i 2015 er det Niels Raagaard, som har brugt
mange timer til med stor omhu at vedligeholde
klubbens kort. Vi skylder ham stor tak, for som før
skrevet er det rigtig vigtigt også ved vores træningsløb, at kortkvaliteten er i top. Henrik Kleffel
har hånd i hanke med vores store kortportefølje og
er klubbens kontaktperson udadtil for alt vedrørende kort.

Find Vej m.m.
I 2014 havde Heidi Kristensen etableret en kontakt
med bestyrelsen på Vangeboskolen, der havde et
ønske om at få FindVej-pæle i Ravneholm til brug
i deres undervisning. Et egentligt samarbejde blev
skabt, hvorefter en ansøgning om tilskud til materialer blev skrevet og sendt til Rudersdal Kommune

Naturens dag lå igen i 2015 i den anden weekend i
september, som er DM weekend. Mange søllerødder var derfor draget til Jylland for at deltage i DM
Stafet og Lang, men under Kaj Rostvads ledelse
sørgede en lille skare af de tilbageblevne for, at Søllerød alligevel kunne sende naturgæsterne i skoven
på pælejagt fra Naturskolen i Raadvad og børnene
en tur rundt på den altid populære sprintbane med
SI-tidstagning. Foruden havde det dog været nødvendigt at flytte en del pæle i Stampeskoven ved
Raadvad. Skoven var blevet ”offer” for Naturstyrelsens driftsplaner, og lignede visse steder hverken
sig selv eller noget, det er sjovt at løbe o-løb i. Pæleholdet gik derfor atter i aktion og genplacerede
pælene på mere hensigtsmæssige steder, og kortet
måtte også opdateres, så alt kunne være klar til Naturens Dag.
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World Masters Orienteering Championships
På et møde i begyndelsen af august besluttede IOF
Council (rådet i det internationale orienteringsforbund) at tildele værtsskabet for WMOC 2018, også
kaldet veteranverdensmesterskaberne, til Danmark. De tre nordsjællandske orienteringsklubber
Farum OK, Tisvilde Hegn OK og Søllerød OK forsøgte på vegne af Dansk Orienteringsforbund for 2
år siden at få værtsskabet i 2016, men ”tabte” i slutrunden til Estland. Klubberne besluttede imidlertid
at ansøge igen, og denne gang lykkedes det.
WMOC er de officielle verdensmesterskaber for
klasserne H/D 35 og ældre, og blandt deltagerne
finder man såvel tidligere eliteverdensmestre, nationale mestre som ”almindelige” o-løbere på motionistniveau. Deltagelse er således åben for alle ”veteraner.” Formelt er det Danmarks Orienteringsforbund, der afholder mesterskaberne, men i praksis
arrangeres de i et samarbejde mellem Farum OK,
Tisvilde Hegn OK, OK Øst Birkerød og Søllerød
OK (OK Øst er kommet med siden forrige ansøgning). Konkurrencerne omfatter en sprintkvalifikation, en sprintfinale, to lang-kvalifikationer og en
lang-finale samt flere såkaldte model events og træningsløb. Kvalifikationer og lang finale kommer til
at foregå i henholdsvis Tisvilde Hegn og Gribskov
og sprintkvalifikationen afholdes på DTU Lyngby.
Finalen i sprint bliver afholdt på Christianshavn og
Slotsholmen med stævneplads og målopløb foran
Christiansborg.
De fire klubber har taget de første skridt til at formere en stævneledelse. Sikkert er det, at Ole Husen, Farum, bliver stævneleder og at Anne KaaeNielsen og Niels Bentzon (indtil videre) vil repræsentere Søllerød OK i stævneledelsen, der bliver
sammensat med to repræsentanter fra hver klub
plus stævnelederen. Stævneledelsens opgave er at
koordinere samt at varetage de eksterne kontakter
til forbund og interessenter. En samarbejdsaftale
mellem de fire klubber er under udarbejdelse og
skal godkendes af klubbernes bestyrelser. En tilsvarende samarbejdsaftale mellem DOF og arrangørklubberne er ligeledes under udarbejdelse.
Stævneledelsen vil i den nærmeste fremtid gå i
gang med at forme den organisation, der skal stå for
arrangementerne, og udarbejde en plan for projektafviklingen, men allerede nu står det klart, at Søllerød OK får en ledende rolle i forbindelse med
sprintløbene.
Med et forventet deltagerantal på mellem 3.500 og
4.500 er det selvfølgelig en stor mundfuld at arrangere, og arrangørklubberne har derfor på forhånd
besluttet, at de fire klubber vil koncentrere sig om
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organisering og ledelse samt naturligvis orienteringsdisciplinerne, hvorimod vi overlader transport, overnatning, forplejning osv. til professionelle inden for disse områder. WMOC 2018 kommer til at sætte sit præg på klubbens aktiviteter de
næste år. Søllerød Orienteringsklub har kompetencerne og ressourcerne til at løfte opgaven og medvirke til, at det bliver et fantastisk arrangement. I
vil alle høre meget mere.
Klubaktiviteter
Efter sigende skulle det være niende gang, Ellen og
Jens Aaris Thisted på fredagen før Sankt Hans inviterede søllerødderne til afslutning på forårssæsonens træninger. Den begyndte med løb i Tisvilde
Hegn, der, som mange kan nikke genkendende til,
kan være ganske drilsk. Efter et hurtigt havbad i de
polarfriske kattegatbølger myldrede søllerødderne
videre til Ellen og Jens Aaris’ sommerhus, hvor
programmet for aftenen var helt, som det plejer:
grillhygge, fælles afsyngning af Søllerøds sangskat, Elses overraskelser i søllerødfarver og solnedgang over Kattegat. Tusinde tak til Ellen og Jens
Aaris for en dejlig dag.

Solnedgang over Kattegat.
I efterårsferien drog 48 søllerødder på klubtur til
Doksy i Tjekkiet. I påsken i 2012 havde SUT været
på træningstur i området, og mange har siden givet
udtryk for, at det havde været en af deres bedste
ture. Det var også kommet Ulrik Illum for øre, som
samlede bolden op og inviterede søllerødderne på
klubtur til Tjekkiet og endnu en gang stod for hele
arrangementet. Området omkring Doksy er meget
afvekslende, men et særkende er de mange kalkstensformationer, der både er gode at orientere efter
og samtidigt vanvittigt udfordrende at finde vej i.
Rigtigt guf for en orienteringsløber. Banerne var
lagt af den tjekkiske landsholdstræner, Radek Novotny, der kender området som sin egen bukse-
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lomme, da Doksy er træningsområde for det tjekkiske landshold. Som man kan læse i Komposten, var
efterårsturen særdeles vellykket og bød på mange
gode og spændende oplevelser såvel for søllerødder med mange års erfaring med internationale oløb som for de, der for første gang trådte i o-skoene
uden for kongeriget.
25-års jubilæumsfesten var planlagt i september,
men blev som overfor nævnt udskudt til februar
2016. I forbindelse med jubilæumsfesten skulle
også klubmesterskabet have været holdt. Det skete
i stedet den sidste lørdag før jul, hvor den sædvanlige lørdagstræning måtte vige. Næsten 80 søllerødder mødte i stedet op under vandtårnet i Kirkeskoven til klubmesterskab. Opgaven var simpel:
gennemløb to lige lange o-slynger i skoven på
samme tid – uden ur naturligvis. Det mestrede Peter
Tscherning til perfektion – faktisk kan det ikke gøres bedre, da tidsforskellen mellem Peters to gennemløb var 0 sekunder! Det har vi vist ikke oplevet
før. Traditionen tro blev også en skildpadde kåret.
Hæderen, som tilfaldt den løber med den næststørste tidsforskel, gik til René Moss.
2. juledag mødtes søllerødderne traditionen tro
klokken 10 til årets sidste arrangement, julemaveløbet. Dagen var tilsmilet af rigtigt søllerødvejr
med regn og store vandpytter på grusbanen, hvor
præcis 100 søllerødder stillede op til fællesfotografering med Erik Brühl som kameramand, inden de
løb ud i skoven i alle retninger. Opgaven var en
gentagelse af forrige års succes, hvor løberne skulle
finde poster, der hver repræsenterede et bogstav, og
ved at tage posterne i selvvalgt rækkefølge stemple
et juleord eller sætning. Det kom der mange kreative resultater ud af. Efterfølgende var der saft i
valgfri styrke og småkager. Som beskrevet ovenfor, var Alberte blevet kåret som Årets Ungdomsløber ved SUTs juleafslutning, og ved julemaveløbet fik hun overrakt et gavekort til supplering af oudstyr og blev hædret i overværelse af hele klubben.
Klubben generelt
Ved udgangen af 2015 er Søllerød registreret med
302 aktive medlemmer, heraf 113 K og 189 M,
samt 37 passive medlemmer. Det er en fremgang
på 13 aktive medlemmer (4,5%) og en tilbagegang
på 5 passive medlemmer (-12%) fra 2014. Værd at
bemærke er, at klubben har ikke færre end 98 aktive
medlemmer i aldersgruppen 0-18 år, dvs. miniSUT og SUT, hvilket betyder, at ikke alene er Søllerød Orienteringsklub en af landets største orienteringsklubber (nr. 3 ved DOFs officielle tælledato
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1/4/2015), men vi er også klubben, der har flest
ungdomsløbere.
Klubben holdt sin generalforsamling i februar. Omkring 35 medlemmer var mødt frem og skabte en
god debat i en positiv ånd ikke mindst om økonomi
og fremtidige arrangementer, der sidenhen har været et værdifuldt input til bestyrelsens arbejde. Aske
Jepsen blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant,
hvor han afløste Erling Thisted, der ikke genopstillede.
Traditionen tro hædrede vi Årets Søllerod på generalforsamlingen, omend det blev med prismodtageren in absentia. Niels Raagaard, til hvem hæderen
faldt, fik i stedet overrakt søllerødpokalen ved den
efterfølgende lørdagstræning. Niels fik prisen som
en erkendelse for hans mangeårige arbejde med den
forrige hjemmeside og for hans store arbejde med
at tegne og vedligeholde klubbens mange kort og
printe kort til både træninger og åbne løb.
I begyndelsen af sommeren blev bestyrelsen bekendt med, at Holte Idrætsforening var i færd med
at udarbejde et konkret projektforslag til opførelse
af en ny Holtehal 3. Holte Idrætsforening, HI, der
har afdelinger for badminton, atletik, håndbold, ski
og volleyball, har længe haft en udvidelse af halkapaciteten på Rudegaard Stadion stående højt på deres ønskeseddel. Det er især badminton- og volleyballbaner, der er mangel på. HI var kommet så langt
i processen, at de var inde i et såkaldt vejledningsforløb med Rudersdal Kommune, hvor Kultur og
Byplan har givet feedback på, om projektforslaget
opfylder kommunens og lokalplanens krav til arkitektur, byggelinjer, parkeringspladser osv. Problemet for Søllerød OK er, at den ny hal ifølge projektforslaget vil blive placeret mellem den eksisterende Hal 1 og 2, hvilket medfører, at Rønnebærhuset vil skulle fjernes. Bestyrelsen har derfor taget
kontakt til HI for at sikre, at Søllerød OKs behov
for lokaler, plads, køkkenfaciliteter, depot mv. blev
indarbejdet i løsningen, og vi har på et møde med
Kultur, Byplan og HI ligeledes fremført dette. På
mødet gav Kultur og Byplan os medhold i, at lokalebehovene for de klubber, der bliver berørt af projektet, skal indarbejdes i HIs projektforslag.
HI præsenterede et projektforslag, der indeholder
en fornuftig løsning på Søllerød OKs lokalebehov,
for kommunalbestyrelsen i august og har efterfølgende fremsendt en ansøgning med henblik på at få
det medtaget i kommunens budget.
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Projektet løber op i min. 30 mio. kr. Den nuværende status er, at Rudersdal Kommune har afsat 20
mio. kr. i alt til investeringer i anlæg på kulturområdet i de kommende år samt 0,5 mio. kr. til en analyse om en Holtehal 3. Holte Idrætsforening går i
gang med at søge fonde mv. for at skaffe medfinansiering på 10 mio. kr. Endvidere skal der udarbejdes en ny lokalplan for Rudegaard, hvor høringsprocessen tager omkring et år, så tidshorisonten for
opførelse af en ny Holtehal 3 ligger under alle omstændigheder flere år ud i fremtiden. SOKs bestyrelse følger processen nøje for at sikre gode rammer
for klubben fremover.
I efteråret 2014 fik klubben som de fleste husker en
ny hjemmeside med et opdateret look og mange
nye muligheder. Helge Tillingsøe har lagt et stort
arbejde i både at skabe hjemmesiden og ikke
mindst ”maskineriet” bag den. Til daglig vedligeholdes indholdet derimod af flere redaktører, men
vi må erkende, at der plads til flere i redaktionen.
Løbegarderoben er for mange blevet suppleret med
den nye, friske løbetrøje. Den er blevet til på initiativ af SUT, som har arbejdet med flere designforslag. Iben Maag har stået for koordineringen og
valg af leverandør. Løbetrøjen er som bekendt et
valgfrit supplement til vores standardklubtrøje og
er blevet meget populær. Den var tænkt som en
sommerløbetrøje, og havde premiere på FindVejdagen i april, men mange søllerødder har valgt at
benytte den også i efterårs- og vintersæsonen med
en anden trøje inden under. Så populær er den blevet, at der er foretaget efterbestillinger i flere omgange.
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sulent med kommunikationsområdet og synliggørelse af FindVej-i-Danmark som sit primære fokus.
Erling er bachelor i journalistik og har været ansat
i Danmarks Radio, hvor vi har kunnet høre hans
stemme i P3 Nyhederne og DR Sporten.
På DOFs repræsentantskabsmøde i marts blev
Heidi Kristensen valgt som formand for det nyoprettede udvalg for Motion og Foreningsliv. Indsatsområdet blev oprettet i forbindelse med vedtagelsen of DOFs strategiplan for perioden 2015 – 2020
kaldet Plan 2020.
Vi ønsker Erling og Heidi tillykke og held og lykke
med deres nye opgaver.
Rigtig mange søllerødder bidrager til, at klubben år
efter år kan opretholde det høje aktivitetsniveau,
som jeg har forsøgt at beskrive i ovenstående. En
stor skare af trænere og tovholdere sørger for, at
hjulene holdes i gang. Der er træninger for miniSUT, SUT og for bredden hver uge året rundt, og
det trækker selvfølgelig på de mange trænere og
hjælpere, men også på korttrykkere, hjælpere og på
forældrene, der bringer, henter og laver mad. Når
vi tilmelder os i O-service, er det Kirsten Olsen, der
administrerer og korresponderer med arrangørklubberne; Vibe samler stof sammen og redigerer 6
flotte numre af Komposten hvert år; vores kasserer
Jens holder styr på finanserne, og vi har søllerødder
siddende i diverse udvalg og koordineringsgrupper.
Et kig på hjemmesiden og Facebook, der er klubbens primære ansigter udadtil, giver et godt indtryk
af livet i klubben, fordi en lille gruppe redaktører
holder dem løbende opdaterede med nyheder og
billeder. I skal have stor tak alle sammen; både jer
jeg har nævnt her og de mange, som ikke er nævnt,
men ikke glemt.
En stor tak også til alle jer, der bidrager med jeres
hjælp i weekender og på hverdage, når vi holder
stævner. Uden jer kunne vi ikke holde dem, og vi
får, som I kan forestille jer, ikke mindre brug for
jer, når vi om et par år holder WMOC.

Fire mini-SUT (nu SUT) iført den nye klubbluse.

Fremtiden
Molbosæsonen er allerede godt i gang. Som nævnt
ovenfor med flere tiltag for at gøre dem nemmere
at gå til, og forhåbentlig lykkes det os at fastholde
flere deltagere gennem sæsonen, end vi plejer.

Også ude i den store orienteringsverden er der søllerødder i aktivitet. Dansk Orienterings-Forbund
ansatte 1. maj Erling Thisted som udviklingskon-

Vores 25-års jubilæumsfest holdes, som allerede
omtalt, den 6. februar, og vi håber at se rigtig
mange søllerødder i festhumør ved den lejlighed.
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Sidste lørdag i april er det ”national” FindVej-dag,
hvor Søllerød OK igen vil være vært ved et FindVej-arrangement i Ravneholm. Grundlovsdag er
det Søllerød OK, der står for finalen i SkovCup i
Rude Skov, og senere på måneden kan vi se frem
til afslutningen på forårstræningerne. Hvor og
hvordan sommerafslutningen holdes er for tidligt at
sige, da den nordlige del af Tisvilde Hegn, hvor vi
har holdt de sidste mange sommerafslutninger, vil
være lukket område, for de der overvejer at deltage
i WMOC i 2018.
Juni er også måneden, hvor Copenhagen Exhaust
Trail holdes for anden gang, og som sidste år bliver
det i Geel Skov og Ravneholm efter samme koncept. Mange af deltagerne i 2015 har giver udtryk
for, at det var et supergodt og hyggeligt stævne, så
vi håber naturligvis på at se dem igen i år.
Efter sommerferien deltager vi igen i Naturens Dag
sammen med Naturskolen i Raadvad og senere står
Søllerød OK som arrangør af divisionsmatcherne i
3. til 6. division i Østkredsen, hvor der sædvanligvis kommer mange deltagere. Og mon ikke også, vi
arrangerer en afdeling af NatCup sidst på året?
Efter succesen med SprintCup i 2015 tog vi hurtigt
en beslutning om, at klubben også i 2016 skulle arrangere SprintCup efter samme model, men vi er
løbet ind i uforudsete udfordringer med at finde egnede løbsområder, som vi har kort over, og i skrivende stund ligger det ikke fast, om der bliver en
SprintCup i 2016. Det bliver dog i givet fald først i
efterårssæsonen.
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Søllerød OK har fået tildelt værtsskabet for DM
Nat i marts 2017, og planlægningen af dette skal
snart begynde. Kigger vi længere ud i fremtiden,
har vi fået tildelt værtsskabet for DM Sprint og DM
Sprintstafet i 2021. Men inden da er der som bekendt WMOC i 2018, hvor planlægningen nu for
alvor er ved at gå i gang, og hvor de fire klubber
skal finde først funktionsledere og siden hjælpere
til de mange opgaver.
Parallelt med dette vil bestyrelsen følge udviklingen om Holtehal 3 og dermed fremtiden for vores
klubhus nøje.
I juli 2016 er der planlagt en klubrejse til 6-dagesstævnet O’France i Midi-Pyrénées ikke langt fra
Mont Pellier. I 2008 var der stævne i samme område, og de deltagende søllerødder fortalte den
gang med begejstring om forrygende orienteringsoplevelser mellem fantastiske klippeformationer
og drilske bevoksninger. Og så er Frankrig jo heller
ikke værst som sommerferieland.
Mit mål med beretningen har været både at give jer
et indblik i klubbens mange aktiviteter og et indtryk
af, at Søllerød OK er en helt særlig orienteringsklub. Klubben er blevet 25 år og er i sin bedste ungdom, fuld af energi og gåpåmod og med et blomstrende klubliv. Derfor ser vi også, at nye initiativer
blomstrer, samtidigt med at stabilitet og traditioner
holdes i hævd. Det bliver spændende at opleve,
hvad de næste år byder på, og hvordan Søllerød OK
udvikler sig.
Trørød, januar 2016
Niels la Cour Bentzon

De tre SprintCup-løb var succes.
Her tælles kortene før start.
Er der det rigtige antal kort i hver kasse?

Formand Niels la Cour Bentzon.
Her i Roskilde, hvor DM-sprint blev afviklet.
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En ny SUT-juletradition
i Søllerød OK (?)
Af Kirsten Møller.

Til SUT-træningen mandag den 23. november lancerede Henrik Molsen årets SUT-julekalender.
Kalenderen var en klassisk julekalender af karton med låger og det hele – det særlige var, 1) at det
var første gang, Søllerød OK (eller overhovedet en O-klub?) kunne præsentere en O-julekalender,
og 2) at kalendertemaet var en O-bane med 24 poster i Rude Skov, målestok julekalender.

Der var udbredt begejstring blandt både unge
og forældre for konceptet, og begejstringen
blev ikke mindre, efterhånden som december
måned skred frem, og man blev underholdt af
billeder og QR-koder med link til underfundige
YouTube-videoer (selvfølgelig med O-løb som
tema) bag lågerne.
Det er ikke helt klart, hvem der først fik idéen,
men jeg mener først at have hørt fra familien
Kaae-Nielsen, at banen da selvfølgelig skulle
løbes juleaftensdag! Som sagt, så gjort –
torsdag den 24. december kl. 10 stillede en
gruppe julekalender- og O-entusiaster (ca. lige
dele SUT-løbere og forældre / trænere) op på
Compaq-husets P-plads og løb i tur og orden ud
på den (tror vi nok) ca. 8.4 km lange bane;
Anne Kaae-Nielsen havde sat poster ud dagen
før og vandt dermed både goodwill og lidt
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ekstra tid til juleaftens-forberedelser på selve
dagen. Nogle udnyttede krøllerne på banen til
lidt optimering og fik dermed en lidt kortere tur,
mens nogle var tro mod den oprindelige bane
og løb den i rækkefølge lige til den bitre
opstigning til mål på Brombærbakken (det
hedder den nu!) NØ for Stubbesø. Inden da
havde man strabadseret sig både øst og vest for
Hørsholm Kongevej og rundt om både
Stubbebsø, Agersø og (i mindre grad) Løjesø.
Måske for første gang i historien var det
umuligt at passere direkte igennem blødbundsområdet vest for Ebberød Dam til og fra post
19, der var placeret på den lille høj midt i
området. Det øgede den effektive banelængde
noget med de to udenoms-vejvalg. Posten
derefter var ikke mindre våd, men er man SUTmedlem, klarer man selvfølgelig den slags med
et skuldertræk 
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Jeg ved desværre ikke, hvem der kom først i
mål, for det var ikke mig… alle var dog enige
om, at det var en smuk tur i en solrig vinterskov.
Bagefter drog vi lidt trættere, men glade og
tilfredse hjem til julestemningen.
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Jeg ved ikke, om successen vil blive gentaget –
men håber det meget! TAK til Henrik for
omfattende arbejde med banelægning og
kalenderfremstilling
–
til Anne
for
postudsætning – og til kalenderløberne for højt
humør og god stemning på banen.

Klubmesterskab den 19. december 2015
i Kirkeskoven.
Her ses:

Klubmester, Peter Tscherning.

Skildpadde, René Moss.

Klubmesteren får et pilekogger med 2 pile. Koggeret er et gammelt Masai-kogger, lavet af en udhulet
træstamme med læderprop i enderne. Mellem enderne er der en læderrem, så koggeret kan bæres
under jagt efter poster eller andet. På koggeret er
der navneskilte og årstal med alle klubmestrene fra
1990 til nu.
Koggeret blev skænket af Henning Molin med antageligt den hensigt, at koggeret skulle symbolisere
og stimulere o-løberens jagt efter posterne.
Pilene har en farlig metalspids i forenden og flyvefjer i bagenden. En pil er mærket Henning Molin,
SOK Klubmester 1990. Den anden pil har ingen
mærker. Henning Molin blev den første klubmester.
Gert Bøgevig blev mester i 1997, 2003 og 2013,
men han har også løbet o-løb i næsten 100 år. Nikoline Andersen, som blev Klubmester 2014, var
ked af at aflevere koggeret, men hun skal nok vinde

Banelægger, Gert Bøgevig.

det mange gange, da hun har mere end 100 fantastiske o-løb foran sig.
Jeg forstår ikke, at jeg blev Klubmester 2015.
Jeg lunter rundt og nyder det.
Tak til Henrik, Gert og andre Søllerødder for
mange fantastiske trænings- og mesterskabsløb.
Mvh. Peter Tscherning

PS. Opgaven var at
løbe to lige lange runder på så ens tider som
muligt, og den opgave
klarede Peter suverænt.
71: 18.56 = første runde
72. 18.56 = anden runde
TILLYKKE! 
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JULEMAVEFRÆS 2015

Smukke er de jo, som de står eller sidder der --velpolstrede af den gode julemad og helt nyvaskede
af juleregnen, der faldt over Rudegaard og Rude
Skov i en lind og ikke ophørende strøm den 2. Juledag, da Ann, Bo og Rune Rasmussen bistået af
Henrik Kl. havde samlet præcis 100 til årets julemavefræs. En herlig tradition, som mange rødder
heldigvis har placeret på julehuskelisten lige under
(eller måske over) juletræ og and.
Ugen før havde vi smugtrænet i mødedisciplin, da
81 rødder havde fundet vej til Under Vandtårnet
i Kirkeskoven til Gerts velplanlagte klubmesterskabsløb, som til alles forbavselse blev vundet med
en tidsforskel på 0 00 00.
Peter Tscherning: klubmester 2015 var ikke den
mindst forbavsede. Til lykke.
René Moss var ikke fuldt så præcis, men skildpadde for et år, er da heller ikke at kimse af.
Til lykke.
Inden vi skal tilbage til regnvejret og julemaverne,

Søllerød Ungdomspris til Alberte
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skal det lige nævnes, at vi siden Breddetræningen
begyndte i 2003 har haft 21.110 deltagere – nogle
indtil flere gange -, men det må have unddraget
sig enkeltes opmærksomhed, at deltagertallet
mindst skal følge årstallet. Så målet i år er 2016
deltagere. Sidste år manglede vi 44 i at nå det magiske 2015. Vi nåede kun 1971, og det årstal er jo
før verdens skabelse i vores 25 år gamle klub.
2016 skal vi op på i år, så på med løbeskoene, ellers smutter resultatlønnen.
Tilbage til regnvejrssymfonien under de beskyttende presenninger. Alberte Kaae-Nielsen modtog
klubbens ungdomspris og stort bifald. Hvis du
drømmer om at indtræde i rækken af modtagere,
kan du læse mere om, hvilke gode kvaliteter, du
skal besidde, for at den ære kan tilfalde dig i Jubilæumsskriftet på side 15. Til lykke. Til medlemmer, der er nået ud over den første ungdom kan jeg
skuffende meddele, at 16 år er udløbsdato for erhvervelse.

Hånden på hjertet klubmester 2015 Peter Tscherning
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Så plejer vi at hive 100%-breddetræning-deltagere
frem, men ak! Hvilken svaghed netop i jubilæumsåret. Ikke én sølle rod havde kunnet klare presset.
Det er nok svaret på, at kvoten for året ikke blev
opfyldt. Det kan (undskyld SKAL) gøres bedre.
Så havde Erik Brühl os i sin våde hånd, med en
kommentar om, at henne ved hegnet var der læ.
Troskyldige som vi er, piskede vi ud i den piskende
regn til familiebillede, og jeg gentager ’smukke er
de jo’.
Så var det ved at være på tide at se skoven. Bo
havde lavet et kæmpearbejde med at påklistre SIstativerne med bogstaver, og så skulle vi bare lave
en god lang julesætning. Naturligvis var alle bogstaver, der bare med nogenlunde normal hjerneaktivitet kunne sættes sammen til lidt juleri, længst
muligt fra hinanden. Der blev løbet og stavet og løbet og stavet og efter en time dukkede resultaterne
op.
MARIANNE måske lidt egocentreret Marianne,
ERIK BRUHL FOR PRESIDENT SKÅL, pas på
formand! Simon har gang i noget.
MOLBOLØB ER BEDRE. Du har det helt ind i
sjælen Jørgen W. Måske ikke så julelige kreationer,
men lad mig så slutte med Kims JULETRÆET
MED SIN PYNT, så blev det da endelig JULemavefræs.
Regnen trommede stadig på ’taget’, mens vi nød
lune drikke og små kager.
Et herligt arrangement, som selv efter indtil flere
juleslapper dage og lidt nedfaldende dug, straks
tænder konkurrence-, oplevelses- og kammeratskabsgenet i enhver.

Kaj synes selvfølgelig ikke, at et julemandsbillede
af ham er værd at bruge plads på, men jeg synes,
at alle skal se Kaj som julemand .
Usædvanlig og flot trøje. (Vibe)

Tørvejrstrængsel
Tak til arrangørerne for ’julegaven’.
Kaj Rostvad
”Find dit juleord”, lød opgaven
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Kaj Rostvads
Julekonkurrence 2015
I sidste nummer af komposten kunne man læse
om Kaj Rostvads konkurrence, der gik ud på at
finde den specifikke FindVej-pæl med bogstaverne ”JKX”. Det lød som en god juleferieudfordring, der selvfølgelig skulle løbes juleaften,
for at få plads til julemaden. Undertegnede luftede idéen for Simon Thrane, som med få sekunders overtalelsestid var med på at udforske
de Søllerødske skove.
Før turen gik i gang, var det klart, at vi skulle
have den kortest mulige tur rundt til alle posterne. Kortfilen over alle skovene med FindVej-poster opstillet af Søllerød blev derfor fundet frem, og den korteste rute tegnet ind i
Condes. Med start fra klubhuset, gik turen igennem Rude skov, Kirkeskoven, Ravneholm og
afslutningsvis med en lille runde i Jægersborg
hegn og mål i Rådvad.
Længden blev samlet 31,3 km i luftlinje, og da
Simon havde planlagt et bad inden han skulle i
kirke, startede turen kl 8:00 d. 24 december.
For at være sikker på, at Kaj ikke havde lavet
et trickspørgsmål, og der var to poster med

Simon Thrane Hansen og Aske Jepsen kom først
med fundet af ”JKX”. Ovenstående billede er fra
Julemaveløbet, mens billedet til højre er en selfie taget juleaftensdag i Rude Skov ved den rigtige post.
Post nr. 1.
Chokoladen er vist nok udleveret 
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identiske koder, var vi nødt til at kigge på alle
posterne – hvilket vi havde gjort klart fra start.
Posten med bogstaverne ”JKX” fandt vi som
post nummer 50. Efter godt og vel en times løb,
stødte vi ind i post nummer 1 i Rude skov, og
ved den post, var vi klar over, at vi nok havde
klaret Kajs julekonkurrence 2015.
I alt var der 154 poster indtegnet på de fire kort,
som vi havde over de forskellige skove, så efter
50 poster var der kun løbet 1/3 af posterne. Vi
fortsatte derfor på resten af posterne i Rude
skov, Kirkeskoven og i Ravneholm, før vi
mente, at der ikke var andre poster der havde
bogstavskoden ”JKX”. I alt blev turen på 30
km, 3 timer og 3 minutter, og 120 poster. Desværre nåede vi ikke en tur i Jægerborg Hegn på
turen, hvilket selvfølgelig er dybt beklageligt.
Vi håber der igen næste år er mulighed for at få
en lille tur i de lokale skove for at finde faste
poster. Tak for en sjov udfordring til Kaj!
Aske Jepsen
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DOF-akademiet
Af Kirsten Møller.

Lørdag den 16. januar afholdt DOF-akademiet
sin årlige kursusdag. Der var ca. 100 deltagere
og instruktører på dagen, som blev afholdt i
Ringe på Fyn. Man kunne deltage i workshops
vedr. A-stævneledelse, A-stævnebanelægning,
Stævneledelse til C-stævne og divisionsmatch,
Banelægning til C-stævne og divisionsmatch,
Condes, Facebook, O-service, Rekruttering og
fastholdelse af nye medlemmer og Skolereformen og det god partnerskab.
Henrik Kleffel og jeg deltog på workshop vedr.
Condes med ca. 15 deltagere med meget forskelligt kompetenceniveau mht. både orientering og Condes - men alle med lyst til at bruge
Condes til lokale træningsaktiviteter i klubberne. Masha Semak, som var instruktør, indledte første halvdel af dagen med en gennemgang af de basale banelægningsfunktioner i
Condes og gik hurtigt videre til forskellige metoder til at "manipulere" kortet på mhp. forskellige træningsmomenter. Efter frokosten diskuterede vi forskellige øvelser ud fra den såkaldte
"udviklingstrappe" i "ATK-bogen" (Talentets
udvikling, forf. Mads Ingvardsen). Jeg fik rigtig megen inspiration med hjem af både Mashas

og de øvrige deltageres idéer til træningsaktiviteter - jeg nævner i flæng pentagramgafling
(tak, Henrik), forskellige kompasøvelser og labyrint-O.
Søllerød OK var også repræsenteret ved workshops vedr. Rekruttering (Heidi Kristensen),
A-stævneledelse (Anne Kaae-Nielsen), Astævnebanelægning (Ulrik Illum) og O-service
(Kim Find Andersen), foruden med en enkelt
instruktør (Bo Konring ved Banelægning til Cstævne og divisionsmatch). Dermed var vi
klubben med størst deltagerantal.
Der var udbredt tilfredshed med dagen, og det
anbefales varmt at deltage næste år, hvor der
helt sikkert igen er god inspiration at hente. Vi
er en stor klub på vej frem, og jo flere, der har
viden og erfaring inden for de forskellige
aspekter af orientering, desto lettere bliver det
at fastholde fremgangen. Samtidig tror jeg
også, at det bliver sjovere - at medvirke til at
arrangere stævner på et højt niveau, at afholde
og deltage i træninger, at være sammen "in real
life" og på de sociale medier, at motivere endnu
flere nye O-løbere osv. osv...

______________________________________________________________________________________

Landstræneren på besøg.
Det var den 11. januar, dagen efter TV2 sportsgallaaften, hvor Maja Alm var nomineret til
Årets Sportsnavn, at Landstræneren Lars Lindstrøm var på besøg til SUT-træning.
Han deltog i træningen, fællesspisningen og
bagefter fortalte han om arbejdet med eliteløberne med fokus på Maja Alms rejse fra “skolegården til verdensmester”.
Det var et spændende og underholdende oplæg,
der også gav stof til eftertanke.
Til sidst fik SUTTERNE lov at beundre og
holde nogle af Majas guldmedaljer- det var
stort!!!
Landstræneren i klublokalet
Marianne Illum
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Nytårsstafet i Stokkebjerg Skov
2T6Mix – 3.januar 2016
Af Vibe Bøgevig.

Det var ret sjovt selv i vinterkulden. Solen skinnede, det blæste og temperaturen var omkring
minus 3 grader. Ifølge Meteorologisk Institut
svarede vind og temperatur til minus 15 gr.
Men det var ikke noget problem at løbe i.
Vi, Gert og Jeg, havde meldt os til 2T6 - en ny
klasse, som Holbæk Ok ville afprøve - hvilket
betyder 2 løbere, der i alt løber 6 ture, og Mixhold består af en herre- og en dameløber.
Løbet foregik i Stokkebjerg Skov – dér hvor vi
løb divisionsmatch i 2013 – samme stævneplads i bøgeskoven.
Vores tre ture var på 2,1 og 2,4 og 2,5 km. Lidt
længere, end vi havde forventet, men vi var
enige om, at blev det for hårdt, kunne vi bare
stoppe. Det var jo bare os, der var holdet.
For mig var længden cirka en Jættemil.
Første tur havde 5 valgfri poster og Gert og jeg
havde sjovt nok valgt samme rækkefølge.
Vi kunne konkurrere med de andre hold (der
var 8) og indbyrdes, idet vi løb samme baner
lige efter hinanden.
Jeg var spændt på, hvordan det ville være at
skulle i gang igen efter pausen, men jeg oplevede det som rart med et lille hvil. Det blev på
cirka 25 minutter. I første pause spiste jeg en
banan og i anden pause drak jeg en lille kop
kaffe. For mig fungerede det fint. Arrangørerne
havde opstillet et ventetelt med varme lige ved
skiftezonen. Men Mogens Hagedorn og Magnus Oscarsson havde sat klubtelt op (-tak for
det!) og her gik jeg hen det første kvarter af
mine to pauser.
Gert og jeg løb så ens, at der på vores samlede
sluttid kun skilte 5 sekunder – i Gerts favør.
Vi løb tilsammen 14 km orientering på 2.33.13,
hvilket rakte til en 6. plads, 50 min. efter det
vindende hold, og vi løb ret godt, syntes vi!!!
Men alderen kan vi ikke løbe fra – desværre  .

Mogens og Magnus løb 2T6 Herre og blev nr.
3 i den klasse, hvor de havde hård konkurrence
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af yngre næsten eliteløbere. De var godt tilfredse og havde også syntes godt om den form
for stafet.
Søllerød stillede også med et familiehold.
Rune, Peter og Lisbeth. Desværre kom Peter til
at springe en post over. Henrik Kleffel tog en
lang åben bane og Søllerød var således repræsenteret med 8 løbere, men jeg vil gætte på, at
der har været rigtig mange til årets første Molboløb, så søllerødderne er kommet flot fra start.
Ja, dagen før var der 42 til klubbens træning nr.
491, der, med vanlig Torben/Kaj-hygge, blev
markeret med bobler og Godt Nytår-guirlander.

Formand, Niels Bentzon, ønsker alle et godt orienteringsår 2016.
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Kend din skov

Som et lille ’pausesignal’, hvis der er en tom halv side, vil der i fremtiden
komme et lille kulturhistorisk indspark, som gør os lidt klogere på de navne
og steder, vi har helt styr på orienteringsmæssigt.
Ovenstående kort viser 11 lokaliteter, som vil dukke op med billede og lidt
tekst i kommende numre, når en eller anden o-løbshistorie mangler nogle linjer i at udfylde siden.
Alle er velkomne til at bidrage. Klubbens medlemmer har garanteret mange
interessante ting, de støder ind i på turene i skoven: Historie, kulturhistorie,
geologi, zoologi (ornitologi), botanik osv.
Ovenstående kort og emner er Naturstyrelsens. Se det i farver i Komposten på
klubbens hjemmeside. Husk at gemme kortet, for det bringes kun denne gang.
Vibe. (Egentlig er det Kajs ide.  )

Femsølyng, et åbent område med småsøer i skovens nordlige ende, har
fået sin nuværende form takket være mennesker og husdyr. Ved istidens
afslutning lå her en stor, isdæmmet sø, som efterhånden blev fyldt op
med planterester, og med tiden blev stedet til en lyngklædt højmose. De
mange småsøer og vandhuller,
25 i alt, stammer fra tørvegravning, som foregik helt frem til 2.
Verdenskrig.
I dag er Femsølyng fredet, og
flere sjældne arter af dyr og
planter, bl.a. guldsmede og orkideer, har fundet et fristed her.
Naturstyrelsen har siden 1990
udført naturpleje på området,
som blev indhegnet og udlagt
som kohave i 2005. Heste, køer
og kalve varetager naturplejen
ved at græsse på arealerne.
De seneste år har der ikke græsset heste.
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Træningssiden
En ny sæson er skudt i gang med Torbens nytårstræning allerede 2. januar 2016. Nu ved udgangen af januar har vi allerede besøgt flere af
vore faste træningsskove. Men også Gl. Grønholt Vang har lagt skovbund til søllerøddernes
o-sko. Frost og sne. Tø og sjap. Alt sammen
blandet med lidt solskin og lidt regn og sne.
Altså rigtig søllerødvejr, hvilket også viser sig
i et ganske pænt fremmøde til træningerne.

I 2018 arrangerer Søllerød OK (sammen med
andre klubber) WMOC (veteran VM). Det kan
få indflydelse på sommerafslutningen, der traditionelt ligger i Tisvilde Hegn. Tisvilde Hegn
er allerede nu spærret for deltagere i WMOC.
Men måske det ikke bliver noget problem, idet
vi skal være rigtig mange hjælpere til dette arrangement. Hjælpere der så ikke kan deltage i
løbet.
O-hilsen Henrik
Breddetræning 2016
30-01-16

495

Rude Skov

06-02-16

496

Geel Skov

13-02-16

497

Jægersborg Hegn

20-02-16

498

Kirkeskoven

27-02-16

499

Ravneholm

05-03-16

500

Folehave

12-03-16

501

Scion DTU

19-03-16

-

Danish Spring
el. selvtræning

26-03-16

-

Påskeløb el. selvtræning

07-04-16

502

Rude Skov

14-04-16

503

DTU - Lundtofte

21-04-16

504

Geel Skov

28-04-16

505

Jægersborg Hegn

05-05-16

506

Ravneholm

12-05-16

507

Ravnsholt

19-05-16

508

Rude Skov

26-05-16

509

Nørreskoven

02-06-16

510

Trørød Hegn

09-06-16

511

Næsseslottet

17-06-16

512

Sommerafslutning

Fra træningen i Grønholt Vang

Resten af vinterens træninger vil selvfølgelig
også gæste vore vante skove, hvor Jægersborg
Hegn og Folehave nu er så hyppige træningsskove, at de næsten ikke tæller som gæsteskove
mere. Fortsætter tendensen, at vi får skovtilladelser i disse skove, må vi til at nytænke for at
holde ”ca. en gæsteskov pr. måned”. Forslag
modtages gerne.
Vintersæsonens træninger afsluttes i år tidligt,
idet Danish Spring og div. påskeløb optager de
to sidste weekends i marts. Inden da har vi dog
nået træning nr. 500 i nuværende koncept. Det
skal selvfølgelig markeres.
I kulissen arbejdes der på, at også bredden gives et ekstra ugentligt træningstilbud. Glæd jer
til at høre mere om dette senere.

OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek kalender på
hjemmesiden.
Du kan starte mellem kl. 10 og 10.30

Isfugl set ved træningen i Grønholt
Vang.
Erik Brühl var den
årvågne/heldige 
(Isfugl lånt fra DOF)
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