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Skovcup er orienteringsløb for børn, unge og deres forældre. Ingen tilmelding på forhånd, mød blot
op til løbene og få en god tur i skoven.
Der er Skovcup både forår (april-juni) og efterår (august-september).
Skovcup arrangeres af orienteringsklubber (København og Nordsjælland) organiseret under Dansk Orienterings-Forbund. (Se mere på DOFs hjemmeside under Regionalt/Østkredsen)

o
o
o
o
o







Skovcup-løb foråret 2016
Hillerød – 27.04.2016
Søllerød – 04.05.2016
Allerød – 11.05.2016
Mårum – 18.05.2016
Birkerød – 25.05.2016
Skovcup Finale 05.06.2016,
i Rude Skov nord.
Et Skovcup-løb indeholder:
Børnebane (afmærket) på ca. 1 km
Begynderbane (grøn bane) på ca. 2 km
Let bane (hvid bane) på ca. 3 km
Mellemsvær bane (gul bane) på ca. 4 km










Evt. en kort sprintbane, hvor du kan prøve at løbe
om kap med de andre deltagere.
Praktiske oplysninger:
Til alle Skovcup-løb kan du frit starte mellem
16.30 – 17.45, du skal dog være i mål senest kl.
18.30.
Hvis du er medlem af en orienteringsklub, koster
det kr. 15,- at deltage, dette afregnes direkte med
din klub.
Hvis du ikke er medlem af en orienteringsklub,
koster det kr. 25,-, som skal betales på dagen.
Forårets Skovcup-løb afsluttes med en stor finale
den 5. juni, her er starttider og tilmelding anderledes. (Spørg Magnus O.)
Det er muligt for voksne at løbe Skovcup-baner
(dog ikke finalen), både med og uden børn.
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Formanden har ordet
Det er vist den almindelige opfattelse blandt orienteringsløbere, at vintermånederne er stille. Sådan er
det bare ikke i Søllerød Orienteringsklub. I årets
første måneder har vi haft jubilæumsfest, arrangeret Molboløb og Vinterlang, fejret træning nr. 500,
afholdt generalforsamling og ikke mindst sat vores
nye stafetsatsning i søen. Og herudover har mandags- og lørdagstræningerne kørt for fuld skrue.
Vi blev ikke helt færdige med at fejre klubbens 25års jubilæum i 2015. Jubilæumsfesten havde vi til
gode, og en lørdag i begyndelsen af februar var vi
derfor inviteret til klubfest. De feststemte søllerødder fyldte godt op i festsalen på Nærum Skole, hvor
de blev budt på en overdådig og lækker buffet. Gert
havde naturligvis skrevet en ny sang til lejligheden
og testede desuden søllerøddernes paratviden om
klubbens historie. Svarene ville man kende, hvis
man havde læst jubilæumsskriftet meget grundigt!
Kaj Rostvad var en vældig underholdende toastmaster. Han er også klubbens første formand og talte
om den første tid i den nye klub. Jens Aaris – også
tidligere formand - fulgte op og fortalte blandt andet om udfordringerne med at få tag over hovedet.
Vores lokaler i Rønnebærhuset er resultatet af 10
års kamp for sagen. Undertegnede fortalte lidt om
klubben i dag og udsigter for fremtiden. Efter den
megen gode mad mente vores arrangører, Anne og
Dorthe, at vi trængte til at få pulsen op på dansegulvet og havde inviteret et hold instruktører til at
instruere skotsk dance. Det var overordentligt fornøjeligt, og mange søllerødder måtte erfare, at ikke
kun o-løb kræver både fysik og tankevirksomhed!
Tak til festkomiteen og de mange, der bidrog til at
skabe en uforglemmelig aften.

Søllerødder på dansegulvet.

4

Stafettræningen er kommet godt i gang. Johan
Aagaard er vores nye træner, som hver tirsdag efter
mørkets frembrud arrangerer stafetrelevant træning
i en af lokalskovene for såvel elite- som breddeløbere. Til trods for at terrænerne burde være kendte,
formår Johan at skrue træningerne sammen, så de
er udfordrende for de fleste både teknisk og fysisk.
Vi regner det nu for sikkert, at vi stiller med mindst
et hold til Tiomila i midten af maj, og håber, det
desuden vil lykkes at stille et dame- og et ungdomshold.
Molbosæsonen 2016 er afsluttet. Ti ”molbofamilier” har afholdt ti spændende molboløb med gode
baner og masser af opfindsomme og spidsfindige
spørgsmål. Vi har i de senere år oplevet et faldende
deltagerantal, både fra år til år og hen gennem sæsonen, men ved afslutningsmiddagen efter finalen i
år konstaterede Jørgen Wisbech, at vi måske har
”knækket kurven”. Det kunne se ud som om, at de
tiltag, der er blevet gjort for at holde deltagernes
interesse fangen, heriblandt udsendelse af forsnak,
”flidspræmier” til børnene og rabat ved forhåndsbetaling til alle ti løb, har virket. Det er meget glædeligt, ikke mindst fordi Molboløbene bidrager væsentligt til klubbens indtægter. Tak til alle arrangørerne og til overmolboteamet Jørgen Wisbech, Kirsten Møller og Jens Rose Møller, som til alles store
glæde har bekræftet, at de også vil stå i spidsen for
Molboløbene i 2017. Også tak til Susanne Thrane
og familien Lassen som igen, igen stod for den hyggelige afslutningsmiddag for arrangørerne.
Familien Østergaard – Rune, Peter og Lisbeth –
stod for planlægning og afholdelse af en meget vellykket afdeling af Østkredsens serie af langdistance-orienteringsløb, Vinterlang. Det er første
gang, at Søllerød Orienteringsklub arrangerer Vinterlang, men næppe sidste, for familien Østergaard
har allerede tilbudt at stå for en afdeling igen i næste sæson. 65 løbere benyttede sig af tilbuddet om
en tur på 7, 13 eller 18 km gennem Rude Skov,
Geel Skov, Ravnholm og Kirkeskoven. I feltet befandt sig oven i købet den tredobbelte verdensmester fra Skotland, Maja Alm fra OK HTF, der naturligvis vandt sin bane. En fin omtale i Rudersdal
Avis har arrangementet fået
(http://rudersdal.lokalavisen.dk/verdensmester-tilsoelleroed-/Sport/20160305/artikler/160309519/1037).
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Den 5. marts var dagen, hvor klubben afholdt breddetræning nr. 500 siden begyndelsen i 2003, og
samtidigt var det træning nr. 100 med Henrik Kleffel som leder af Træningsbanden. Begivenheden
blev fejret med manér en lørdag formiddag ved
spejderhytten i Folehaven. Ivar, Kaj og Torben
havde sat alle sejl til og varmede søllerøddernes humør godt op inden starten på anemoneløbet. Bagefter blev vi trakteret med kage, kakao mv., så kaloriebalancen blev rigeligt genoprettet. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at klubben nu har
fire velbesøgte ugentlige træningstilbud for henholdsvis mini-SUT, SUT, bredde- og stafetløbere.
Meget er sket siden Gert i 2003 tog initiativ til de
ugentlige træningstilbud.

Søllerød Orienteringsklub

Tiomila. Tak til Rasmus for det spændende og meget stafetrelevante indlæg. Referatet af generalforsamlingen kan læses i dette nummer af Komposten.

Kirsten fortalte på generalforsamlingen om stafetsatsningen.

Spejderhytten i Folehaven
Klubbens årlige generalforsamling blev holdt den
25. februar i den gamle restaurant på Rudegård. Beretning, regnskab, budget og kontingent (uændret)
blev godkendt, og der var ikke indkommet forslag
til behandling. Morten Nissen havde valgt at slutte
sit arbejde i bestyrelsen og er blevet afløst af Trine
Næstoft. Tak til Morten og velkommen i bestyrelsen til Trine. Rasmus Thrane havde taget vejen fra
Aarhus og fortalte om sine oplevelser og erfaringer
som eliteløber i den svenske klub Järla. Rasmus
fortalte blandt andet, at til forskel fra danske eliteløbere har mange svenske eliteløbere som deres
primære mål at opnå gode resultater i de store internationale stafetter fremfor på landsholdet, og
klubtræningerne er tilrettelagt derefter. På grund af
flere skader er Rasmus desværre ikke løbende på
topniveau for tiden, men tilbød at dele ud af sine
svenske erfaringer til vores stafetløbere forud for

Forårssæsonen blev for de fleste skudt i gang med
Danish Spring i weekenden op til påsken. SUTerne
har derefter været på læringstur i vestjyske klitterræner i påskeugen og mange søllerødder har deltaget i Påskeløbene omkring Kolding. I de næste måneder er kalenderen i O-service igen fyldt med tilbud om o-løb, og jeg vil gentage min opfordring til
især nyere medlemmer om at benytte dem og få
gode oplevelser i andre skove end de helt lokale.
Tal eventuelt ved træningerne med nogle af vores
andre medlemmer om, hvad de vil foreslå, og hvordan, du tilmelder dig i O-service.
Helt konkret vil jeg opfordre alle, såvel nye som
erfarne, til at melde sig til første runde af divisionsturneringen søndag den 29. maj i Klosterris Hegn,
en herlig skov syd for Hornbæk. Det er her vi kæmper om placeringen i Østkredsens 1. division og for
at gentage, hvad mange tidligere har sagt og skrevet, har vi brug for, at så mange søllerødder som
muligt deltager uanset alder og erfaring. Men ikke
mindst er det et hyggeligt stævne og en god lejlighed til at møde vores mange klubkammerater.
Med denne opfordring vil jeg ønske alle søllerødder en god og succesfuld o-sæson. Vi ses i den snart
lysegrønne forårsskov.
-Niels
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Generalforsamling
25. februar 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Erik Brühl
Referent: Ellen Lindmark Frier
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen
Formandens beretning er i år ganske kort, idet han henviser til den yderst fyldestgørende beretning, der er også trykt i årets første nummer af Komposten i år.
Ved generalforsamlingen vælger formanden at fokusere på det store arbejde, der ligger forud
for ansøgningen til IOF om afholdelse af veteranverdensmesterskaberne (WMOC), som DK
har fået tildelt i 2018.
I den forbindelse har Tore Linde været primus motor for at skabe konceptet for sprintdelen af
WMOC, herunder at finde egnede løbsområder og at koordinere tegning af kortudsnit til brug
for ansøgningen.
Gert roser formandens beretning!
Svend Erik spørger til deltagelsen ved Molboløbet i år.
Jørgen Wisbech svarer, at det kan se ud som om, at den negative kurve er
knækket.
Kim roser, at bestyrelsens referater nu ligge på hjemmesiden.
Jørgen Wisbech

Beretningen blev godkendt ved akklamation.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Overskud: kr. 25.527 – til trods for budgetteret underskud kr. 22.150
Indtægter:
Vi har en større kontingent-indtægt end budgetteret (p.g.a. medlemstilgang):
Posten ’Andre tilskud’ er bl.a. et kommunalt tilskud til ”Find Vej” projektet og sommerferieaktivitet.
Molboløb har givet lavere indtægt end budgetteret, men er fortsat en væsentlig indtægtskilde.
Trailløbet og jubilæumssprintløbene sikrede også klubben gode indtægter.
Udgifter:
De største udgifter er medlemskontingent til DOF, tilskud til medlemmer (dog ikke så store
udgifter som budgetteret) og forskellige klubaktiviteter, herunder betaling af startafgifter til
divisionsmatcherne. Udgifter til fremstilling af det flotte jubilæumsskrift (10 tkr) var ikke
budgetteret.
Årsregnskabet blev godkendt ved
akklamation.

Trailløbet i juni, primært arrangeret af
klubbens unge, gav gode penge.
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4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Indtægter:
Budgetlægningen er lidt konservativ og ligger på niveau med regnskabet for 2015.
Udgifter:
I forhold til 2015 er løbstilskud til medlemmer sat lidt højere end i 2015. Klubbens stafetsatsning i 2016 er budgetteret med kr. 25.000. Der er budgetteret med udgifter til opdatering af
kort (til f.eks. DM nat i Folehaven).
Klubben vil fortsat støtte medlemmernes deltagelse i divisionsmatcherne.
Der er budgetteret med kr. 15.000 til klubhuset.
Svend Eriks kommentar til budgettet er, at det er godt, at klubben satser på aktiviteter for
ungdommen (stafetsatsning).
Generalforsamlingen godkendte budgettet med akklamation.
5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdoms-, senior-, familie- og passivt
medlemskab
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter for 2016 (uforandrede i forhold til 2015):
Familie
Senior
Junior
Passiv

kr. 1.440
kr. 840
kr. 600
kr. 275

Generalforsamlingen godkendte kontingentforhøjelsen med akklamation.
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
a. Kasserer – På valg:
i. Niels Bentzon – genopstiller
Genvalgt med stor applaus
b. Bestyrelsesmedlemmer – På valg:
i. Jens Krebs – genopstiller
ii. Marianne Illum – genopstiller
iii. Morten Nissen – genopstiller ikke
Trine Næstoft er opstillet – og bliver valgt.
Marianne og Jens er genvalgt og valgt med højlydt akklamation.
c. To revisorer for 1 år: På valg:
i. Torben Bøttcher - genopstiller
ii. John Lassen – genopstiller
Begge er genvalgt med højlydt akklamation
d. To suppleanter for 1 år – På valg:
i. Aske Jepsen – genopstiller
ii. Henrik Molsen - genopstiller
Begge er genvalgt med stor akklamation.
e. En revisorsuppleant for 1 år – På valg:
i. Uffe Just Pedersen – genopstiller
Genvalgt med højlydt akklamation
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8. Eventuelt
46 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Dirigenten holder auktion over klubtøj modtaget fra Bent Christensen – pengene går til ungdomsarbejdet. Bo byder med 800 kr. højest for hele pakken.
Gert opfordrer til, at man melder sig til udsætning af månedsbanen. Man kan kontakte Gert
på hans mailadresse.
Vedr. sommerens klubtur til Sydfrankrig: Else tilbyder sig som guide, hvis man ønsker at
forlænge sin tur til området omkring Nancy. Else vil tage kontakt til Ulrik Illum herom
(klubben rejsearrangør).
Formanden uddeler Søllerød orienteringsklubs fortjenstpokal (Årets Søllerod) til
Bo Rasmussen for hans utrættelige indsats med at
holde styr på klubbens SportIdent materiale og
sætte SportIdent op til vores mange forskellige aktiviteter.
Redaktionsgruppen bag jubilæumsskriftet bliver
takket med dejlig chokolade fra Summerbird.
Morten Nissen er trådt ud af bestyrelsen, og klubben takker ham for hans indsats.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Referent,
Ellen Lindmark Frier

___________________________________________________________________
FREMLYSNING
Under oprydning i klubbens kælderrum er denne for
o-løb meget relevante genstand (Fadøls-anlæg?)
kommet for dagens lys.
Er der nogen som kender til dette så hører jeg gerne
om det. Ellers bliver det smidt ud så vi kan få plads
til de andre sager vi bruger lidt oftere end denne.
Henrik Molsen

Henrik i sit es som instruktør!
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Pilekoggeret
til klubmesteren
Da Peter Tscherning i 2015 blev klubmester, spurgte han til pilekoggeret, der er vandrepræmie til vores klubmestre. Jeg kunne godt huske, at jeg havde læst om oprindelsen, men kunne ikke genfinde teksten. Kirsten
Olsen kontaktede derfor Henning Molin, og her er hans svar.
Henning Molin skriver:
Jeg blev klubmester i 1990 – det var dengang tilrettelæggerne tillagde en et handicap, og det var nok medvirkende til, at jeg blev kåret, for selvom jeg var rimelig god til at finde poster, var jeg ikke blandt klubbens
sprintere. Og blev så af formanden provokeret til at stille med en vandrepræmie ved næstkommende klubmesterskab – så pilekoggeret havde faktisk 25 års jubilæum ved klubmesterskabet i december 2015.
Da vejrtrækningen ikke længere slog til, måtte jeg ændre mit medlemsskab til Passiv, hvad jeg stadig er, Omæssigt – og følger derfor kun SOK-succeserne sporadisk. Men vandrer dog stadigt Molborundturen på let
bane – det er der jo ikke så meget orientering i, men det hjælper til at fastholde minderne fra dengang – og de
er gode!
Med venlig hilsen

Henning

Vibe
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Bomhistorier fra 2015
Igen i år indkaldte Kirsten Møller historier til
årets Bomkanon. Efter ret mange opfordringer
var der alligevel kun indkommet to historier,
hvilket ”mor” ikke var helt tilfreds med.
Her følger først vinderhistorien, som viste sig
at være skrevet af Grethe Tetens.

afsted. Jo der står et enligt træ, men ikke med
mit postnummer. Går frem og tilbage og ser mit
kloakdæksel i dybet, men det har jeg jo brugt.
Mens jeg overvejer, hvad jeg skal gøre, kommer der 2 damer hen til posten og jeg hører dem
sige - nå, det var så post 1??

Jeg ved ikke om dette er til noget som helst,
men jeg har da selv fået lidt fred i sjælen, ved
at få sat ord på de mærkelige ting jeg foretog
mig på dette års påskeløbs 2. dag, der blev noget særegent.

Af en eller anden grund ser jeg på mit eget kort.
Jamen det er jo også min post 1, som jeg ikke
har genkendt. Jeg har læst fejl af 1 og 7. Så tilbage til min post 6 (hvorfor ikke 7). Fra post 6
i den rigtige retning mod post 7, et enligt træ.
Der er ikke nogen post på, hvad vi var flere til
at undre os over. Det gik op og ned til flere
træer-uden held.
Tilfældigt kommer jeg lidt højere op ad skråningen og ser en skjult markvej "gemt" bag
græstotter. Jeg har fået vendt op og ned på kurvebilledet, så posten må ligge på den anden side
af en bred kløft. Ned og op på den modsatte
side. Heller ingen post. Nej den skal ligge nede
og endelig finder jeg post 7.
De sidste 5 poster og mål går som de skal, og
jeg når i mål få minutter før udløbet af max.tiden på 2 1/2time.
Jeg fik gennemført, men med stof til megen eftertanke, især da jeg ved det forrige påskeløb
vandt med næsten en time. Og præmien var et
pragtfuldt billede med - - to klovnehoveder - Hvor overtroisk kan man blive?
Heldigvis gik dag 3 rimeligt.

På vej mod start opdager jeg, at jeg er helt tør i
halsen. Det er for sent at gå tilbage for at få noget at drikke-øv. Jeg kommer til start og går
mod post 1 på toppen af en meget høj skråning.
Jeg klatrer op, og står lige foran posten. Post 2
går også rimeligt. Post 3 ligger inde bag nedhængende æblegrene, men det er ok, da jeg endelig har fået maset mig frem. Videre til post 4
og 5, der ligger som forventet. Post 6 ligger på
den anden side af en dyb kløft. Det er næsten
umuligt at komme væk fra post 5 på grund af
brombær og andre tornede ting. Det lykkes, og
så går turen udenom kløften og tilbage mod
post 6. Alt med tætte mørkegrønne felter og
tætte kurver, men post 6 ligger som håbet.
Så videre mod post 7 - tager kompasretning og
afstand. Undrer mig lidt over retningen, men da
jeg har ændret indløbsretning mod post 6 i flere
omgange, siver det ikke ind (før jeg er kommet
hjem).
Jeg skal have et enkeltstående træ ved en skråningskant. Det går rimeligt med at komme frem
til træet, men postnummeret er forkert. Der er
andre enligtstående træer i nærheden af skråningskanten, men de har slet ingen postnumre
på. Dybt nede på en mark ser jeg et tydeligt
brønddæksel. Det er med på kortet. Ned til det
og så kompasretning til post 7. Op ad skråningen igen. Der står et træ, men postnummeret er
forkert. Så begynder jeg at lede, lidt på må og
få. Her er mørkegrønt og stejlt, men pludselig
ser jeg en post, som jeg kan genkende - min
post nr. 3 bag æblegrenene. Nu ved jeg hvor jeg
er. Kompasretning og afstand til post 7 og så
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Den anden historie viste sig at komme fra Jens Aaris Thisted, der rettelig kan kalde sig, ”Den erfarne”.

’Den erfarne’ var med på efterårets tur til Tjekkiet. På turens 2. dag var det valgte område –
’Modluvy Dul’. Flot vejr, høj stemning i bussen
ud til det valgte terræn. Ulrik udsendte 2 faresignaler som ’den erfarne’ valgte at overhøre.
1. Der er ingen lette baner i området til de
yngste – de må løbe med en voksen.
2. Træner Bo vil tage interesserede løbere
på en guidet tur, så man kan lære at læse
såvel kort som terræn.
’Den erfarne vælger selvfølgelig at kaste sig ud
i terrænet umiddelbart.
Der var planlagt et antal små sløjfer på max. 1
km --- så måtte løberen se hvor mange man
kunne nå.

Modluvy Dul, 1: 7500

Checker for en sikkerheds skyld nummeret –
den post skulle ’den erfarne’ ikke have!
Man fornedrer sig jo ikke ved at spørge, hvor
man er og prøver at læse sig ind på kortet.
Ham korttegneren har spildt en forfærdelig
masse blæk ud på kortet, så meget at højdekurverne bliver meget svære at læse.
Jeg ser slugter så store, at man ikke har lyst til
at kravle ned og opdage, at det ikke passer. Jeg
ser klipper halvt så høje som Rundetårn; men
hvilken blækklat det nu er finder jeg ikke ud af.
Efter 20 min møder jeg igen Jørgen BojsenMøller --- han har heller ikke fundet post 2.
Til sidst lykkes det og jeg råber sejssikkert til
ham – her er den! – og haster videre mod post
3. 125 meter i luftlinje, men det skulle blive en
større udfordring.
Efter endnu 20 minutter møder jeg først Mikkel
Kaae-Nielsen og senere Peter Illum, der begge
viser mig hvor vi er – på deres kort. Men overførsel fra deres kort til mit kort lykkes ikke. Jeg
har undervejs fundet/løbet ind i yderligere 2 poster, jeg ikke skulle have.
Til sidst må ’den erfarne’ benytte sig af teknikken SSU. I dette tilfælde tør ’den erfarne’ ikke
at søge mod hverken post 1 eller 2; det er dømt
til at mislykkes, men derimod --- til ’start’.
Højlydte menneskestemmer hjælper mig tilbage til ’start’, hvor jeg ligner en løber, der blot
skal have ny sløjfe. Herfra skulle det gå sikkert
mod post 3 – som jeg dog ikke finder.
Efter 1 1/2 timer vender ’den erfarne’ slukøret
tilbage til start/mål med resultatet:
2 poster fundet, som ’den erfarne’ skulle have,
og 3 poster fundet som ’den erfarne’ ikke skulle
have.

’Den erfarne’ nappede en bane på 0,8 km og
kastede sig ud i det. Lidt op ad stien i slugten,
efter 3 klipper ind til venstre og lidt ned mellem
2 klipper. Der var post 1. Hvor svært kan det
være. Jeg ser Jørgen Bojsen-Møller løbe derfra,
han må være startet før mig. Har overskud nok
til at give en lille retningsangivelse til Ellen
Jeg skulle måske have taget imod tilbuddet ---Frier – man er vel ’den erfarne’. Hastigt videre
om at have en voksen med rundt på sløjfen.
mod post 2. Ca. 150 meter på 1:7.500 kortet.
Hu hej hvor det går - lidt småsving – fremme
Den erfarne/Jens Aaris Thisted
ved posten, hvor Ellen Frier allerede er
fremme. Det var lige godt satans!
________________________________________________________________________________
Det er et meget underholdende indslag ved vores klubfester at høre Kirsten udfolde sig om andres og egne
bom, så giv et bidrag til dette års Bomkanon. Det bliver nok til oktober 2016.
SSU: Sidste sikre udgangspunkt. Nu hedder det vist nok: attackpoint. (Vibe)
Kirstens egen bomhistorie kan du læse i Kompostens juninummer..
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FindVej-dag d.30. april

Også i år er Søllerød Orienteringsklub arrangør af et Find Vej arrangement. Og igen i år håber vi på,
at rigtig mange fra lokalområdet – familier, unge og ældre - vil bruge en time eller to på at jagte pæle
og skærme i skoven og dyste med venner og familie om de hurtigste omgange på sprintbanen.
Vi har for andet år i træk valgt at placere stævnepladsen ved Vangeboskolen og lægge løb i Ravneholm Skov. Vangeboskolen har igen beredvilligt stillet skolegård og idrætsplads til rådighed og tilbudt
adgang til toiletter, strøm og lån af borde mm.
Som noget nyt tilbyder vi i år et Orienteering challengeløb, som er let orientering, men længere end
de øvrige Find Vej-baner og med god udnyttelse af højdemeterne i Ravneholmens slugter - et udfordrende løb i "Det Danske Schweiz”. På den måde håber vi at kunne tiltrække løbere fra landevejs- og
trail-segmentet, og nogen vil kunne få sig en god for-træning til Søllerøds Copenhagen Exhaust Trail
i juni 2016.
Vi håber også, at rigtig mange Søllerødder
vil lægge vejen forbi Vangeboskolen lørdag 30. april mellem 13 og 14:30 og benytte sig af chancen for en ekstra træning.
Der tilbydes både lette, mellemsvære og
svære baner, sprintbane og selvfølgelig
challengeløbet.
Kom og vær med til at skabe liv på stævnepladsen og måske også hjælpe de mere
uerfarne lidt på vej – og tag hund, familie,
venner, naboer og kolleger med.
Vi ses 30. april i Ravneholm.
Frede Lillelund

Steen Knudsen

Frede og Steen K. (Klubbens nye FindVej-koordinatorer)
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Ny i bestyrelsen
- og ret ny i o-sporten
Som nyt medlem af bestyrelsen vil jeg berette
lidt om min vej ind i o-løbet, og hvad jeg gør
mig af tanker om dette hverv.
Mit første møde med o-løb kom, da min datter
Camille startede til mini-SUT foråret 2013. Vi
blev mødt af nogle super-engagerede trænere,
som fik os til at føle os meget velkomne fra første færd. Det var en overvældende oplevelse,
som vores omgivelser har hørt meget om;
”hvilket imponerende engagement, åbenhed og
fag-nørderi” og hvorfor o-løb bare er en fed
sport, hvor hele familien kan tage sammen til
løb og få en fælles oplevelse.
Og hvorfor starte med o-løb??
Vi bor midt i Søllerød omgivet af skønne skove
og havde et barn der var nysgerrig på en ny
sport. Efter undersøgelser af de lokale muligheder, var o-løb oplagt at prøve. Så ved mødet
med klubbens ildsjæle, var vi solgt.
Nu er Camille dedikeret SUT løber og Camilles
brødre, Marinus og Benjamin, er også startet til
henholdsvis SUT og mini-SUT. Den sidste måned er den mindste bror, Samuel, også begyndt.
Så hele familien er nu på banen. Selv får jeg
mest løbet med børnene og når o-løb rundt i
landet melder sig i kalenderen.

Trine med Marinus og Benjamin.
Her ved påskeløbene i 2015 i Mols Bjerge.

Som det fremgår af ovenstående, er en vigtig
grund til at blive medlem af bestyrelsen, at
kunne engagere mig i ungdomsarbejdet. Både
for at kunne biddrage til den fantastiske kultur
i klubben og fordi det er en måde at deltage i
det, der optager os som familie.
Jeg har endnu ikke været til det første bestyrelsesmøde, men jeg glæder mig. Det bliver spændende at få mere indsigt i alle de aktiviteter der
allerede er i klubben og ligeledes mere viden
om sporten og om hvor engagementet kan biddrage til at starte nye initiativer.
Trine Næstoft, 03-apr-2016.

Billeder fra mini-SUT 2015:
Flere af børnene på dette billede er nu SUT ´er.

Hanna er stadigvæk mini-SUT. Her med sin
far, Philip

.
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Klubteltene
Telthavarier.
Vores klubtelte har været udsat for to havarier i 2015. Begge forårsaget af kraftig vind og mangelfuld bardunering, med knækkede stænger til følge.
Vores to blå telte er avancerede letvægtstelte, som skal behandles med omhu. De var så dyre, at
klubben først kunne overskue købet, da Christian Strandgaard sponsorerede det ene!
Stængerne er af Ø12 aluminium, som bøjer ved overlast. De kan dog rettes ud med forsigtighed.
Samlestykkerne er af deformationshærdet Ø10 aluminium, disse kan ikke rettes ud, men knækker
hvis man prøver.
I det følgende er vist en vejledning til hvordan man sætter pløkke i, så vi fremover kan undgå knækkede stænger.
Skulle uheldet være ude, er også vist en anvisning på hvordan stængerne repareres.

Teltslagnings statik
Hvis bardunerne isættes for lodret, vil det ved vindlast resultere i store lodrette laster på stængerne.
Det kan illustreres med et kræfternes parallelogram. Vandret kraft er vindlast, lodret kraft er reaktion på teltstang, skrå kraft er snorspænding i bardunen. Jo mere stejlt bardunen sættes, jo mere vil
bardun og stang skulle bære:

Sættes bardunen ud i en 45 graders vinkel,
ses herunder hvordan lasten på stangen mere
end halveres:

________________________________________________________________________________

Isætning af pløkke:
En ofte set geometri er følgende:

Her vil kraften fra bardunen prøve at trække pløkken op. Ydermere vil der være risiko for at plastikpløkke bøjes i jordskorpen, hvor momentet er størst.
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Sætter man i stedet pløkken i en vinkel på 90
grader eller mindre til bardunen som vist
herunder, vil der ikke være nogen optrækkende kraft på pløkken. Ydermere vil bardunen belaste pløkken så tæt på jorden som muligt. Da ”armen” dermed er tæt på nul, vil det
bøjende moment = arm x bardunkraft
også være tæt på nul.

________________________________________________________________________________

Reparation af knækket teltstang.
Med en lille skruetrækker fjernes jord i enden af sidste stang omkring elastikken:

1.
Elastikkens knude trækkes ud og løses op, hold fast så den ikke smutter.
Stængerne indtil bruddet trækkes fri af elastikken, der sikres med knude.
Fire kørnerprikker bores ud med 2 mm bor:

Klubteltet, her i brug som kiosktelt

2.
Med en M10 gevindstang slås stumpen ud:

3.
En nyt samlerør laves af Ø10 rustfri sømløst stålrør længde 80 mm. Afgrates udvendigt med vinkelsliber/fil og indvendigt med Ø12+Ø10 bor i søjleboremaskine:
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5.

4.
Samlerøret islås, så 40 mm rager ud:

Elastikken føres igennem og sikres med
knude.
Niels Raagaard

Så kan vi lære det !!  Ikke flere knækkede teltstænger!! (Vibe)

Min største sejr som o-løber.
Jeg har løbet o-løb i 55 år, først 30 år i orienteringsafdelingen i Holte IF og derefter 25 år i
Søllerød OK, og jeg har da også opnået en del
sejre gennem årene, men først og fremmest har
jeg haft en masse gode oplevelser.
Den 8 september 2015, var jeg på en af mine
træningsture på racercyklen. Efter få kilometer
fik jeg desværre hjertestop, kolliderede med en
anden cyklist og styrtede. Mit store held var, at
en af de første forbipasserende trafikanter
kunne give mig hjertemassage. Herefter blev
jeg kørt til Rigshospitalet med politieskorte. På
hospitalet konstaterede de, at jeg havde brækket de to øverste nakkehvirvler, og de valgte at
lægge mig i kunstigt koma. Efter 3 dage besluttede de heldigvis at operere nakken. Prognosen
var at blive lam fra halsen og ned, måske bedre.
Efter 3 uger med respirator, opdagede jeg lidt
liv i det ene ben, og i min omtågede tilstand fik
jeg den vilde ide, at jeg ville træne mig op til at
kunne gå igen, og jeg formulerede som mål, at
gennemføre alle 3 etaper på begynderbanen
ved Påskeløbene i 2016.
Herefter fulgte en langvarig, hård og stædig
kamp. Efter mere end et ½ års hospitalsophold
og genoptræning blev jeg udskrevet 6 dage før
påske. Jeg har nu gennemført Påskeløbene, målet er nået, min største sejr som o-løber.
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Nu er jeg kommet godt hjem i mit eget hus nær
Rude Skov, og jeg har allerede gået min favorittur rundt om Skovrød Sø et par gange. Min
glæde ved o-sporten er stadig så stor, at jeg
fremover vil deltage fx ved divisionsturneringer og klubture til Frankrig etc.
Stor tak til min familie og venner i Søllerød OK
for en fantastisk støtte undervejs.
Arne Grøndahl

Arne på vej i mål – 2. etape ved årets Påskeløb
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Superlørdag
U1-træning for 11 -13 -årige
Frida Hagedorn fortæller:
Først skulle vi hente Mathias. Så kørte vi op til Tisvilde Strand, og så skulle vi op på en bakke. Der
var 2 lette baner, som ikke var særlig lange, så man
kunne løbe dem begge to. Det var lidt svært, for der
var mange væltede træer, men det gik godt. Så
kørte vi til Tisvildes klubhus og spiste frokost og
lidt kage. Der var mange der havde taget kage
med!
Efter frokost var der en lille quiz. Den var rigtig
sjov, for man skulle svare forkert med vilje og man
havde kun 4 sekunder til at svare. Så sad man og
snakkede lidt og så kørte vi ud til Tisvilde Hegn
igen, bare en anden del af skoven. Nu var der 1 let
bane. Den løb jeg sammen med Ellen. Det gik rigtig

godt. Vi løb stærkt og vi løb mere ind i terrænet.
Fx. fulgte vi en rende ud til et brandbælte og så op
til stien. Og der var posten så. Ude i skoven mødte
vi Malthe fra klubben. Han løb den samme bane.
Vi løb alle 3 lidt om kap. Det var rigtig sjovt. Og vi
skulle også finde nogle punkthøje og en bevoksningsgrænse, og så løb vi bare i mål.
Da alle var kommet i mål, så kørte vi tilbage til Tisvildes klubhus, hvor der var nogen der havde gjort
kage og varm kakao klar. Og der var virkelig meget
kage. Så hyggede man, og sad og snakkede og spillede lidt på telefoner. Det hele startede kl. 10.10 og
sluttede kl. 15.30. Og så kørte man hjem, og køreturen tog ret lang tid. Men jeg vil gerne med næste
gang :)

På det midterste billede sidder der fire søllerødder: Trine Næstoft, Ellen, Frida og Malthe Sommer
Ellen K. Larsen fortæller:
”Den første lørdag i marts var vi seks ungdomsløbere fra Søllerød, der var med i U1 Superlørdag i
Tisvilde. U1 er for de 11 – 13-årige løbere i Østkredsen, der samles på tværs af klubberne for at
lære hinanden at kende … og selvfølgelig løbe en
masse orienteringsbaner.
Vi mødtes kl. 10 om morgenen på en parkeringsplads helt ude ved vandet og lige nord for Tisvilde
Hegn. I alt var vi ca. 35 unge og lørdagen bød på
både formiddags- og eftermiddagstræning med mulighed for at løbe op til fire løb. Formiddagens baner var i en blanding af klitplantage og almindelig
skov. Jeg tror, at vi alle nåede at løbe to baner hver.
Sværhedsgraden var H/D 12 og H/D 14. Der var
rigtig mange små stier på kryds og tværs, særligt i
klitplantagen – og ikke alle var på kortet! Så det
krævende, at man hele tiden var meget sikker og

koncentreret i sin kortlæsning. På nogle af skråningerne i skoven lå der stadig sne – så det blev også
til årets nok allersidste snebolde. Efter formiddagsløbene var der frokost i Tisvilde Hegns klubhus og
en konkurrence om, hvem der kunne svare forkert
på flest spørgsmål … på tid. Det er sværere, end
man lige skulle tro. Og så var der uanede mængder
af forskellig medbragt kage.
Eftermiddagens træning var i en del af Tisvilde
Hegn, der minder lidt mere om vores egne træningsskove i Holte og omegn. Løbene var lidt længere (3-4 km) og posterne placeret, så meget af løbet foregik uden for stierne og gennem terrænet.
Det var supergode løb. Efter løbet var der fangeleg,
inden vi igen kørte til klubhuset til varm kakao og
mere kage og orientering om U1 sommerlejr på
Bornholm i uge 26. Hvis du vil vide mere om sommerlejren er der link til programmet
på ostkredsen.dk under fanebladet Børn og Unge.
Alt i alt en super Superlørdag ”
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PWT-TUR til Bugarien, Nordgrækenland og Makedonien.
En ”forårstur” rundt på Balkan.
Tidsramme: 12 martsdage i 2016 med 10 løbedag og 2 rejsedage.
Vejr:
Ingen dage over 10 grader. Mange dage med køligt og blæsende vejr.
Flere meget fugtige dage – ja, endog et par dage med sne, slud og regn.
Heldigvis også enkelte dage med lunende solstrejf.
Deltagere: 90 gale O-dyr fra 10-12 lande. De fleste i de lidt  meget ældre udgaver.
Program: 1 dag med udrejse via Wien til Sofia/Bansko
3 løbsdage i Bansko Bulgarien – 1 bysprint + 2 mell.dist. i spændende terræner.
1½ dage i Serres/Nordgrækenland – 1 Natsprint i Serres – 1 mell.dist. i bjergene.
2 dage i Thessaloniki – 1 mell.dist. i bjergene – 1 mell.dist./klitløb på Halkidiki.
1½ Strumica/Makedonien - 1 aftensprint i byen – 1 mell.dist. i bjergene.
2 dage i Sofia – 1 aften-mell.dist. i bypark - 1 parksprint.
1 dag med hjemrejse via Frankfurt.
Kort:

Her nogle små klip – kort i hel udgave kan ses som tillæg til den elektroniske
udgave af Komposten april 2016

Dag 1
Prøveløb ved Bansko
1:10.000

Dag 1
Bysprint i Bansko
1:4.000

Dag 2
Mell.dist. ved Bansko
1:10.000

Dag 3
Mell. Dist. ved Bansko
1:10.000

Dag 4
Natsprint i Serres
1:2.500

Dag 5
Mell. dist. ved Serres
1:7.500

Dag 6
Mell. dist. Halkidiki
1:7.500

Dag 7
Mell.dist. by/park i Strumica, 1
1:4.000

Dag 7
Mell.dist. by/park i Strumica, 2
1:4.000

Dag 8
Mell. dist. ved Strumica
1:10.000

Dag 9
Mell. dist. park i Sofia
1:10.000

Dag 10
Parksprint i Sofia
1:5.000
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Ved et hurtigt kig på kortene kan det nok fornemmes, at vi blev udsat for meget forskellige prøvelser i mange
forskellige terræntyper og på nogle kort, som i en del tilfælde var særdeles svære at læse i målestokken
1:10.000 – og i sne/slud. Gennemgående var kortene af fin kvalitet og banelægningen var helt OK med mange
poster og ikke så lange baner – vi skulle jo holde til 10 løb.
Bevoksningerne var i bjergene mange steder af en ganske uvenlig art med stikkende og rivende torne, så vi
lærte hurtigt at respektere de grønne/mørkegrønne områder. Dag 5 var kortet nærmest mørkegrønt prikket, så
den dag fik vi virkelig lært, hvad en god korttegner betyder – tæthederne passede
Bykortene og parkkortene var særdeles veltegnede, så vi kunne stole på hegn, hække og smalle passager. Her
skal jeg lige nævne post 13 på 7. dagen – den skulle virkelig tages med omtanke – en vinderpost!
Kortet på dag 9 var af en meget ”spændende udgave”, idet banepåtrykket var så dårligt, at postcirklerne nærmest forsvandt – her var det især post 1, som var nærmest ulæselig – og så sad skærmen bag et umarkeret 1
meter høj buskads/tæthed 3.
At rejse rundt mellem Bulgarien  Grækenland  Makedonien  Bulgarien kan i disse tider godt give nogle
ret lange ventetider ved grænseovergangene, selvom menneskestrømmene er meget beskedne. En grænsepassage kunne nemt tage 1½ time for en busfuld O-løbere. Ved udrejse fra et land og indrejse til det næste land
skulle samme procedure gennemgås 2 gange: Pas indsamles – kontrolleres (½ time!) – udleveres.

Voldsom grænsetrængsel – Hyggelig/grundig afspærring – Makedonsk flag over øde grænsestation.
Vi nåede at bo på 5 forskellige hoteller – alle med ganske pæn standard og nogle beliggende i meget fredelige
omgivelser – andre mere byprægede. Og de fleste steder ganske vellavet mad.

Bansko, Bulgarien

Strumica, Makedonien

Serres, Grækenland

Sofia, Bulgarien
Gert Bøgevig
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HOV!
Vi mødte ”SIVEN” !!!
Af Gert Bøgevig.

Målportal, som fortæller noget om sponsorer
(og en vinder).

Selvfølgelig lægger du først mærke til, at Vibe
står på sejrsskammelen - og endda øverst. Men
billedet indeholder også nogle andre informationer, som du nu nok vil fordybe dig lidt mere i. Kig
lidt nærmere på den røde portal, som alle 10 løbsdage blev pustet op over målstregen ved de 10 løb,
som Vibe og jeg deltog i på O-Rundturen i Bulgarien, Nordgrækenland og Makedonien. To steder
på portalen og nederst på bagtæppet står navnet
”SIVEN”, som for mange søllerødder vil være
velkendt.

bulgarsk sportstøj-firma i Sofia. Firmaet var hovedsponsor ved den store forårsrundtur, som gav
os spændende udfordringer – by-sprinter, parkmellemdistanceløb og ganske barske ”rigtige” Oløb i krævende terræner.
Den sidste eftermiddag i Sofia var alle deltagerne
(løbere fra 10-12 forskellige lande) inviteret på
besøg på ”SIVEN”s hovedkvarter, som lå blot 150
meter fra vores hotel. Her fik vi først en velkomstdrink og lidt at tygge på, medens fabrikkens to
unge ejere fortalte os lidt om virksomhedens oprindelse og produktudvikling. Derpå var der fri
adgang til virksomhedens designafdeling, som
bredte sig over to etager. Her kunne vi se stoftyper, designernes arbejdspladser, hvor kundernes
(også søllerøddernes) ønsker realiseres og de
store trykmaskiner, som sikrer det rigtige resultat
efter kundernes ønsker.

”Mønster-maskinen” med de fire grundfarver

Frede Lillelund i den nye kampdragt

Billedet her viser Frede Lillelund (som stadig er
den person i Danmark, der har fundet flest FindVej-Poster) og her er Frede iført den nye Søllerødbluse, som vores ungdomsafdeling designede og
fik sat i produktion hos ”SIVEN”, som er et stort
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Et kig ind i designernes hule.
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Selvfølgelig måtte SØLLERØD-blusen frem og
begejstringen hos SIVEN-folkene var så stor, at der
skulle fotograferes i flere omgange. Trøjedesigneren blev hentet – hun var på arbejde på trods af, at
det var søndag – og endnu et foto skulle tages.

Stoffer, som kan blive til lækre løbebluser m.m.

Desuden fik vi et kig på en lille afdeling med et udvalg af de varetyper, som SIVEN leverer rundt i
Verden. Mange forskellige og ganske lækre produkter, som blev undersøgt – og nogle af dem købt
– af de tøjkyndige O-løbere.

OG LIGE DÉR – PÅ EN
BØJLESTANG FALDT VORES ØJNE
PÅ EN VELKENDT O-BLUSE.

Den stolte designer mellem to omfartende søllerødder, der
er iført de lækre jakker, som SIVEN også har leveret.

Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at blusen
var en ”returvare”, som Søllerød OK havde sendt
tilbage på grund af en lille navnefejl. Nu indgår
Søllerød-blusen i det eksempeludvalg, som bliver
vist frem til kommende købere, så den bliver set
af mange.

En af SIVEN-ejerne viser glad ”vores” bluse frem.
Læg også mærke til bagvæggens billeder!
SIVEN er efter sigende Europas største producent af
sportstøj.
Jørn Wigh vil nok kunne ane trykfejlen. Et i for meget.

Søllerødderne ”ser godt/gode ud” i SIVEN-bluserne.
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Påskeløb og SUT-læringstur
Påsketuren i år gik til skovene omkring Kolding med en træningsdag i Vestjyllands klitterræn. Efter den lange køretur havde vi vores første træning i Vrøgum, en skov med meget bevoksning og en del stier. Det var fantastisk vejr,
og med en god og anderledes træning var det
ikke så skidt. Efter træningen kørte vi til Danhostel Blaavandshuk, hvor vi tjekkede ind på
vores værelser. Til aftensmad fik vi kylling og
kartofler med sovs og en frisk salat ved siden
af. Efter en mættende islagkage til dessert hørte
vi et lille oplæg om det mega fede SI-Touchfree
(SIAC) system, som vi skulle bruge til Påskeløbene.
Jeg (Lukas Becker) synes rigtig godt om systemet, da brikken kan registrere 50 cm fra posten.
Så behøver man ikke bøvle med at ramme ned
i det lille hul på enheden men bare løbe forbi
posten og med det samme løbe videre. Det giver et rigtig godt flow. Det giver også lidt mindre kamp om målposten, da man bare skal løbe
over målstregen for at registrere. Jeg håber, at
man i fremtiden bruger det til alle løb som det
normale system.

det gav mere og mere mening efterhånden som
vi kom der ud af. Efter terrænvandringen på 1,4
km startede den rigtige træning. Bo udleverede
kort i alle sværhedsgrader, så der var god udfordring for alle. Da det var første gang for et
par af løberne i det anderledes klitterræn, var de
ældre og mere garvede løbere heldigvis klar til
at skygge. Jeg (Anton Werner) fik en masse
gode råd, til hvordan man kan orientere sig i sådan et terræn, og det er jeg sikker på, at der også
var mange andre der gjorde. Træningen foregik
mest i det åbne klitterræn, da det også var det,
der var mest fokus på.

Anton i klitterne.

Resten af aftenen blev der hygget og hørt musik
til kl. 22, hvor vi skulle slukke lyset.
Efter en lækker morgenmadsbuffet pakkede vi
alle vores ting og kørte til det udfordrende klitterræn, Kærgården. Det så ud til at blive en rigtig god dag, da der om morgenen allerede var
skyfri himmel med fantastisk sol. Vi kom
derud, og det første vi gjorde var at hoppe op
og ned af de store sandklitter som små børn.
Da vi havde sand nok i skoene begyndte træningen, først den traditionelle terrænvandring
med Bo. Vi gik op og ned af alle de store bakker og forsøgte at få de brune klatter til at give
mening. Det var lidt udfordrende i starten, men
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Efter første træning fandt hver og en af Søllerødderne et godt og idyllisk sted at spise deres
madpakke og ellers fortsatte legen i de tårnhøje klitter.

Julius, Astrid, Magnus, Rune
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Derefter blev baner til en anden omgang igen
givet ud af Bo. Denne gang foregik træningen
lidt mere inde i det meget tætte terræn nær klitterne. Trods de mange forslåede ben, en flok
frustrerede løbere og Simons knækkede kompas, var det en sjov og lærerig træning.
Posterne blev samlet ind, og så gik turen ellers
videre til det næste Danhostel i Haderslev, hvor
der blev taget forfriskende bade efter dagens
hårde strabadser.
Aftensmaden startede klokken 19:00, og til
folks forundring stod den på kylling igen. Men
der var chokolademousse til dessert, så det var
dog okay.
Næste morgen skulle vi tidligt op, da første
starten var omkring klokken 11:00. Morgenmadsbuffeten var igen god, og derefter kørte vi
i hver vores biler mod stævnepladsen til påskeløbets første etape. Her blev klubteltet slået op,
og vi gik ellers bare rundt og kiggede og sad
lidt i kiosken, til det var vores tur til at løbe.
Første etape var en langdistance i Fovslet som
mange kunne huske fra DM stafet i 2014. Skoven var udfordrende, med rigtig tæt bevoksning
og en del hugninger. Så vidt jeg ved, havde Søllerødderne ikke de største problemer, havde
også et par stykker på podiet og klarede sig
fremragende. Måske lige bortset fra mig (Anton Werner) som startede med at tage det forkerte kort og blive disket på førstedagen. Men
sådan kan det gå, og nu sker det aldrig igen, håber jeg.
Teltet blev pakket sammen, og så kørte vi igen
i hver vores biler mod Danhostel. Her var der
sådan set bare ren hygge med kort, slik og musik indtil klokken blev 18:00, hvor vi skulle
spise. Denne aften blev der heldigvis ikke serveret kylling men i stedet frikadeller og kartofler. Til dessert var der rødgrød med fløde, og så
fortsatte hyggen ellers bare indtil lyset blev
slukket, og folk gik til køjs.
Næste morgen var der første start allerede omkring 10:00, så vi måtte tidligt op. På stævnepladsen blev klubteltet igen slået op, men
denne gang med udsigt ud over Kolding fjor.
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Igen klarede Søllerødderne sig fremragende og
igen havde vi et par stykker på podiet. Denne
gang skulle teltet heldigvis ikke slås ned, da
stævnepladsen var samme sted i morgen.
Tilbage på hotellet skulle vi alle mødes klokken
17:00 for at nørde kort fra de tidligere dages
træninger og konkurrence løb. Vi fik også en
lille briefing på hvordan jagtstarten næste dag
skulle forgå, så ingen var i tvivl. Vi spiste klokken 18:00, hvor vi denne gang fik Wienerschnitzler. Til dessert var der citronfromage, og
så blev der ellers hygget den sidste aften på værelserne.
Næste morgen skulle alt være pakket og klar
klokken 8:30, hvor vi igen kørte til stævnepladsen ved Stenderup skov. Denne gang var der
jagtstart, så Søllerøddernes klubtelt var fuldt af
nervøse løbere, der skulle forsvare deres titel.
Men det gik godt, og vi havde igen nogle seje
løbere på podiet. Øverst på podiet i samlet stilling efter de tre etaper stod: Alberte Kaae-Nielsen (D16A), Rune Østergaard (H18A), Mikkel
Kaae-Nielsen (H20A), Mads Lassen (H20AK)
Stort tillykke til dem alle sammen.
Til sidst var der bare at pakke teltet sammen,
sige pænt farvel og køre den lange tur hjem.
Til slut siger vi stort tak til Bo, Kirsten og alle
de andre fantastiske mennesker, der har været
med til at arrangere denne spændende og læringsrige tur. Tak!!!
Skrevet af Anton Werner og Lukas Becker

Anden etape foregik i Stenderup skovene, hvor
der igen var mange bække og op til 2 meter højt
brombærkrat. Heldigvis var banelæggeren god
til at føre os væk fra det værste brombærkrattet.
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Historien bag Søllerød Oks stafetsatsning
Vi er godt og vel inde i 2016, og mange vil have
bemærket, at Søllerød OK har fået et nyt træningstilbud, nemlig stafetsatsningen. Men hvad
ligger der egentlig bag dette nye koncept – havde
vi ikke nok i de eksisterende aktiviteter – eller
hvad sker der egentlig for os?
Baggrunden for stafetsatsningen er kompleks,
men udspiller sig overvejende i løbet af efteråret
2015:
1.
Søllerød OK’s ungdomsarbejde (SUT) har kørt i
så mange år, at den første ”store årgang” er på vej
til at skulle rykke op fra SUT – nemlig Magnus
Maag, Simon Thrane Hansen, Aske Jepsen og Nikoline Andersen. Tidligere er nyoprykkede løbere
i nogen grad blevet overladt til at etablere træningssamarbejder på eget initiativ – mest succesfuldt for den oprindelige SET-gruppe, men ikke
alle løbere klarer den svære overgang fra junior til
senior samtidig med studier og arbejde lige godt.
Vi har talt om det tidligere – men det bliver nu
påtrængende at finde en løsning, der kan fastholde
klubbens ungsenior- og eliteløbere i bred forstand
i O-sporten. Andre klubber såsom Tisvilde Hegn
OK har erkendt samme problemstilling med, at
deres nyoprykkede ungseniorer er et par skridt fra
den absolutte topelite og derfor skal tilgodeses
med attraktive aktiviteter.
2.
DOFs elitecenter har igennem flere år været beliggende i Århus, og elitesamarbejdet mellem
klubberne på Sjælland vakler. Stafetoverbygningen Copenhagen O er presset, blandt andet fordi
Tisvilde Hegn OK ønsker at etablere sit eget stafethold / stafetarbejde i samarbejde med Farum
OK. FIF Hillerød står allerede alene, og med Tisvilde Hegns planer kan det blive svært at holde
Copenhagen O i live.
3.
DOF beslutter at ændre talentudviklingsarbejdet,
så både Junioreliten og TC-grupperne slankes, og
U 16-landsholdet nedlægges og erstattes af arbejde i TC.
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Alt i alt bliver det mere og mere klart, at store dele
af det strukturerede talentarbejde for både ungdoms- og ungseniorløbere vil blive lagt ud i klubberne, herunder til Søllerød OK. Vi skal altså
styrke det etablerede talentarbejde yderligere.
Samtidig har Søllerød OK en stor og voksende
breddetræningsgruppe, hvor løberne er placeret
alle steder på spektret fra ”tilfreds med at løbe en
hyggetræning i min egen hjemmeskov” til ”supermotionist – rejser gerne langt for konkurrencens
skyld og for at opleve spændende terræner”. Det
står klart, at ikke alle finder en divisionsmatch
særlig tiltrækkende trods lokkende mails og gratis
deltagelse. Der mangler således en aktivitet, som
kan give klubben mere sammenhængskraft mellem ungdom, bredde og elite – altså hvor de forskellige grupper ser og støtter hinanden og anerkender hinandens indsats for klubben. Samtidig
må vi erkende, at vi nu er så stor en klub, at det er
naturligt at ”institutionalisere” elitearbejdet –
altså at klubben bør påtage sig et medansvar for at
udvikle elitegruppen, ligesom den har gjort det
med bredde- og ungdomsgruppen.
Endelig mener vi med Kim Find Andersen som
primus motor, at vi kan udnytte de træningsbaner
bedre, som klubbens dedikerede trænere lægger
uge efter uge efter uge, fx til SUT-træningen.
Hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre at lade
skærmene hænge lidt længere og dermed udbyde
SUT-træningsbanerne til en større gruppe af klubbens løbere?
Kort før jul holdt en gruppe klubmedlemmer
(Anne K-N, Kirsten M., Aske, Henrik Kleffel,
Svend-Erik Jepsen, Magnus O, Bo Konring) et
møde, hvor disse emner var til diskussion. Det
mest påtrængende emne var vores rolle i det nye
talentarbejde og i Copenhagen O. Mødet endte
med, at vi besluttede at undersøge holdningen til
en stafetsatsning i en udvalgt gruppe ungdoms- og
eliteløbere. Det skulle gå stærkt, fordi talentarbejdet stod for en ændring allerede til nytår, og vi ønskede at have en afklaring inden da. De løbere,
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som vi spurgte, meldte overvældende positivt tilbage, og samtidig gav bestyrelsen grønt lys til
satsningen. Vi holdt derfor et nyt møde, hvor vi
traf en principbeslutning om for første gang i
klubbens historie at betale en person for at fungere
som tovholder (populært også kaldet ”indpisker”)
ved en regelmæssig stafettræning med det ultimative mål at sende et eller flere Søllerød-hold i første omgang til Tiomila i foråret 2016, og siden om
muligt til andre store stafetter som Jukola, Smålandskavlen osv. Samtidig etablerede vi en model,
hvor posterne til SUT-træningsbanerne mandag
aften evt. efter en smule manipulation kunne bruges til stafettræningen tirsdag aften (ja, vi taler
selvfølgelig nattræning, givet at de fleste Tiomilaog Jukola-ture løbes om natten… og så fordi det
lige giver den dér lidt ekstra tekniske udfordring…) og siden kunne indsamles af en gruppe
frivillige seniorer senere på ugen
Som sagt, så gjort: Stafettræningen startede 9. februar i Geel Skov, og Johan Aagaard tiltrådte som
indpisker den 23. februar. Johan er 37 år, kaptajn
i forsvaret, har deltaget på militærlandsholdet, og
mange kender ham fra hans arbejde med Nordsjællands Elite Orientering (NEO) / Senior-TC.
Stafettræningen blev en overraskende stor succes,
og efter et par indkøringsrunder blev den også udbudt til breddeløbere med næsten endnu større
succes. Den tekniske udfordring er den samme til
både bredde- og eliteløberne: kortene er ”doktoreret”, og der tilbydes almindeligvis baner af to
forskellige længder. Breddeløberne skal have stor
ros for at have taget udfordringerne i stiv arm! –
der er forlydender om excentriske postcirkler,
svenske terræner i Rude Skov, finsk- og lettisk talende løbere i Kirkeskoven og monokrome kort i
Geel Skov. Desuden er løberne et par gange blevet samlet til tørtræning med særligt fokus på
Tiomila-terrænet i Falun.
Planen om at udnytte posterne lidt bedre er også
blevet en overvældende succes. Efter at banelæggeren har sat poster ud (1. bruger), løber SUT på
dem om mandagen (2. bruger), og Johan og stafetløberne udnytter dem (evt. plus-minus et par
poster) om tirsdagen (3. bruger), hvorefter én eller
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flere seniorløbere med Kirsten Olsen som tovholder (4. bruger) indsamler dem om onsdagen! I alt
fire større eller mindre grupper, som får teknisk
udfordring af de samme poster… Indsamlingen af
refleks-klemmer ved højlys dag skulle også være
en værdig udfordring, har jeg hørt… Til gengæld
er det blevet lidt mere besværligt at ændre planer,
hvis der pludselig skal byttes skove eller trænere…
Turen til Tiomila er blevet udbudt bredt til hele
klubben, og ved deadline for tilmelding var der
27-28 personer på listen over egentlige løbere, reserver, tilskuere, indpisker, assistenttrænere /
holdledere og logistikchef. Sidstnævnte er Jens
Aaris Thisted, der med sin store organisatoriske
erfaring har påtaget sig opgaven – men selv en så
kyndig leder måtte lige ånde lettet op, da det viste
sig, at vi kunne få hjælp til forplejningen fra de
såkaldte ”Tio-kokke” omkring Copenhagen O!
Lige nu ser det ud til at blive en tur i minibusser
med afgang fredag den 13. maj og hjemkomst pinsedag den 15. maj, med overnatning på hårdt underlag på en skole nær stævnepladsen og med to
klubtelte på selve stævnepladsen. Og vigtigst af
alt har vi tilmeldt et hold til hver af de tre konkurrencer: ungdomskavlen (4 ture til 4-6 løbere), damekavlen (5 ture / løbere) og Tiomila-kavlen (10
ture / løbere) 
Både ungdoms- og Tiomila-holdet består af
yderst kompetente løbere, men dameholdet mangler fortsat 1-2 løbere.
Én af assistenttrænerne bærer navnet Rasmus
Thrane Hansen. Rasmus har i et par år løbet for
Järla i Stockholm og fortalte om sine erfaringer
ved klubbens generalforsamling i februar. Han er
skadet i øjeblikket, men svarede på en forespørgsel begejstret og positivt tilbage, at han gerne ville
medvirke som ressourceperson omkring et Søllerød-Tio-hold – når han nu ikke selv kunne løbe.
Planen er i øvrigt, at den ugentlige stafettræning
afholdes indtil Tiomila dvs. med sidste træning
den 10. maj. Herefter evalueres forløbet, og vi beslutter, om satsningen skal videreføres.
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Summa summarum: Søllerød OK har fået et nyt
tilbud, som er åbent for alle, der kan løbe en svær
bane med pandelampe, og som har følgende formål:
1. At skabe et udfordrende tilbud til klubbens junior-, ungsenior- og eliteløbere;
2. At skabe et tilbud til supermotionister og
breddeløbere, der ”vil lidt mere” med deres træning;
3. At gøre det muligt for flere løbere at få
glæde af de samme poster, når nu de er sat
ud;
4. At etablere en kultur for, at ”de store stafetter er noget, som Søllerød-løbere deltager i”, og dermed skabe sammenhængskraft mellem bredde, ungdom og elite.
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variere stafettræningerne og tilsætte forskellige
elementer, der gør træningerne sjove og udfordrende. Både i skoven og til de to tørtræninger,
som vi har haft indtil videre. Johan er med til at
bygge stafetsatsningen op som et seriøst projekt.
Og så synes jeg, at det er genialt at genbruge de
poster, der allerede hænger i skoven fra mandagens SUT-træninger!

Som sagt skal initiativet evalueres, før det evt. videreføres, men lige nu ligger det vist til en videreførelse 
Kirsten Møller.

Andreas Mikkelsen siger om stafetsatsningen i Søllerød OK:
Jeg synes, at det er rigtigt fedt at hele Søllerød OK
kan mødes om et projekt som stafettræning og
deltagelse i Tiomila. Det, at bygge en aktivitet op
om deltagelse i Tiomila, giver et rigtigt godt sammenhold i klubben. Jeg er faktisk blevet meget
overrasket over, hvor meget det betyder, at det er
klubbens initiativ og at det er klubben der står bag
stafetsatsningen, i forhold til tidligere, hvor det
har været Neo, Copenhagen O eller andre kluboverbygninger jeg har deltaget i stafetløb med.
Det gør, at jeg virkelig føler, at jeg er i en klub –
at jeg er en del af et godt sammenhold.
Det ekstra stafettræningstilbud om tirsdagen passer mig rigtigt godt. Jeg arbejder tit til sent, så det
passer mig rigtigt godt, at stafettræningerne foregår i mørke og dermed starter senere.
Jeg synes kvaliteten i stafettræningerne er høj. Vi
har flere fællesstarter i løbet af træningen, hvilket
giver høj intensitet og god konkurrencestemning.
Vi har rig mulighed for at løbe og presse hinanden. Samtidig er de baner vi løber meget udfordrende, og det giver træninger med meget høj effekt.
Indpisker Johan Aagaard har masser af energi og
gejst og gør træningerne top-seriøse, også selvom
vi ikke har høje sportslige forventninger og målsætninger. Jeg synes, at Johan er rigtig god til at
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Andreas Mikkelsen Jensen ved Påskeløbene
Det, at vi i klubben skal sammen af sted til
Tiomila, gør at jeg har lyst til at træne - også mellem stafettræningerne. Det betyder noget at være
en del af et projekt – en del af noget større, end
bare ens egne mål
Jeg er rigtigt glad for, at Søllerød OK har valgt at
satse på deltagelse i store stafetter. Det er, hvad
jeg håbede ville ske, da jeg meldte mig ind i klubben. Jeg håber på sigt, at endnu flere klubmedlemmer vil deltage i stafettræningerne og de store stafetter. Jeg tror, at det kan blive langt større end det
er nu.

Ung med de unge, løb som eliten
Ja - hvor svært kan det være, tænker jeg, da jeg
mandag aften sætter pandelampen til opladning,
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forskellen er nok ikke så stor. Tirsdag aften er Søllerøds stafettræning nemlig blevet åbnet også for
os mere almindelige motionister, og som garvet
natcup-løber så er jeg selvfølgelig klar til en udfordring med pandelampe.

Fra Nat Cup-løbet i Geel Skov.
Tirsdag aften er jeg så sammen med godt 10 andre
motionister klar sammen med lige så mange eliteløbere. Johan Aagaard som er træner for vores
Tiomila satsning, er klar med instruktion til de tre
o-intervaller som aftenen byder på. Johans instruktion lyder på, at mange af stierne er blevet
væk på kortet, og postcirklerne har han desværre
ikke ramt præcist, så det er et godt og nødvendigt
tip at læse sin postdefinition grundigt, og finde ud
af hvor posten sidder i cirklen! Og så går fællesstarten, og alle jagter mod deres første post (som
kan være forskellig). Som jeg nok havde forventet
forsvinder elitens pandelamper hurtigt, men jeg
finder frem til mine poster, og har kun lidt små
problemer hist og her. Blandt os der er ude og
træne med for første gang er stemningen høj efter
træningen, og der er enighed om, at det var sjovt
og svært selv om mange af os kender Rude skov
rimeligt godt.

Søllerød Orienteringsklub

Næste tirsdag er jeg klar igen - aftenens moment
er parløb. På Tiomila kan man opleve at være på
vej mod en post sammen med en finne, som man
ikke kan tale med. På dagens træning er halvdelen
af kortet hvidt, så man er afhængig af på nogle
dele af o-intervallerne at kunne følge sin makker
non-verbalt. Jeg fik æren af at flytte op til eliteløberne, så alle havde en makker. Min makker blev
Yksi-kaksi-kolme Martin Sauna Illum, og det
eneste jeg undervejs forstod på ham, var at han
håbede, der var en sauna ved næste post. Martin
udviste heldigvis stor tålmodighed, og det gik
også meget godt de første 1½ o-interval, men så
duggede brillerne, og pulsen føltes som et stykke
over 200!
Så konklusionen er desværre klar, helt ung er jeg
ikke og helt elite er jeg nok heller ikke  - men
det er sjovt og udfordrende.
Det er et super nyt tilbud, som vi har fået i Søllerød, træningen er høj kvalitet, og det er dejligt, at
der er en træning, hvor både eliten og bredden kan
møde og træne samme bane. Søllerød er en af
Danmarks største klubber, så derfor er det vigtigt,
at vi arbejder på at fastholde og udbygge tilbud til
vores elite og ungdomsløbere. En af måderne er at
tage til de store stafetter i udlandet som klub og at
sikre, at der er et godt træningstilbud op til
Tiomila, Smålandskavlen osv. Jeg håber derfor, at
rigtig mange af vores eliteløbere og ældste SUTter vil bruge tilbuddet og
bakke op om klubbens
nye initiativ.
Svend-Erik
Her ved DM-Sprint i
Roskilde 2015

______________________________________________________________________________
Lidt billeder fra træning 500:

Tre arrangører
Kaj, Ivar, Torben

Kakao og opvask
Ivar og Jens Aaris

Flagbål,
Torbens
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Søllerød Orienteringsklub

Træningssiden
Breddetræning – Søllerød OK.
Vinteren er forbi. Faktisk er vi langt inde i forårets
træninger og sommeren nærmer sig.
I årets først kvartal har vi, hvis vi ser bort fra en
afstikker til Gl. Grønholt Vang, holdt os til vore lokale skove. Det selvfølgelig forudsat, at vi nu regner Folehave og Jægersborg Hegn til vore nærskove. Endnu er den nye driftsplan for statens
skove omkring os ikke på plads, hvorfor vi heller
ikke kender den nye status og konsekvenser for vores benyttelse af skovene.

Gymnasium, hvortil vi flytter træningen, det bliver
en fællestræning med OK Øst. Og vejret er som
sædvanligt rigtig dejligt søllerødvejr, men i øvrigt
uden betydning, idet træningen er indendørs.
Om WMOC også flytter sommerafslutningen fra
Tisvilde Hegn, er endnu ikke besluttet.
I sidste Komposten blev der skrevet om ekstratræning. Den kører nu for fuld kraft hver tirsdag som
træning målrettet stafet og Tiomila. Men alle kan
deltage uanset om du satser på de store stafetter, eller bare gerne vil have lidt ekstra kvalitetstræning.

Blandt de allerede afholdte af årets træninger var
træning nr. 500 siden Gert startede træningerne, der
er endt op med det vi kender i dag. Mærkedagen
blev markeret med træning i Folehave, hvor Ivar,
Kaj og Torben stod for et flot arrangement. Dagens
opgave var anemoneløb, der for mange af os var et
ukendt begreb. Samlet start og så holdvis (á 3) ud
og finde poster. Vindere blev holdet: Vibe Bøgevig, Jens Rose Møller og Henrik Kleffel (o:

Træningsplanen for 2. halvår er nu næsten på plads,
men mangler fortsat nogle detaljer, så mere om den
senere.

31-03-16

502

Rude Skov - Maglebjerg

På grund af Danish Spring og div. påskeløb var der
varslet træningstørke mellem 12. marts og 7. april.
Meget lang pause for træningshungrende søllerødder. Heldigvis var Andreas Mikkelsen Jensen frisk
på at starte torsdagstræningerne tidligere end planlagt, hvorfor vi sidste dag i marts kunne samles på
Maglebjerg, hvorfra starten gik til de udfordrende
baner Andreas havde lagt.

07-04-16

503

Rude Skov - Naturskolen

14-04-16

504

Nærum Gymnasium

21-04-16

505

Geel Skov

28-04-16

506

Jægersborg Hegn

05-05-16

507

Ravneholm

12-05-16

508

Ravnsholt

19-05-16

509

Rude Skov

26-05-16

510

Nørreskoven

02-06-16

511

Trørød Hegn

09-06-16

512

Næsseslottet

17-06-16

513

Sommerafslutning

Den 14. april var der planlagt sprint på DTU, men
som tidligere skrevet, skal vi i 2018 være medarrangør på WMOC, hvor netop DTU indgår. Altså
spærret for potentielle deltagere. Det problem har
Mikkel Kaae-Nielsen og Julius Molsen løst. ”Ganske enkelt” har de tegnet nyt kort over Nærum

O-hilsen
Henrik
Breddetræning 2016

OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek kalender
på hjemmesiden.

DM-nat, afholdt 2. april i Hov Skov ved Mariager:
Sølv: Peter Østergaard i H55-, kun 19 sek. fra guldet.
Bronze: Alberte Kaae-Nielsen i D-16, Lisbeth Damsgaard i D65-, Vibe Bøgevig D70Simon Thrane Hansen, der er nyoprykket H21´er, løb et flot løb (12 km på 1.22), hvilket rakte til 4. pladsen,
kun 11 min efter landsholdsløberne, der besatte de tre medaljepladser.
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