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Forårsafslutning 2016 af Breddetræning.
Sædvanen tro (10 års jubilæum) afslutter vi et fantastisk forår med en træning i
ukendt terræn!!!.
Det foregår som sædvanligt i Nordsjælland ;
Hvornår: D. 17. juni kl. 17:00
Parkering: Rågelejevej 100 – læs det lige én gang
til !!!!
Instruktion: Der må ikke løbes i klubdragt!
Baner: Forskellige længder.
Efter løbet:
Bad – det store!
Hvor: Drosselvej 2, 3210 Vejby
Parkering:
Bedst 30 meter sydvest for Drosselvej 2

Derefter:
Grillparty, hvor Du selv medbringer det der skal
på grillen og i glassene. Du medbringer også selv
glas, tallerkener og bestik.
Velegnet camping-bord og stole kan medbringes.
Huset leverer ’flutes’ og kaffe.
Kager kan absolut godt medbringes – bør anmeldes.
Grill kan medbringes – bør anmeldes
Vi vil sætte pris på en mail om Din/Jeres deltagelse på (jens.aaris.thisted@hotmail.com)
men hellere på:
http://doodle.com/poll/dhpz75xn33yxybsf

Man kan ’løbe uden at grille’ --- og man kan
’grille uden at løbe’
Hilsen Ellen og Jens Aaris
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Formanden har ordet
Det er sidst på foråret, og vi har allerede fået en
forsmag på den danske sommer, når den viser sig
fra sin bedste side. Skoven er sprunget ud, og de
orange/hvide skærme, som har lyst op i skoven
gennem hele vinteren, er nu gemt bag grønne blade.
Også brændenælderne er begyndt at nærme sig en
lidt generende højde. Begge dele fik søllerødderne
oplevet ved årets første divisionsmatch i Klosterris
Hegn, hvor Helsingør Ski- og Orienteringsklub
havde arrangeret dysten mellem FIF Hillerød, Tisvilde Hegn OK, Allerød OK og Søllerød OK. Det
blev en dejlig o-dag, hvor solen tilsmilede os, og de
mange deltagende søllerødder nørdede baner og
spændte studerede resultatlisterne efter veludført
dåd. Resultatet blev, fristes jeg til at sige, det sædvanlige, dvs. FIF og Tisvilde løb med de to bedste
placeringer, og Søllerød og Allerød blev placeret
som henholdsvis 3 og 4.

vi kommer til at høre meget mere herom. Siden februar er der hver tirsdag aften blevet kørt åben træning for alle interesserede søllerødder – ikke kun
Tiomiladeltagerne - med fokus på stafet, som rigtig
mange har benyttet sig af og har udtrykt stor tilfredshed med. Der skal lyde en stor tak til gruppen
bag stafetsatsningen, ikke mindst til Kirsten Møller, som har haft brug for sine evner som koordinator, Anne Kaae Nielsen som ihærdig indpisker, Johan Aagaard, vores inspirerende træner, og Jens
Aaris, der var logistikchef på Tiomilaturen. Stafetgruppen vil nu evaluere forløbet i foråret og herefter formidle en anbefaling til bestyrelsen om stafetsatsningens videre skæbne.
Den sidste lørdag i april inviterede landets orienteringsklubber til FindVej-dag, og Søllerød valgte ligesom sidste år at benytte vores pæle i Ravneholm.
Steen Knuhtsen og Frede Lillelund havde gjort et
kæmpe forarbejde med at stable en flot FindVejdag på benene, og de næsten 200 deltagere, der
mødte op, fik en god eftermiddag i skoven. Sædvanen tro, var der også udsat en lille sprintbane med
tidtagning, og ikke kun børnene, men også en
gruppe voksne herrer kæmpede, så man skulle tro
det var lyv, for at få den bedste tid.

Søllerødderne gør klar til turen i skoven.
Anden runde i turneringen foregår sidste søndag i
august i Kongelunden på Amager. Den megen træning på kurvekort, som er blevet så populær ved
torsdagstræningerne, får vi desværre nok ikke så
megen glæde af ved den lejlighed. Men reserver allerede nu dagen, for vi vil så gerne se jer alle sammen i skoven.
Frede og Steen under klargøring til dagen
Søllerøds lidt hypede stafetsatsning, der blev sat i
søen i februar, kulminerede i denne omgang ved
Tiomila, den store internationale stafet, der i år blev
holdt i Falun i Dalarne i terrænet omkring skihopstadionet Lugnet. Søllerød stillede med ikke færre
end fire hold! To 10-mandshold, et damehold og et
ungdomshold. Bevares, der var indkaldt et par forstærkninger udefra, men det er en bragende succes,
at det lykkedes at stille så stærkt. Deltagerne havde
en fantastisk oplevelse, forlyder det, og mon ikke
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Ugen derpå var Søllerød arrangør af en afdeling af
SkovCup, hvor 131 børn og unge deltog. SkovCup
er et rigtig hyggeligt arrangement, som tiltrækker
både medlemmer af orienteringsklubber og udefra
kommende. I år foregik den i en solbeskinnet Geel
Skov med stævneplads ved Geelskovparken. Susanne Thrane var atter engang stævneleder, og med
hjælp fra mange både voksne og unge søllerødder
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blev stævnet igen en succes. SkovCup-finalen foregår Grundlovsdag i den nordlige del af Rude Skov,
og også her er Søllerød engageret i at arrangere
stævnet.
Klubtræningen den 14. april blev helt speciel. Den
var lagt i hænderne på nogle af vores store SUT,
som inviterede til indendørs orientering på Nærum
Gymnasium. Ja, hvad var nu det? Orientering inde
i en bygning? Det må da være piece of cake. Vi blev
klogere! Arrangørerne havde brugt mange timer på
at tegne kort og lægge baner, der gik op og ned og
rundt på alle gymnasiets 5 planer. Det hele blev annonceret som en åben træning med det resultat, at
ikke færre end 160 deltagere fra mange klubber oplevede, at indendørs orientering er forrygende
svært og vanvittig sjovt. Helt fra Sverige kom der
deltagere.

Fra stævnecentret i agoraen var der perfekt udsigt
til banerne, og gennem de mange glasvægge kunne
man se, hvordan selv garvede o-løbere måtte
standse helt op og bruge lang tid på at gennemskue
vejvalget til næste post. Og nogle gange gik det alligevel galt, og man blev fanget i en blindgyde og
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måtte tage turen tilbage igen. Tusinde tak til ikke
mindst Mikkel og Julius, som har brugt utallige timer på stævnet, og til Nærum Gymnasium, der velvilligt lagde terræn til stævnet og gav os mulighed
for at prøve noget helt nyt. Jeg kan varmt anbefale
YouTube-videoen, som der linkes til fra klubbens
Facebook profil.
Forberedelserne til veteranverdensmesterskaberne
WMOC 2018, som vi arrangerer sammen med Tisvilde Hegn, Farum og OK Øst er nu for alvor i
gang. Der er etablereret en stævneledelse med Ole
Husen, Farum, som stævneleder og 2 repræsentanter fra hver klub. Fra Søllerød er det Anne Kaae Nielsen og – indtil videre – mig. Desuden er der etableret en overordnet stævneorganisation, og i begyndelsen af maj blev der holdt et møde i denne, hvor
stævneledelsen præsenterede et oplæg til, hvilke
tanker vi har gjort om stævnet, og hvilke rammer
der er besluttet. Stævneorganisationen vil blive udbygget gennem de næste måneder, men den mest
presserende opgave lige nu er at få den første version af stævnets web-site i luften og få udarbejdet
brochuremateriale, der kan uddeles til deltagerne i
dette års WMOC, som finder sted i Estland til august, så hold øje med wmoc2018.dk i tiden fremover.
Årets sommerklubtur til O’France i nærheden af
Montpellier i SV-Frankrig nærmer sig. Jeg deltog
selv i en klubtur til samme område i 2008, hvor jeg
blev meget begejstret og vældigt udfordret i det helt
unikke og vanskelige terræn. Jeg glæder mig meget
til at deltage i endnu en hyggelig klubtur og blive
vældigt udfordret igen og ønsker jer alle en dejlig
sommer med mange gode oplevelser.
-Niels

________________________________________________________________________________

Lokalebooking i Rudersdal
Søllerød OK har mulighed for at booke os ind på et lokale i kommunen, f.eks. en gymnastiksal eller et
møde-/fest-lokale. Formålet skal være klubrelateret dvs. ingen konfirmationer eller fødselsdage,
medmindre det holdes som en klubfest.
Der bookes via booking.rudersdal.dk på kommunens hjemmeside - henvend dig til iben.maag@gmail.com,
hvis du har brug for password dertil. Når du booker på portalen, så send en link om det (dato, tid, formål) til sollerod@sollerod-ok.dk mailadressen. Så kan vi finde dig og sende reservationsbekræftelsen videre
til dig, når den kommer på mail til klubben.
Det er gratis at "leje" et lokale på den måde, bortset fra hvis der er køkkenfaciliteter eller lignende, der kræver professionel rengøring.
Hilsen bestyrelsen
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Den ”skotske” bomhistorie
Kirsten Møllers egen bomhistorie (ufk.)
Vi skriver august 2015 og er draget til Highland
2015 – publikumsløbene, der ledsager årets verdensmesterskaber i orienteringsløb. Det foregår,
som navnet antyder, i Skotland. På dette tidspunkt
har vi løbet følgeløb til junior-VM i Norge og ”de
rigtige” løb til veteran-VM i Sverige, og dertil en
bunke løb i Danmark. Med andre ord har vi hentet
kolossalt meget erfaring! I går blev jeg nr. 49 af
over 150 løbere i klassen, så jeg har glade forventninger om en god præstation i dag.
Jeg har endvidere besluttet mig til rent faktisk at
lære af erfaringen. Efter en nøjere analyse af årets
mange løb er jeg nået frem til, at jeg med fordel kan
bruge kortere tid på førstestrækket – forstået på den
måde, at hvis jeg sætter farten ned og koncentrerer
mig om at orientere lige i posten, så vil det gå mig
bedre.
Denne nye strategi med forsigtighed på førstestrækket repeterer jeg flere gange for mig selv, da
jeg efter rundt regnet 3 km gang / løb i regnvejr står
klar i et ubeskrivelig mudret startområde. Jeg har

sendt Bo af sted på hans bane og er nu klar til min
egen bane. Det er holdt op med at regne, og jeg vælger at tage kasketten af og stikke den ned i bukserne. Jeg går frem igennem startbåsene, tager min
løse postdefinition og sætter den i definitionsholderen. Så er jeg fremme ved startlinjen – uret bipper,
jeg løber frem og tager mit kort og finder min plads
i slangen af mennesker, der løber ud fra starten. Der
er et mudret spor ud, og imens jeg bestræber mig
på ikke at glide i smatteriet, truer kasketten med at
flygte ud igennem et bukseben. Jeg når frem til
starttrekanten og læser grundigt på kortet. Første
stræk er relativt langt og har flere vejvalgsalternativer. Jeg lægger en plan for at passere det nord-syd
gående vandløb, se det åbne område lige vest for,
evt. tage stien langs vandløbet eller også bare grovløbe igennem terrænet mod syd eller SV, gerne
ramme den NØ-SV gående sti, men ellers passere
igennem det store åbne område N for posten, hvor
jeg også lige kan se de tætte områder både mod Ø
og det, der indeholder min post, og så orientere forsigtigt op mod posten fra mosen i det åbne område.
Som sagt, så gjort. Jeg passerer
vandløbet, finder det åbne område V for – det er godt nok noget vådt i bunden, men det skyldes nok grøften, som går i kanten. Der er mange mennesker,
som løber frem tilbage i området. Videre går det igennem terrænet – ganske vist passerer jeg
ikke den NØ til SV-gående sti,
men jeg må have sneget mig
igennem et sted, hvor der ikke
var så meget sti endnu, for jeg
ser tydeligt det store tætte område Ø for posten. Det åbne område er ikke så tydelig åbent,
som man kunne have ønsket sig,
men det har man jo prøvet før
rundt omkring i verden. Jeg
trækker op igennem der og ind
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imod det tætte område med posten, og der kommer
højen. Hmmm, ingen post. Jeg undrer mig, men der
er jo flere høje i området. Vælger derfor at trække
længere op ad skrænten, altså mod syd, ind i det
åbne område med spredt bevoksning. Stiller mig
ved den første større høj og undrer mig lidt – det
stemmer jo, eller gør det ikke? Nå, jeg erkender at
jeg bommer og vælger at trække helt op til et sikkert opfang. Dér er stien S for posten. Nu skal jeg
bare læse mig ind på den og så tilbage i området,
når jeg ved helt præcis hvor jeg er.
Som sagt, så gjort. Der er temmelig tæt omkring
stien, men jeg finder kanten af det tætte og begiver
mig tilbage ned ad bakken mod ”mit eget” tætte
område. Stor høj, større høj, tjek – tjek – der er en
del mennesker over det hele, men ingen, der ser ud
til at være på vej til min post. Dér er grøften, der
går ind i det tætte område – hov, jeg troede da ikke,
at jeg var så langt vestpå? Nå, den kan jeg jo godt
følges med på et lille stykke. Hmmm – den ender i
et temmelig stort område med blankt vand? Ganske
vist har det regnet meget, men så stor en mose
burde vel være på kortet eller hvad? Nå, jeg går
rundt i kanten af det våde og følger grøften, der synes at gå på kanten af det tætte område. Nu er jeg
moderat bekymret for, at jeg er ude i et halvstort
bom. Jeg vælger atter at bevæge mig opad i terrænet mod den førnævnte sti, men inden jeg når
derop, kommer jeg frem til en post på en høj. Det
skader jo ikke lige at tjekke, om det er post 1. Det
er det nu ikke, men med et hurtigt kig på posdefinitionsholderen kan jeg konstatere, at det er min post
3. Til min skræk ser jeg, at post 3 ligger endog meget langt sydvestpå for post 1! Nå, der er ingen vej
udenom – nu ved jeg jo, hvilken vej jeg skal, og jeg
løber hastigt i retningen hen over det første vandløb
og videre i fuld fart. Indtil jeg bliver standset af et
vandløb.
Med meget stejle kanter. Det synes jeg jo ikke, at
jeg kan genfinde på korttegnerens skitse. Jeg går
frem og tilbage langs vandløbet, men lige meget
hvor meget jeg prøver, kan jeg ikke få de stejle
skrænter til at forsvinde. Hér dukker nogle andre
løbere op, som også synes at være lidt forvirrede,
heraf en dansk kvindelig medløber. Nu synes jeg
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jo, at jeg må træde i karakter, og det hjælper mig til
at erkende, at jeg står ved det hér vandløb – ganske
tæt på startområdet. Jeg fatter ikke en bjælde af,
hvordan jeg er havnet dér, men det er i hvert fald
dér jeg er. Med andre ord skal jeg vestpå. Den retning løber jeg nu og kommer til en sti, som er godt
og grundigt trådt til at mange tusind fødder, og som
løber langs med vandløbet med skrænterne. Jeg følger den op til den NØ-SV-gående sti og finder herfra med en del besvær op til det åbne område og
herfra med endnu en del besvær op til min post
190…
Som har nr. 180! Nu står verden ikke længere, og
efter et par sekunders mentalt frit fald falder det
mig ind at sammenligne kort med løst postdefinition og konstatere, at jeg har taget det forkerte kort
ved starten.
Jeg kan ikke længere huske, hvor lang tid jeg havde
brugt indtil dette tidspunkt – men et eller andet sted
mellem 45 og 65 minutter var der gået. For at gøre
en allerede lang historie lidt kortere, så endte jeg
med at beslutte mig for at løbe direkte til mål, frem
for at løbe tilbage til start og finde rundt på min
egen bane. Senere kunne jeg konstatere, at mange
havde brugt overordentlig lang tid – men at det rigtige førstestræk faktisk bare gik ned til et stup ved
det første vandløb. Det stræk havde Bo nemlig
også, så vi kunne se det på hans kort. Et nemt lille
stræk… Hvis jeg bare havde taget det rigtige kort,
hvem ved så, hvad der kunne være sket? Eller hvis
jeg hurtigt efter starten havde erkendt, at kortet var
forkert – og det havde jeg flere muligheder for…
Hvem ved så, hvor godt det kunne være gået?
Men det er kontrafaktisk historieskrivning. Hvad
der rent faktisk skete senere den dag, var, at Ida
Bobach vandt VM-guld på damernes langdistance,
og at både Bo og jeg stod ved målslusen og så
hende løbe i mål efter en præstation, der på smukkeste vis rundede et historisk rød-hvidfarvet VM
af.
Det, jeg lærte af bommet var, at man skal ikke bare
koncentrere sig om at gå forsigtigt og sikkert på
førstestrækket – det er også en god idé at have det
rigtige kort med…
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Indendørsorientering
På Nærum Gymnasium
Nærum gymnasium – o-løb.
Det var svært (- for mig), men også sjovt og anderledes.
Mikkel Kaae-Nielsen og Julius Molsen havde
inviteret til indendørs orienteringsløb på Nærum Gymnasium, hvor de begge færdes til
hverdag.
Korttegningen havde de selv klaret med
hjælp/inspiration fra de svenskere, der har tegnet indendørs kort i Stockholm.
Nærum Gymnasium består af 5 etager, inkl.
kælder. Hvert lag er tegnet for sig, så hver gang
man kommer til et nyt niveau, skal man kigge
på et nyt kort. Og det havde jeg svært ved. Ikke
at kigge på det nye kort, men at finde ud af hvilken trappe, jeg var kommet op/ned ad. De eneste stræk, der gik godt for mig, var dem, hvor
jeg skulle blive på samme etage. Mit løb blev
mere gang end løb.
Strækket til post 13 gik fra niveau 3 til 0 og da
jeg ikke kunne gennemskue strækket, løb jeg til
niveau 0 ad nærmeste trappe. Vel nede, skulle
jeg finde posten i et hjørne af et rum med fire
lukkede vægge. Det var uforståeligt for mig.
Jeg kunne se, at der var en trappe i rummet,
men hvordan fandt jeg den trappe?? Heldigvis
sad Claus Kaae ved et bord og talte med et par
tilskuere, og han svarede beredvilligt, da jeg
sagde, at jeg ikke kunne finde ud af det.
Tak Claus.
Bagefter kunne jeg se, at jeg skulle have løbet
til 2. etage, løbet til ny trappe der og så videre
ned til niveau 0.
Et sted så jeg Kaj Rostvad stå, værende i vildrede, som jeg selv. Men han troede nok, at jeg
kunne finde ud af det, for han stod lige der, hvor
jeg på samme etage skulle have en post. Forbi
Kaj, stemple og væk igen. Det var fra 16 –
17, begge poster på 1. sal, hvor også post 18 lå.
Der var to efter mig på resultatlisten, begge
med fejlklip.
Næste gang, hvis der bliver en næste gang, vil
jeg helt sikkert klare mig bedre!!
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Løbet havde tiltrukket mange søllerødder og
mange løbere fra andre Nordsjællandske klubber og endda ti løbere fra Lund.
Om terrænet: Der findes en del vegetation på
gymnasiet som primært er opført i bede og
krukker. Kuperingen består af fire opgange
som tilsammen med en hovedtrappe og en mindre trappe forbinder fem etager. Ækvidistancen
er 1 trappetrin. Klasseinddelingen lød på antal
etageskift.
Herrer: 20, damer: 15, ungdom: 12 og let: 7 etageskift.

Tilmelding på dagen var også en mulighed

Vindertiderne var sat til omkring 25 min i alle
klasser, men der blev løbet betydelig hurtigere.
Mikkel Kaae vandt herreklassen på 11.17
Astrid Maag vandt dameklassen på 11.49.
Dame – 16 blev vundet af Alberte Kaae-Nielsen på 13.37
Herre – 16 blev vundet af Anton Werner på
12.39
Senior (med kun 12 etageskift) blev vundet af
Rasmus Hvid i tiden 9.52
Alle fra Søllerød Ok.
Ellen K. Larsen og Selma Schytte Olsen (11 år)
deltog i henholdsvis D-12 og den blandede
klasse LET og de klarede sig flot med to tredjepladser.
I alt 168 løbere havde fornøjelse af at deltage i
dette indendørs orienteringsløb.
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Der var STOR tilfredshed med arrangementet,
som i indbydelsen blev kaldt et 1-stjernet D—
træningsløb, og desuden et SRE-løb, altså et såkaldt Søllerød Ranking Eventløb. Det betyder
høj kvalitet med lækre nye kort, live resultatformidling og en hel masse udfordring i jomfrueligt terræn.
FLOT, FLOT sprintløb, arrangeret af Mikkel
Kaae-Nielsen og Julius Molsen med Søllerød
Orienteringsklub i ryggen. (-som de skriver i
indbydelsen)
Vibe Bøgevig

Stævnepladsen i niveau 0 med udsigt til 2. etages glasvægge.
________________________________________________________________________________
Her ses en lille bid af kortet med post
13, som jeg først bagefter kunne finde
et vejvalg til.
Der er ingen adgang direkte fra niveau
nul, så man skal ned ad trappen et eller andet sted fra 

Her har vi Claus, der lige kunne få mig på rette vej.

Her Ken Willén
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Ib Glud Konradsen H-90

Billedet af Ib er taget den 5. marts 2016, 6 uger før
Ibs 90-års fødselsdag. Han deltog i 500-fejringen.
Det er generelt ret enkelt at skrive noget om en fødselar. Man spørger bare nogle, der er ældre eller
jævnaldrende, og hvis personen besidder Ibs mange
positive egenskaber, så skriver omtalen næsten sig
selv. Så let var det dog ikke at finde de ældre eller
jævnaldrende, så der måtte gås andre veje.
Ibs søn Lars viste sig meget imødekommende,
men måtte lige konsultere Onkel Finn. Så tog vi fat
i Jørgen Perch i hans schweiziske udlændighed.
Også meget hjælpsom, men beklagede sig over, at
Ib havde et aldersmæssigt forspring på en halv snes
år. Jeg selv mødte først gang Ib i ’80’erne, da jeg
vovede mig ind i tidligere hæderkronede HOLTE.
Det følgende er således ikke fuldt så meget Ib i
SØLLERØD OK, som det er en lille mosaik, som
forhåbentlig på fornuftig måde beskriver klubbens
eneste og stadig aktive H-90’er. Senest set i klubdragt i Klosterris Hegn søndag den 29. maj 2016.
Lars nævner, at Ib er født (20.4.1926) og opvokset
i Horsens. Han var tidligt meget aktiv med fodbold
og håndbold, og skulle have været en ret god håndboldspiller. I forbindelse med at han kom på Horsens Stadion, fandt han ud af, at han var god til at
løbe (specielt 800 m og 1500 m) og startede så i
Horsens Atletikklub, hvor han hang fast pga. nogle
rigtigt gode venner. Det var i 1941-42. Hans bror
Finn var meget aktiv i spejderbevægelsen og kom
der i kontakt med kort og kompas, hvilket smittede
og på den måde begyndte Ib med orienteringsløb
på primitivt niveau. Samtidig gik Ib løs på langrend. Denne sport var domineret af roerne, men på
nogle gamle ski gik Ib hen og vandt Horsens Mesterskaberne.

10

Under krigen samledes man meget om fælles aktiviteter og roerne, spejderne og løberne blev enige
om at organisere orienteringsløb sammen. I 1944
var Ib og Finn med i den gruppe, der startede Horsens Forenede Sportsklubbers Orienteringsafdeling. Der blev arrangeret løb med 20 – 30 deltagere.
(Husk lige, at DOF først blev grundlagt i 1951, men
at former for o-løb havde rødder tilbage til 1898
ifølge DOFs hjemmeside).
Så rykker det: I 1952 flyttede brødrene Konradsen
til Holte. De søgte op til Rudegaard Stadion, og Ib
blev straks rekrutteret til atletikholdets 5 km, og
samtidig blev han i Holte Idrætsforening Atletik og
Orienteringsafdeling sat til at rede regnskabet ud,
så Ib blev valgt til hovedbestyrelsen i HI og var kasserer gennem en længere periode. Samtidig trænede Ib hårdt og kom på landsholdet mod Sverige.
Ib fortsatte med at træne langrend og kom bl.a. i
avisen med nogle af landets første rulleski, så da
HI’s Skiafdeling blev etableret blev Ib medlem
nr.1.
Alsidighed prægede Ib, så han blev regnskabsfører,
da man byggede den første Holtehal i 1959. Han
var også aktiv på byggepladsen sammen med de
mange frivillige, der i meget høj grad stod for byggeriet. Holtehal 1: Samlet pris kr. 343.000.
Lars slutter sine bemærkninger om sin far med, at
Ib gennem tiden har lært mange o-løbere at finde
vej, ligesom han, da han var gået på pension, gav
DOF en tiltrængt hjælpende hånd med regnskaberne, ligesom Ib var regnskabsfører ved flere
større arrangementer bl.a. NOM på Bornholm.
Stadig er vi ikke nået til Ib i Søllerød OK, men det
er jo også kun de sidste 25 år af et langt og aktivt
liv, så nu kommer et lille indlæg, fra én, der kendte
Ib vældig godt både fra den sportslige og private
side. Jørgen Perch, der i mange år har boet i
Schweiz, følger stadig godt med i klubbens liv, og
ligesom Lars tøvede han ikke et øjeblik, da vi
spurgte, om han kunne bidrage til et fødselarportræt.
Her er hvad Jørgen tilsendte os:
”Når jeg kigger i bakspejlet, løb Ib og jeg ikke oløb sammen i så mange år, som jeg først havde på
fornemmelsen. Her er nogle tidskoordinater, som
sætter jer ind i billedet: Jeg begyndte at løbe o-løb
i 1950 som junior og startede formentlig i det som
dengang hed Herre-A i 1955.
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Jeg kan ikke huske mit første møde med Ib, men
jeg véd, at vi var sammen på et påske o-løbskursus
på Sjöarp ved Kallinge i Blekinge i 1956. Jeg rejste
så fra Danmark i efteråret 1967 og har boet i udlandet siden bortset fra 3 år (1971 – 74), hvor vi var
tilbage i Danmark. Og Ib er 10 år ældre end jeg er.
Så meget for tidsbestemmelsen.
I de 10 + 3 år dannede Ib, Hans Hartmund og jeg
HI’s Herre-A stafethold, og da Hans flyttede til Jylland, løb Ib og jeg stafet med Kurt Christensen
(”Nerve-Kurt”). I de år vandt vi (så vidt jeg husker)
sammen forskellige medaljer ved KM og DM stafetter, men hvilken farve de havde, husker jeg ikke.
Jeg erindrer heller ikke placeringer i individuelle
konkurrencer, men jeg husker, at Ib var blandt de
bedste løbere dengang, så hans hastighed ofte var
foran finorienteringen, hvilket kostede ham topplaceringer, som ellers umiddelbart burde have været
hans. Dette gælder kun for H-A. I Oldboys løb jeg
ikke mod eller med IB.”
Så hopper Jørgen lidt bort fra o-sporet, men det bliver hans bidrag ikke mindre interessant eller mindre sigende om Ib af:
” Jeg husker derimod tydeligt vores fælles tur til
toppen af Kilimanjaro i 1967: Ib var af Danmark
Nationalbank blevet udlånt til Tanzania, som efter
at det tidligere Østafrika i tresserne blev delt op i
Kenya, Tanzania og Uganda, skulle oprette en Nationalbank i Tanzania, hvilket Ib skulle hjælpe med
til. Før Ib, Ulla og Lars (bidragyderen ovenfor)
drog derned havde Ib en ledende stilling i Danmark
Nationalbank. Käthi og jeg blev gift i 1965 (uden
bryllupsrejse), og på en eller anden måde blev vi
enige om, at den kunne gå til Tanzania, også fordi
Ib og Ulla gerne ville have besøg fra Danmark.
Dagen efter at vi kom til Dar es Salaam kørte vi i
retning mod Kilimanjaro, hvor vi den første nat boede i en lodge 1300 m over havet. Næste morgen
satte vi fem ud. Vi gik 16 – 20 km om dagen og
overnattede i primitive hytter. Den 3. dag var vi så
oppe i 4800 o.h. og startede om natten på de sidste
1100 meters stigning og nåede toppen tidligt om
morgenen den 4. dag, hvor vi måtte ofre vores maveindhold til guderne.

Søllerød Orienteringsklub

Igen, set med nutidens øjne og i bakspejlet, var det
måske ikke smart at overvinde ca. 6000 meters højdeforskel på 4 dage uden nogen form for akklimatisering. Undervejs til hytte 2 fik Lars gnavet sin
ene hæl blodig af støvlerne, og på trods af Lars’
meget kraftige protest blev det bestemt, at han ikke
kunne/skulle videre, og at han og Ulla, som blev
hos ham, skulle blive i dén hytte og vente på, at vi
andre tre forhåbentlig vendte tilbage efter 2 dage,
så vi alle 5 kunne følges ad ned til vores udgangspunkt.

Alt gik godt og efter en meget lang og velfortjent
søvn i dén lodge, hvorfra vi startede, kørte vi alle
videre på en 10-dages safari, inden Käthi og jeg
måtte forlade Ib og hans familie i Dar es Salaam”.
Så slutter Jørgen. ”Ibs differentiere, velovervejede
indstilling og hans betænksomme og venlige væremåde overfor andre har i den tid, jeg har kendt ham
været hans kendetegn og grunden til, at jeg personligt altid har sat meget pris på Ib”
Så præcist og sandt kan det siges. Stor tak til Lars
og Jørgen for deres bidrag til et nuanceret billede af
Ib.
Så må Ib og Søllerød vist have krav på et par sætninger. Fra vores jubilæumsskrift fra sidste år har
jeg plukket under ”Søllerød OKs danske mestre
gennem 25 år” og under Ib Glud Konradsen nævnes ”1994: Lang i H 65,
Nat i H 65. 1995: Lang
i H 65, Nat i H 65. 1996:
Klassisk i H 70. 1997:
Stafet i H 65/D 50,
Klassisk H 70. 1999:
Klassisk i H 70. 2001:
Lang i H 75, Klassisk i
K 75. 2006: Klassisk i H
80. 2008: Ultralang i H
80, Mellem i H 80.” Og
det er kun, hvad Ib har
løbet hjem i Søllerød. Af Jørgens indlæg fremgår
det jo, at der også var en heftig medaljeregn i olivet før 1990.
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Vi finder også Ib
nævnt i samme jubilæumsskrift
under
”Dansk OrienteringsForbunds hædersbevisninger”.
DOFs
ærestegn: 2004 Ib
Glud
Konradsen.
Silva-blokken 2009:
Ib Glud Konradsen. I
jubilæumsskriftet
nævnes, hvorfor man
får disse hædersbevisninger.
Jeg håber, at ovenstående giver et indtryk
af Ib som et engageret
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og hjertevarmt sportsmenneske, der ved siden af sit
almindelige arbejde ikke blot gjorde sig fornemt
gældende i konkurrencerne, men også tog det tunge
administrative slæb på sig, når der blev kaldt. De
fleste af Ibs mange fortjenester er ikke nævnt: Enten er de glemt, eller også ville de fylde flere numre
af Komposten, derfor er indlægget bare en fortælling om, at sådan kan man også bruge sit liv. Og det
har helt sikkert været Ib til glæde, fordi det ligger i
hans natur, og Ib bør være os andre et forbillede, så
han bare er klubbens første aktive H-90’er.
Hjerteligt til lykke kære klubkammerat og mange
glade gensyn i skoven.
Kaj Rostvad
Mødte Ib i Klosterris Hegn 29/5 2016 (Vibe)

________________________________________________________________________________

Og så til noget helt andet 
Sjællandsmesterskaberne i stafetorientering resluterede i tre ungdomsmedaljer:

Øverst tv: Guld i H/D-43: Mads Lassen, Vincent og
Lukas Becker.
Øverst th.: Sølv i H-20: Rune Østergaard, Mikkel KaaeNielsen og Julius Molsen.
Bronze i H/D-12: Ellen K. Larsen, Frida Hagedorn og
Emilie Bæk Christiansen.

TILLYKKE !
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I virkeligheden var det min egen skyld…
Af Michael Graae
(En førstegangs-, førstehånds- og førsteturs oplevelse af den svenske 10mila stafet)
”Kim…. Kiiiiim…. Kiiiiim”. Jeg havde i hvert fald hørt efter indpiskeren på et område: Man skulle
ikke lade den forrige løber vente på sig nede i skiftezonen. ”Kiiiim”. Alligevel stod jeg nu her og råbte
på min efterfølger, der ikke stod og ventede (læs: fornuftigvis ikke stod og skuttede sig i blæsten og
de 4 grader C, da jeg nu kom i mål 45 minutter senere end jeg i en vild fantasi havde tænkt jeg kunne
løbe på). ”Kiiiiiim”.
Pludselig stod han foran mig, løbetøj, pandelampe og klar til afgang, og alligevel tid til at spørge
hvordan det var gået. Hmmm… ”ikke så godt – jeg mangler en post”.
Stafetstarten var gået længe inden.
I foråret meldte klubben ud, at man ville starte en stafetsatsning med indbygget ”indpisker”. Mange
gode grunde lå bag og på venligste vis blev der også plads til en H-50 løber som mig i den ugentlige
stafet-træning, der, de gange jeg deltog, mest var kendetegnet ved regulært møgvejr, høj intensitet, og
mange poster. Alt sammen i tråd med virkeligheden fandt jeg senere ud af!
Efter nogle måneders træning var der sat i alt fire hold: Et ungdomshold, et damehold og to 10milahold. Pga. afbud havde jeg fået plads på andetholdet og pga. vansind havde jeg meldt jeg kunne slæbe
mig gennem førsteturen.

10mila starten var gået godt 2 timer og 45 min inden jeg stod og råbte på Kim. Små 400 mestendels
herrer løb rundt og rundt og rundt nedenfor den lokale skihopbakke og prøvede at holde sig varme
enten alene eller i takt til musikken, af typen ’Balls to the wall’ m. Accept fra de glade 80’ere (tjek
youtube hvis du vil opleve denne opvarmningsmusik). Op og ned af starten på ’morderbakken’, rundt
foran publikum, og så med fem minutter til start blev vi gennet mod selve startområdet, hvor vi blev
linet op med 20 mand i brechen.
Post 1-3 (71-52-53)
(Kortet kan findes via dette link: http://www.fiand.dk/filer/2016-Tiomila/Tiomila_Falun_2016_v3.jpg
Numrene henviser til postnumrene, så de interesserede kan følge med rundt på banen.)

Indpiskeren havde sagt det flere gange: ”I starten skal man holde sig til, for ellers skal man overhale
for mange i sporet på vej mod de første poster”. Mikkel på Søllerød-1 levede fint op til dette, og
passerede startposten som nr. 50, mens jeg først nåede frem som nr. 346. I fuld fart videre op ad
bakken passerede vi to snefaner midt i sporet, og fik en påmindelse om, at Falun er svensk skisportscentrum nr. 1. Første post lå ca. 2,2 km væk, og blev kun misset med 20 meter eller så, der så gjorde
at jeg måtte tage en kort æresrunde for at finde den i 2. forsøg. Videre mod post 2, der lå knap 2,5 km
længere væk, og så var det helt klart hvorfor kortet var i størrelse A2! Fundet i første forsøg med en
sikker kompaskurs, og så følge spor og løbere til post 3, der lå lige rundt hjørnet, og sidenhen viste
sig at være første meldepost 5,5 km fra starten. En placering som nr. 340 kun godt 17 min efter. Det
går sq da forrygende det her….
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Turen til Falun blev klaret i tre Hertz-biler med plads til 9 mand i hver. Jens Aaris var den store
logistikchef, der udover tjansen med at skaffe biler også havde hentet det nødvendige gear i klubhuset.
Tre mand høj gled vi mod Helsingborg en times tid inden den store hob for at hente bilerne hos Hertz,
så vi standsmæssigt kunne holde foran færgeterminalen og hente første brøkdel til de to forreste kareter, når nu de dukkede op omkring 14. Den tredje bus afgik først omkring 16, da der lige var noget
arbejde, der skulle klares.
Post 4-6 (118-40-77)

Vejen til fjerdeposten bestod mest i at holde næsen i sporet, og følge efter placeringerne 339, 338 osv.
Jeg passerede to poster, der ikke var tegnet ind på mit kort, så gaflingerne lå nok tæt, uden at jeg dog
hæftede mig meget ved det. Videre mod femteposten i nogenlunde samme formation. Ned ad den ene
bakke, og op ad den næste. Gad vide hvad det der ækvidistance = 5 m egentlig betyder? Fire kurver
ned og otte kurver op er jo ingenting i moderne o-løb… Videre med lokal turbofart stadig mere eller
mindre i sporet – både det i græsset og den tyndere og tyndere stribe af løbere foran. Post 6 blev
fundet, og efter en lille pustepause kom et bom i fareklasse A: ”Nu er det bare sydpå til det lysåbne
område, og så vupti ind til posten.”
Vi sov på ’hårdt underlag’ på en skole i Falun by ca. 2,5 km fra stævnepladsen. Ankomst vel omkring
22 og indtjekning til to klasseværelser. Gang i underlag, luftmadrasser, soveposer, tandbørste etc. og
i løbet af forbløffende kort tid var der ro i klassen. Selv skulle jeg lige ”lande” efter køreturen, så jeg
trak ud på gangen og hang lidt ud ene mand.
Post 7 (123)
Ned ad bakke i fint tempo. Hvad var det nu de brune streger betød? Krydse dem eller følge dem
betyder vel ikke det store? Finde en sti, der ikke lige passer helt med retningen, men hva’ fa’n, og så
ind til det lysåbne, her passede stien perfekt, og så over mod skovhjørnet og så ligger posten i en
hjælpekurvelavning som…. øh…. ikke liiige er til at se?! Altså stien passer helt perfekt, skovhjørnet
der, og så… Nu tænder jeg sq pandelampen og ser om jeg kan finde en refleks et sted. Ingen reflekser.
Ingen mennesker. Det lysåbne område var jeg til gengæld sikker på! Jeg løb frem og tilbage på stien
/ stierne og følte mig noget ensom før jeg endelig valgte at løb nord på i kanten af det lysåbne. 16
minutter og 18 sekunder efter post 6 fandt jeg endelig post 7. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvad
der gik galt, men jeg tænker bagefter om jeg fik drejet kortet 90 grader, for fra post 6 skulle jeg bare
løbe 4-500 m stik vestpå for at komme til post 7. At der så var en parallel sti og et parallelt skovhjørne
i den anden ende af det lysåbne gjorde det ikke nemmere lige at finde ud af, at jeg var håbløst på gal
kurs.
Et ukendt antal vækkeure sørgede for, at vi kom tidligt op, og med en fyldt ungdomsbus begav jeg
mig mod stævnepladsen. Inklusiv parkering fyldte stævnepladsen vel kun 300*900 meter, men så var
der også plads til et par idrætshaller, svømmebassiner, bandybaner, ishockeyhal og ikke mindst vartegnet: To skihopbakker. Til dem der spørger ”hvad blev der af den sne der faldt i fjor?” kan vi nu
svare: Den ligger under et tykt lag savsmuld for foden af skihopbakkerne!
Post 8-10 (50-73-116)
Anden meldepost efter 7,0 km blev nået på 50 sekunder. Må være det stræk med den bedste tid .
Nu dog med et minus på knap 35 minutter til de førende. Henover det lysåbne, gennem et smalt skovbryn, og så noget ned ad bakke, gennem endnu et par moser, og så post 9, tjek, og så bare, suk, op
igen. Langs nogle stup, videre gennem intetheden. Hvorfor løber de pandelamper derude dog så hurtigt? Nåh – en sti. Smart. Nåh lidt ned ad, og tjek her var post 10 gemt bag en punkthøj. Ikke at det
var noget jeg tænkte på her, men ca. samtidigt med jeg passerer post 9 er første mand i mål.
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Vi havde lånt hjerte- og husrum hos Tisvilde Hegn OK herunder
med ret til at blive bespist af ”Tio-kokkene”. Alt vi skulle gøre
var at gå lidt til hånde i ny og næ, og så var der de lækreste måltider morgen, middag og aften. Alt lavet fra grunden på gasblus
eller de to grills, der bl.a. nærmest i døgndrift blev brug til at
varme de lækreste boller på. Kaffe, the og ingefær-shots, og hvis
man vitterligt både havde alder og lyst, så kunne man snige sig
til et glas vin. Svend-Erik svang kokkekniven som en mester, så
hvis Søllerød skal have egen kok med ved jeg hvem der får min
stemme .

Post 11-13 (58-80-62)
Ned til den store vej, få lidt væske og så i et anfald af momentan sindssyge videre den korteste vej
mod næste post. ”Den lige vej er altid den korteste og aldrig den langsomste” siger en af SUT’erne
regelmæssigt. Her tror jeg han tog fejl. Eller rettere jeg tog fejl, for jeg skulle nok bare have løbet
den større omvej sydvest på ad en sti jeg havde været på tidligere, ud til den store grusvej, og så (i
hvert fald symbolsk) skrue lidt op for tempoet på vejen til post 11. For mig sikrere, og uden nær så
mange kurver, høje knæløftninger, våde fødder etc. Med et svinkeærinde i nærheden af nærmeste
større lysåbne område blev post 11 fundet. Videre i selskab med en enkelt anden løber til post 12, og
så videre med to løbere i et tykt spor mod …. Nr. 74? Det var da ikke rette nummer?! Den ene af de
to andre skulle have denne, og – tak – viste os lige hvor vi var. Mod sydøst og relativt enkelt fandt jeg
rette post 13, mens ham jeg fulgtes med forsvandt i den mørke skov.

Sisse Dalsgaard – Lukas Becker – Anton Werner Løhndorf – Alberte Kaae-Nielsen – Mathias Buchgreitz

Ungdomsholdet gjorde en fin figur, og endte på en, synes jeg, fin 99. plads. De i alt fem løbere endte
godt 20 minutter efter vinderne, og kan se tilbage på en god oplevelse, tror jeg, hvor der også var tid
til lidt kortspil undervejs, og ikke at forglemme også var tid til at løbe med Bo Rasmussen i mål, da
han sluttede festen som 10. mand på Søllerød 2. Tak for selskab til ’de unge voksne’ både i bilen på
vej til og fra, og undervejs i Falun.
Post 14-15 (60-61)
Fra post 13 den sikre vej via den store landevej. Her så jeg det første kobbel løbere i fuld gang med
andenturen. Tempoet en anelse over mit, men dem om det. Hen ad stien op ad et symbolsk spor, videre
mod posten og så tosse rundt og lede sammen med en lille håndfuld andre løbere. En af dem trængte
gennem moradset og vi fik fundet post 14, inden det i gåsegang gik med post 15. En sten midt i et
større lysåbent område er nem at finde, når man 1) er i hælene på nogen, og 2) der sidder en kameramand på en sten og holder pause mellem raketterne. 3. meldepost efter 10,4 km er nået på to timer
og to minutter.
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Dameholdet led lidt af mandefald (so to speak), så tredjedamen er ifølge 10mila-app’en ikke i mål i
skrivende stund, og de to sidste løbere er derfor naturligvis ikke startet endnu. Umiddelbart vil jeg tro
det er lidt ensomt i Falun her sent i maj . I år skulle de løbe samlet distance på knap 39 km fordelt
på fem løbere, så også her var der lidt at se til.
Post 16-17 (75-108)
Indpiskeren havde sagt flere gange: ”Hvis du er den
eneste, der løber den vej, så løber du forkert!” Havde
jeg dog bare lyttet efter ved post 7… Nu på vej til 16
var jeg dog ikke i tvivl. De andre løb gennem et lysåbent område for at kunne krydse et par moser, og jeg
valgte nærmeste omvej, der indebar sti næsten hele vejen. Cirka 18 zigzag (fra en sti til den næste) senere
møder jeg en af dem jeg fulgtes med ved forrige post,
og vi følges de sidste 100 meter ind til posten. Muligvis
en omvej, men ikke mere tidskrævende end som så. Ud,
hen, ned, kryds, kryds, hen, ned, lidt videre, og står så
en lille grantykning med et væld af lys inde i midten.
Lunter ind mod posten og bliver mødt af ”25 mand”
med hver sit kamera og turbo på blitzen. Mit tempo
indikerede nok ikke, at jeg var første mand på bane to,
men der blev nu taget en del billeder alligevel.
Dameklasse blev vundet af en vis dansk triple vmguldmedaljevinder, der var flink nok til at komme i
mål lige som jeg passerede. Så nu med skihopbakke
og laurbærkrans: Maja Alm.
Post 18 (110 … Tror jeg nok…)
Rytmen undervejs havde ikke været helt i top, men efter blitz-havet kortsluttede min hjerne, og jeg
tænkte ”hurra – det var meldeposten, og nu skal jeg bare hjem hjem hjem mod mål”. Som sagt så
gjort og i løb mod skihopbakken. Efter at have løbet lidt på forskellige stier, der alle bragte mig i den
rigtige retning kiggede jeg på kortet, og konstaterede, at jeg da for sø… også skulle have både en
post 18 og en post 19 inden jeg kunne klippe sidste-posten. Problemet var bare, at jeg nu ikke anede
hvor jeg var, og jeg kunne hverken finde hoved eller hale på de mange stier. Nr. 76. Nope ikke min.
Nr. 121. Nope heller ikke min. 71? 88? Og til sidst løb jeg så videre i retning mod skihoppet, og med
den første stribe 2.-turs løbere i raketfart mod mål.
Førsteholdet med ti seje løbere endte som nr. 179. Undervejs lå de både nr. 50 (ved startposten) og
nr. 240 (noget med krampe på ’langenatten’ eller så), så det svingede lidt undervejs. De får svare selv
om de er tilfredse, men jeg tillader mig at være imponeret. Hvis ambitionen skal sættes højere næste
år, så er det vist nok sådan, at de første 150 fra sidste år seedes i dette år, så det er vel en både fair og
realistisk ambition at have.
Post 19-20 (48-100)
Post 19 med kontrol 48 fik mig placeret på kortet igen. Her var jeg så ikke lige klar på et returløb til
post 18 på samlet ca. 700 meter, så jeg trissede videre mod mål. Sidste post var et svensk-rødt træhus,
der lignede det var bygget til lejligheden. ”X marks the spot”, så det var dog med på kortet . Gennem målslusen (husk nu målposten!) og rundt og lede efter Kims kort og siden Kim. Begge dele blev
fundet.
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Det var vist et generelt problem, at der fra ”prewarning” til egentlig målgang var både kort i
afstand og i tid. Da jeg nu havde været ’en evighed’ længere i skoven end forventet, og havde
løbet i ujævnt tempo (inkl. bom) var det klart at
vores 2. tur ikke stod og trippede. Selv jeg
brugte kun lidt over 1 minut på at komme fra 19
til 20, og ca. samme tid på at løbe i mål, så Kim
havde samlet 2:30 fra prewarning tikkede ind
på telefonen til jeg stod og råbte på ham – urimelige vilkår, så han var uden skyld i ventetiden – det var mere min egen præstation, der var
årsag.
Post Scriptum
Som gammel spejder har jeg nok både fortalt og hørt historier om ”dengang vi gik 1.000 km, og det regnede
på hele turen”, og ”dengang vi skulle finde ti hængte dukker i en mørk skov, og så fandt vi elleve” hvorpå
ikke-spejderen så spørger: ”Jamen hvorfor er du dog spejder, når det er så forfærdeligt, grusomt, vådt, klamt,
vabelfyldt, søvnløst etc.”. Fordi det også er sjovt! Nogle gange mere bagefter end undervejs .
Det er den samme fornemmelse jeg sidder med nu. Øv for … at jeg ikke orkede at løbe tilbage til post 18. Øv
for … at jeg blev så distraheret af de mange blitzer. Og hvor var jeg dog træt da jeg kravlede i posen et stykke
tid efter midnat. Men … hvor var det dog en fed oplevelse at se de mange startende hold til både ungdoms-,
dame- og herreholdene. Hvor var det dog en lærerig oplevelse at løbe noget længere end jeg plejer, og trods
alt være i live dagen efter. Hvor var det dog en fed orienteringsmæssig udfordring at deltage i stafettræningen,
også selvom de der unge raketter løber så monster meget hurtigere end mig. Hvor var det en hyggelig stemning
i bussen også når der var musikquiz med skift af melodi hvert 5. sekund. Hvor var selskabet dog godt og rart
og med en passende mængde omsorg for en udslidt H-50 løber.
Til SUT ugen efter blev min langt bedre halvdel spurgt, hvordan jeg havde det. ”Fint – han arbejder allerede
på at komme i bedre form til næste år!”, så hvis jeg nu ikke kan løbe mig til en plads på holdet, så tager jeg
med alligevel for oplevelsen og sniger mig så til en åben bane, som så ikke behøver at vare 2:45 ej heller have
en praktisk løbslængde i halvmaraton-klassen.
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FindVej-dagen
Den dag skoven blev til vores legeplads!

Fire friske piger springer rask af sted, mens fædrene følger dem.
Som tidligere ultraløber og stuntman har bevægelse
og løb altid været en stor del af mit liv, og de
samme sunde vaner vil jeg så gerne give videre til
mine børn. Efter vi fik afprøvet alle de traditionelle
sportsgrene endte vi op med o-løb, som vi nu har
praktiseret i snart et år – Hvilket år! Det har bare
været helt fantastisk og uden sammenligning med
andre aktiviteter, vi har deltaget i. Sjældent har vi
her i familien mødt en så stor imødekommenhed og
hjælpsomhed, så da vi blev spurgt, om vi ikke ville
skrive lidt om vores første større arrangement
”Find vej dagen”, var der ingen tvivl, selvfølgelig
ville vi det.
Et par dage før den 31 april, hvor vi havde besluttet,
at vi skulle til ”Find vej dagen”, havde vi også allerede fået overtalt vores kusiner til at tage med, og
det var på trods af, at de aldrig havde løbet o-løb,
men af sted kom vi 2 voksen og 4 børn (piger) i
alderen 5-6 år – ja, hvem havde forestillet sig, at
man i den størrelse kunne glæde sig så meget til en
løbetur, som var det jul, men det gjorde de, og alle
blev klædt på i fineste løbe-outfit, og så var det af
sted.
Vi ankom nok som nogen af de første til Vangeboskolen som var ”basen” for arrangementet. Allerede fra starten, blev vi godt forbavset over, hvor
vel organiseret det var; der var telt med udlevering
af kort med muligheden for at vælge forskellige baner, der var saftevands-telt, som også fungerede
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som medalje-telt og så var der et andet lille telt,
som var tilknyttet en sprintbane, men den fik ikke
megen opmærksomhed til en start, for vi skulle jo
ud på en 2,5 km tur (som jeg lige husker den) gennem skoven.
Starten gik, og alle stak ivrigt af fra start med de 2
”erfarne” piger som lagde kursen og fik vist de andre til rette med, hvordan man fandt nord og vendte
kortet korrekt – så lidt har de lært. Det dejlige ved
børn er, at de rigtig ofte er meget ivrige, og giver
man dem muligheden, klør de på for selv at finde
vejen, meeen større er man heller ikke end man lige
kan spørge far, når man nu ikke husker alle tegn,
hvilket far langt fra heller ikke gør – så, skønt der
var lidt hjælp på ruten .
Det gik over stok og sten gennem krat og buske, op
ad bakke og ned ad bakke, der blev kigget kort, der
blev skudt genvej, der blev løbet omvej og så blev
der også lige tid til at hygge lidt ekstra i skoven ved
den store kløft, hvor vi lige fandt en gynge, som
gav det vildeste sus, og så var det jo super skægt
med så stejle sider, man kunne løbe på i kløften.
Med lidt ekstra leg og en meget ivrig start, fik vi
også hurtigt brændt lidt ekstra krudt af og de 2,5
km, som virkede så overkommelige i starten krævede lige en ekstra indsats og lidt ekstra skub fra de
voksne, for at vi ikke skulle ende med at sidde fast

Komposten – 26. årgang nr. 3 – juni 2016

Søllerød Orienteringsklub

i mudderet! Men lige som målet kom til syne, var
det som om der skete noget, alle fik ekstra krudt i
numsen, og gav den gas over målstregen, som blev
fejret med den traditionsrige røde saftevand og en
medalje – Super fedt og uden tvivl en sej oplevelse.
Her ville man så mene at turen gik hjem, men
nææææ nej, for på vej ud af ”målområdet” var der
sørme sat en sprintbane op – ikke at det betød alverden, men alligevel blev der fra både børn og
voksne skulet lidt til den korte bane. Der gik heller
ikke længe, før de første piger skulle prøve og pigerne fik deres SI brik på og turen gik rundt i fuld
galop! Trods tungen hang ud af halsen og de alle
var røde i hovederne som jordbær, var det slet ikke
nok med en tur. Det gik straks videre og inden
længe var de første 4 ture kværnet igennem med
stor succes og interesse, for man kunne jo følge sine
tider og andres på skærmen, så konkurrence-genet
fik også et startskud!

Det gik ikke værre, end at pludselig fik fædrene
også blod på tanden, og efter lidt tøven og præstationsangst, fik vi SI brikken på fingeren og
nu blev der spurtet for fulde sejl. Kampen blev
taget op af andre og pludselig gik der sport i
den, og nu var det ikke længere bare et spørgsmål om at komme rundt, nej, nu var tiden også
pludselig vigtig – Der var kamp til stregen og
fik man ikke den rette tid, måtte man ud igen
og håbe, at man ikke lige missede en brik, for
efter en tur med knald på, var det nødvendigt
med lidt pause inden man igen kunne give den
maks. gas.

Artiklens forfatter: Henrik Eiberg løb mange
sprintrunder.

Vi fik alle løbet mange runder og havde en fest
sammen med alle de andre som var mødt frem.
Det, som skulle have været en hurtig tur i skoven, blev til det meste af dagen, og det som
skulle have været stille og roligt endte med
maks. intervaltræning og syre i benene –
Den dag blev skoven til vores legeplads!
Der er ingen tvivl om, at det var en fantastisk
dag, skønne omgivelser, dejlige mennesker og
et super vel organiseret arrangement, som vi
helt sikkert kun varmt kan anbefale til andre og
hvis du tør, så kig forbi sprintbanen næste år…
;-)
Red: Det skal da lige bemærkes, at ingen var i
stand til at løbe hurtigere på sprintbanen end 11årige Ellen K. Larsen.
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Familien Andersens
Påskeferie i England
Af Bettina Andersen.
Nikoline synes noget af det bedste har været, at
vi kom og besøgte hende på Youlbury Scout
Activity Centre i Oxford. Både det at vi prøvede de forskellige aktiviteter, og at vi oplevede miljøet på centeret.
Vi boede for os selv i den nyere del af centret,
men spiste sammen med de andre frivillige i
deres afdeling.
Vi prøvede følgende aktiviteter: bueskydning,
Nikoline og Kim brillerede her.
Klatrevæg: Thor udfordrede sig selv ved at
klatre op et par gange og kun bruge hvert andet
greb (en farve).
Leaper faith: Du klatrer op i en ca. 9 meter høj
pæl med en platform. Her skal du rejse dig op
og springe ud og gynge i en trapez. Selvfølgelig
har du sikkerhedsudstyr på. Thor gennemførte.
Kim og Bettina satte sig ned og blev firet ned i
rebet.
Jacobs latter: stige af bjælker på wire. Der bliver længere og længere mellem bjælkerne. Vi
var oppe to og to.
Areal treck: en forhindringsbane i ni meters
højde. Bettina var en kylling, gennemførte en
gang med hjælp. Resten af familien var ikke til
at stoppe og udfordrede virkelig hinanden (baglæns, lukkede øjne mm)
Kassestabling: Kim og Bettina 13 kasser(max)
Thor og Nikoline 13 kasser og hoved skuldre
knæ og tå sang, på engelsk og dansk.
Rapelling (bonus).
Torsdag kørte vi til York i vores lejede folkevogn. Vi boede på YHA.

Kim, Thor og Nikoline i York
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Torsdag og fredag sightseeing i York. Chokoladefestival med smagsprøver. Nam, nam.
Kirken er et kapitel for sig. Byen emmer af historie. Vi gik rundt i de smalle gader og kikkede på de skæve huse og nåede en kort tur på
bymuren før lukketid.
Torsdag aften var vi på "Bettys Tearoom and
Cafe" og fik "five o'clock tea" med sandwich,
kager og hyggepianist. Det var lækkert, dyrt og
rigtig hyggeligt.
Søndag aften spiste vi på Japansk restaurant.
Godt og anderledes.
Fredag løb vi sprint på Leeds universitet i strålede solskin.
Det var et sjovt område med mange trapper, hesteskoes-områder, smalle passager som man
måske overså i farten. Alle gennemførte med
smil på læben.
Nikoline lå nummer et i et stykke tid men endte
med at blive nr. 9 af 56.
Lørdag løb vi lang i en ret kuperet, smal, skov
med mange slugter med 5 meter kurver. Det var
ikke svært, men det var hårdt pga. terrænet.
Stævnepladsen var meget åben og det blæste
meget og var overskyet. Men der var heldigvis
et stort fællestelt.
Det gik fint for os alle fire.
Søndag, lang igen. Løbsterræn helt åbent, græsdækket kalkstensområde med masser af bakker, sten og stub. Det blæste, men holdt tørt det
meste af tiden. Kun Bettina fik en haglbyge ca.
20 minutter før mål. Nikoline "Kompasset var
din ven."
Thor synes det mindede meget om Wales, men
det gik meget bedre. "Jeg er også blevet bedre
til at orientere".
Kim: "I modsætning til Wales kan du ikke blive
helt væk her, fordi du har de meget tydelige
stengærder."
Bettina brugte omkring 2 1/2 time derude." Jeg så
en kanin hoppe ned i et hul"
Vi kørte hjem til YHA gennem fantastisk landskab:
stendigerne i bakket landskab med masser af får og
lam, gamle huse i små byer med smalle gader.
Vi har haft en fantastisk ferie sammen. Thor har
dog savnet "sutterne".
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BARFREDSTENEN – 100 ÅR
Akademisk Skytteforening
fejrede Høje Sandbjerg Lejrens 100 års jubilæum fredag, d. 13. maj 2016.
Da Niels Formand var ”arbejdsramt”, deltog jeg som stedfortrædende klubrepræsentant ved arrangementet.

I de senere år har mange søllerødder taget del i nogle ekstra træninger, som har haft start/mål på
Akademisk Skytteforenings herlige lejrområde på sydsiden af Høje Sandbjerg. I dette forår kunne
skytteforeningen så fejre, at der er gået 100 år siden frøken H.C. Barfred-Pedersen skænkede foreningen det smukke område.
På en fantastisk flot forsommerdag blev der afholdt reception, som startede lige foran den store sten,
som er placeret i en slugt på Sandbjergskråningen – og er omkranset af bøgetræer. Efter afsyngelse
af sange (med opløftende indhold) fra 1851/1867 og taler fremført af historiker, minister og hjemmeværnsrepræsentant var der pindemadder og lækker (meget kreativ) kage i lejrens bygninger.
AS havde frabedt sig gaver, men fra Søllerød OK vil der fortsat være et tilbud til de O-aktive i skytteforeningen om frit at kunne deltage i de søllerødske klubtræninger. Ikke en gave, men en tak for de
muligheder vi har for at komme ind på det store smukke område til de interne AS-træninger.

Her ses ”Barfred-stenen”

- og kagemodellen af Høje Sandbjerg Lejren i 2016-udgaven.

Gert
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Jørgen og Jacob Bojsen-Møller vinder VM i Flying Dutchman

To glade o-løbere på vej i land efter at have vundet
VM i Flying Dutchman på Steinhude Meer ved
Hannover. Inden finaledagens sejladser lå de på andenpladsen med to points op til de regerende mestre fra Ungarn og med 3-4 både tæt efter. Sejlerfeltet var på i alt 113 både. I de indledende sejladser
var Jørgen og Jacob imidlertid igennem noget af en
elevatortur, da de dels blev disket for tyvstart og
dels lagde ud med en 9. plads i første sejlads. Guldet var dog allerede hjemme inden 9. og sidste sejlads – det siger noget om, hvor gode, de er, når de
er bedst (og værst for konkurrenterne). Sidste gang
de vandt VM var 2009.

Et meget flot resultat!
Jørgen og Jacob løber begge i H60, og de har begge
fuldtidsjobs ved siden af o-løb og sejlsport. Hvad
kan formlen være for stadig at være med helt
fremme i feltet? For Jørgen og Jacob er det benhård
træningsdisciplin (hvor o-løb er en væsentlig ingrediens), veludviklet stædighed og viljestyrke,
hjerte og hjerne (ligesom i o-løb), kompromisløshed i alle detaljer i forberedelserne til et stævne
(Jørgen og Jacob har i vinter bygget deres eget
sværd til båden, så det blev helt perfekt) – og sidst,
men ikke mindst, en stor glæde ved og kærlighed
til sejlsporten.
Ovenstående kom flyvende til mig/Vibe
_______________________________________________________________________________________

OBS!

OBS!

OBS!

Divisionsmatchen om forbliven i 1. division løbes i Kårup Skov (Odsherred) søndag den 18. september!
Afsæt dagen til din deltagelse. Ikke mindst alle
unge løbere!! Forældre, tag med 
Se side 25 om DM i sprint. Kun elektronisk.
Søllerøds ungdom blev nr. 3 i SkovCup-finalen,
der blev løbet i Rude Skov den 5/6. FLOT!
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Fynsk Sprintcup 2016
Fire fynske orienteringsklubber havde sluttet
sig sammen om at arrangere Fynsk Sprint Cup
lørdag 28. og søndag 29. maj. Lørdag blev der
løbet 1. og 2. afdeling af sprintcup’en i Glamsbjerg by og søndag blev der løbet Word Ranking Event, Jysk Fynsk Mesterskab samt 3. og
4. afdeling af Cup’en i Assens by.
Seks Søllerødder deltog i lørdagens løb i
Glamsbjerg. Og hvis ikke kvantiteten gjorde
indtryk, så var kvaliteten ikke til at komme
uden om. Astrid Maag tog en anden plads i D21
kun overgået af Josefine Lind fra OK Gorm.
Mikkel Kaae-Nielsen og Rune Østergård løb
med henholdsvis 1. og 2. pladsen i H20 og Peter Østergård med 1. pladsen i H55.
Søndag forsvarede alle Søllerødder klubbens
ære ved divisionsmatchen i det mere hjemlige
Klosterris Hegn … på nær tre!! Der efter lange
overvejelser valgte at løbe de to afdelinger af
sprinten i Assens. Udfaldet skyldtes flere
grunde: en årelang tilknytning til Assens, at det
var første gang nogensinde, der blev løbet
sprint i Assens by, og at banerne tilmed var lagt
af stafet- og sprintstafetverdensmesteren
Emma Klingenberg (og kortene tegnet af
blandt andre Rasmus Thrane).

Vores tre ture var på henholdsvis 1,9 (D12) og
3,3 km (H16 og H50). Super sjove og intense
løb med en del finurlige vejvalg. Havde der været tid til at betragte omgivelserne, ville løberne
blandt andet have oplevet Fyns næststørste
kirke, hvis klokker med mellemrum spiller bysbarnet Jakob Gade’s tangojalousi, søhelten Peter Willemoes’s gård fra 1600-tallet, Tobaksgården fra 1880 og en gade med navn Reberbanen.
Med 25 grader og stillestående luft var der en
velkommen pause på stævnepladsen på ca. 1
time inden der var afgang til 2. afdeling, der var
tilrettelagt som put-and-run for alle klasser på
nær wre-klasserne. Det gav en kø på lidt mere
end en halv time trods fem startbåse. Banerne
var lagt ud i nyere blandede boligkvarterer i
den vestlige del af byen, og var tilrettelagt som
lidt nemmere løb i forhold til formiddagens udfordringer, med enklere vejvalg og mulighed
for høj hastighed.
Alt i alt en fornøjelig sprintdag med høj sol i
den gamle købstad på Vestfyn. Bedst resultat
stod Ellen for med en samlet 3. plads for dagens
to etaper.

1. afdeling foregik i Assens gamle bykerne omkring hovedgaden med en god del smøger, gennemgange, baggårde og kringlede stiforløb.

Et par tilfredse løbere hviler ud ved vores hus i Assens.
Ellen, Jens og Steen
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Træningssiden
Breddetræning for Søllerød OK
Endnu en halvsæson nærmer sig hastigt sin afslutning. I skrivende stund resterer der kun træninger i
Trørød Hegn, en tur omkring Næsseslottet og så endelig den nu traditionelle
SOMMERAFSLUTNING, som endnu engang Ellen og Jens Aaris står for. Læs mere om denne begivenhed på side 3. Alle der bare en gang har prøvet
SOMMERAFSLUTNING behøver næppe tilskyndes hurtigst muligt at få sig tilmeldt. Til jer der
endnu ikke har oplevet
SOMMERAFSLUTNINGEN, så grib chancen nu.
Først en træning i det nordsjællandske. Dernæst et
dejligt havbad (kan evt. undlades eller blot ske meget hurtigt), for endelig at nyde grill af egen medbragt mad og fælles klubhygge. Og selvfølgelig bliver der endnu en udsigt til en fantastisk solnedgang
over Kattegat.
Siden sidst er der afholdt de faste ugentlige breddetræninger. Et tilløbsstykke uden sammenligning i
den tid jeg har deltaget, blev indendørs sprint på
Nærum Gymnasium. O-løbere fra nær og fjern,
hvilket i denne sammenhæng vil sige Skåne, mødte
op og fik sig en helt anderledes o-løbs oplevelse.
Julius og Mikkel havde ikke blot tilrettelagt træningen, lagt banerne, spredt budskabet, sørget for SI,
startbåse og rigtig konkurrencestemning. De havde
også tegnet kortet. Ganske enkelt stærkt gået.
Som nævnt er snart en halvsæson til ende. Mange
søllerødder har bidraget som banelæggere af de første 23 træninger i 2016. Synes du også, at det er
dejligt, at de vil bruge tid og energi på at gøre det
muligt at afvikle mere end 40 træninger om året, så
husk, at et lille smil og et venligt ord varmer. Det
samme gælder i øvrigt også de mange, der samler
posterne efter træning (o:
Kalenderen for 2. halvår er klar. Kun et par mindre huller mangler at få sat navn på skoven. Des-
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værre er vi igen løbet ind i restriktioner i Jægersborg Hegn og Folehave, hvorfor de må vente til
efter jul.
O-hilsen Henrik
Breddetræning 2016
02-06-16

511

Trørød Hegn

09-06-16

512

Næsseslottet

17-06-16

513

Sommerafslutning

11-08-16

514

Rude Skov

18-08-16

515

Ravneholm

25-08-16

516

Tokkekøb Hegn

01-09-16

517

Rude Skov

08-09-16

518

Geel Skov

15-09-16

519

Trørød Hegn

22-09-16

520

Rude Skov

29-09-16

521

Farum Lillevang/Terkelskov

06-10-16

522

Rude Skov

13-10-16

523

Geel Skov

20-10-16

524

Gæsteskov

27-10-16

525

NAT i Rude Skov

03-11-16

526

NAT i Geel Skov

10-11-16

527

NAT i Ravneholm

19-11-16

528

Rude Skov

26-11-16

529

Gæsteskov

03-12-16

530

Geel Skov

10-12-16

531

Trørød Hegn

17-12-16

532

Søllerød Kirkeskov

26-12-16

533

Julemaveræs

OBS. Ændringer kan forekomme.
Tjek kalender på hjemmesiden.
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DM-Sprint 2016
Sprint-O-løb er lig med TEMPO

TEMPO
TEMPO

!!!
Alberte Kaae-Nielsen levede til fulde op til dette
krav om en tempofyldt og koncentreret indsats
ved dette års DM-Sprint, der blev afviklet i Haderslev med Bibliotekstorvet som den meget
kompakte (indeklemte) stævneplads. Da banerne ikke stillede de store O-tekniske problemer, blev det i høj grad løbernes evne til at løbe
stærkt gennem byens gader, som afgjorde mesterskabernes placering – Alberte, som på billedet netop har stemplet sidste post,
kunne holde koncentrationen og
sætte højt tempo, hvorved hun sikrede sig endnu en medalje – denne
gang af bronze.

STÆVNEPLADSEN skal lige
have et par ord med på vejen – vi
skal jo stadig udvikle O-løbene og
fremover undgå fejl. Søllerød OK er
jo en erfaren arrangørklub, og der
var blandt de mange søllerødder en
udbredt opfattelse af, at stævnepladsen på torvet var alt ”for sammenklemt”.
Tidstarten for samtlige løbere var
lagt indenfor målcirklen – ved den ”grå bygning”. Dette medførte, at alle løbere skulle passere gennem en
særlig afspærret rute langs med indløbet til mål – et ret mærkværdigt arrangørpåfund, som yderligere forværredes af, at alle eliteklassernes løbere skulle have en tur mere gennem samme snævre passage.
Se blot på kortudsnitte fra D 21-banen. Tidstart i ”syddelen” af målcirklen – afsted mod nord og nordøst til
startpunktet og så mod post 1 – senere fra post 13 mod vest ned mod start/mål og op til startpunktet endnu en
gang for at løbe mod post 14 – og endelig indløb fra post 19 til målstreg. Blev du forvirret – så tænk dig en
miniplads med 3-400 løbere før, under og efter løbene, med speakertribune, serveringsted, brikaflæsning m.m.m. Joh, det var tæt, forvirrende
og uoverskueligt.
Gode Søllerød-resultater:
Guld:
Peter Østergaard i H55Sølv:
Vibe Bøgevig i D70Bronze:
Alberte Kaae-Nielsen i D-16
Bronze:
Iben Maag i D50Nr. 4:
Mogens Hagedorn
Nr. 5:
Camille Næstoft Juhl
Iben Maag vandt sin første DM-medalje, hvilket hun selvsagt
var glad for og stolt over.
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