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DIVISIONSMATCH I KONGELUNDEN DEN 28. AUGUST
Lad os først få resultatet:

Vejrudsigten lovede silende regn. Den kom før dysten. Instruktionen advarede mod kraftig bundflora. Den var der i jungleagtig rigelighed. Gehamseangreb var ikke anmeldt, men ramte sylesikkert
de lette baner, indtil advarsel var opsat.
En komfortabel 3. plads blev det til, men den går ikke søndag den 18. september i Kaarup Skov og
Bjergene (Herligt navn efter Kongelundens totale fladhed). Tilmelding senest den 9. 9. Meld jer
allerede i dag, så I undgår at blive ramt af Kirstens altid opkvikkende piskesnertsrammende mail.
Kårup Skov og Bjergene kræver en 1. eller 2. plads, hvis du ellers er enig i, at SØLLERØD kun er
ét sted: i 1. division.
Kaj Rostvad
Læs Anne Kaaes beretning på den elektroniske side til sidst.
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Formanden har ordet
Når vi mødes til klubtræningerne efter sommerferien, synes jeg altid, det er spændende at høre om,
hvordan ens klubkammerater har tilbragt sommeren.
Selv har jeg været på en superhyggelig klubtur til
det sydlige Frankrig, hvor jeg sammen med flere
end 40 søllerødder deltog i O’France etapeløbene i
Larzac i nærheden af Montpellier. Jeg løb i samme
område i 2008 og med 8 års længere o-erfaring i orygsækken, burde det jo være piece-of-cake at orientere i det terræn, tænkte jeg. Det var det så ikke!
Det var sandt at sige temmeligt udfordrende, men
også utroligt spændende og sjovt.
Vores rejsearrangør, Ulrik Illum, havde sammen
med Jørgen Münster-Swendsen fundet et ”herberg”
til os i en landsby, der blev bestyret af et meget hyggeligt ægtepar, som ikke alene sørgede for, at vi
blev bespist på bedste vis, men også tog os med til
både VM fodboldfinale og fejring af Bastilledagen
sammen med landsbyboerne i byens forsamlingshus. Sådan en klubtur kan man leve længe på.

Veltilfreds formand i mål efter hårdt arbejde.
Da vi sidste vinter satte vores såkaldte stafetsatsning i søen, havde vi sat som vores mål at stille et
eller flere hold til Tiomila stafetten i Falun i maj
måned.
Målet blev som bekendt til fulde opnået, da vi stillede med to 10-mandshold, et damehold og et ungdomshold. Stafetgruppen konkluderede efterfølgende, at stafetsatsningen havde været en stor succes og indstillede til bestyrelsen at tage en runde
mere efter sommerferien. Med bestyrelsens accept

4

begyndte tirsdags-stafettræningerne derfor igen i
august med Johan Aagaard som cheftræner.
Denne gang trænes der hen imod Smålands- kavlen
i slutningen af oktober, med Midgårdsorm og DM
Stafet som delmål på vejen. Husk at stafettræningerne er for alle søllerødder og ikke kun for ungdom og elite.
Forberedelserne hen imod veteranverdensmesterskaberne, WMOC, i 2018 begynder nu for alvor at
tage fart. Der er udviklet en organisation af udvalg
med ansvar for sprint, langdistance, arenaer, kommunikation, mandskab osv., osv., hvor hver af de
fire arrangørklubber har stillet med repræsentanter,
og udvalgene er godt i gang med at konkretisere og
planlægge opgaverne. Repræsentanter fra stævneledelsen har deltaget i WMOC i Tallin denne sommer for at opsamle indtryk og erfaringer fra de estiske arrangører. I Søllerød planlægger vi at holde en
klubaften for alle interesserede søllerødder, hvor vi
vil komme nærmere ind på, hvad det er for et arrangement, vi er i gang med at arrangere, ligesom vi
vil have en dialog om, hvordan vi som klub bedst
løser opgaven. I vil snarest modtage en invitation.
Anden runde af årets divisionsturnering er afholdt i
Kongelunden, når I læser dette, og uden at kende
resultatet spår jeg, at vi sædvanen tro skal ud i en
op/nedrykningsmatch for at kæmpe om at beholde
vores plads i Østkredsens 1. division. Kampen står
søndag den 18. september i Kaarup Skov ved Ordrup Næs, og jeg håber, at rigtig, rigtig mange søllerødderne vil pakke kompas, løbesko og madpakke og tage med på sensommertur til denne
smukke del af Nordvestsjælland – hvor vejret naturligvis bliver rigtigt sensommer-søllerødvejr og
klubkagerne bliver lækrere end nogensinde. Klubben betaler som sædvanligt deltagerafgiften.
Selv har vi fornøjelsen af at arrangere op/nedrykningsmatch for 3.-6. division. Det foregår søndagen
efter, den 25. september, i Rude Skov, og der er
godt styr på banelægning ved Mikkel Kaae-Nielsen
og stævnestyring ved Henrik Molsen.
Men allerførst er der ikke færre end 3 DM-er og en
Midgårdsorm i o-kalenderen, og med disse i tankerne ønsker jeg alle søllerødder held og lykke og
en god start på efterårssæsonen.
-Niels
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Jubilæum på 3500 & 7000 pæle
Både Kaj og Frede kunne fejre jubilæum samtidig i maj måned. Sjovt nok med 3500 poster til Kaj
og 7000 til Frede.
Samlet svarer det til en tilbagelagt strækning på ca. 2.600 km, hvis man regner med i gennemsnit ca.
250 m mellem hver post.
Og hvor var de så kommet hen, hvis de havde taget en 2600-kilometers enkeltbillet fra Rønnebærhuset? Måske så langt som til eksotiske Tanger i Marokko eller til nordatlantiske Jan Mayen eller til
russiske Perm ved Uralbjergene eller til Europas sydligste område: solrige Kreta.

Som det ses af ovenstående, så holder Frede
stadig første pladsen med en god margen ned
til nr. 2. Kaj fighter med flere opkomlinge om
pladserne lige nedenfor skamlerne og er pt. på
en flot 6. plads, men han har bebudet angreb
uden tøven på pladserne ovenover.
Bemærk billedernes fine hentydning til placering ved illustration af pælelængden
;-) 1. pladsen fås ikke ved at sidde ned!!!
Nye baner
Der kommer til stadighed nye Findvej baner.
På Sjælland mest fotobaner - Mølleåen kan
nævnes som en af de bedre. Helle og jeg
(Frede) har haft et par gode gåture og fundet
poster samtidig langs Mølleåen. I Jylland og på
Fyn er der også flere nye almindelige pælebaner, så der kan fortsat findes flere poster til
samlingen.

Frede og Kaj
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En sølle rod til VM
i Estland
Jeg havde bestemt mig for at tage med venner fra
Tisvilde til WMOC 2016 i Estland. Det er det såkaldte Veteran-Verdensmesterskab (for folk over
35 år) – svarende til det, Søllerød OK skal være
med til at afholde i 2018. Her kan man tilmelde sig
selv (altså ikke landsholdsudtagelse), hvis man mener man er god nok/ambitiøs nok eller man, som
jeg, er nysgerrig efter at være med i et relativt seriøst stævne med ekstra gode baner osv. og folk fra
alle lande. Udtagelse til finalerne sker under selve
stævnet.
Jeg vidste slet ikke, hvad jeg gik ind til og hvor niveauet lå. Og hvor mange der var i hver klasse. Men
jeg tænkte på forhånd, at hvis der måske var 300 i
min klasse, så ville det stadig være flot at være ”i
top 300 i Verden” selv om det skulle gå helt skidt
og jeg kom til at stå nederst på resultatlisten!
Løbene var – ud over træningsløb – et sprint kvalifikationsløb (som var en OK parksprint) og en
sprintfinale (som var en snørklet bane med trapper
og brosten i den gamle bydel). Dernæst en hviledag
og så to langdistance kvalifikationer og en hviledag
mere før langdistancefinalen.

sprintfinalen, fordi det for en gangs skyld var tilladt
at færdes i løbsområdet på forhånd. Jeg tror arrangørerne havde indset, at det ikke ville være til at
styre med alle de turister i Tallinn og så var det
bedre, der var ens vilkår for alle.
Jeg nørdede kort bl.a. med den senere sprintverdensmester Thomas Jensen fra Tisvilde, og han
havde virkelig styr på det: ”Højrevejvalget ser
nemmere ud, men det er 29m længere”. Eller ” der
er en kurve mere, hvis I løber bag om” osv. Jeg lyttede ivrigt men var godt klar over, at det meste ville
være glemt, når dagen oprandt. Det at se de mest
snørklede steder live var nok det vigtigste for mig.
På dagen (mandag formiddag uge 32) var vejrudsigten ustadig og med varsel om regn lige da jeg
skulle løbe. Ærgerligt hvis det ikke er ens for alle,
og med alle de glatte brosten ville det have stor negativ betydning. Vi var alle heldige at det slet ikke
regnede alligevel den dag. Så vidt så godt.

Langdistance (skov-) løbene kan I læse mere om i
bomkanonen senere på året;-). Lige her vil jeg fortælle om sprinten!
Vi var små 140 i min klasse. Den blev delt op i 2
heats til kvalifikationen (max 80 pers i hvert heat,
hvis klassen er større end 160 pers). Noget til min
egen overraskelse havde jeg ganske gode tider/placeringer på de stræk, jeg selv vidste var gået godt.
Og de stræk, hvor jeg havde tøvet eller lavet et
svaj/lille bom raslede jeg ned i placeringerne. Så
det hele lå ret tæt. Her endte jeg på en 6. plads i mit
heat efter et godt men ikke perfekt løb. Det betød,
at jeg skulle starte ca. 12. sidst i sprintfinalen (bedste halvdel af hvert heat går videre i A-finalen og
skal starte seedet i modsat resultatrækkefølge fra
kvalifikationen, så vindere af heats ’ene f.eks. skal
starte sidst og næstsidst).
Jeg var glad og stolt – så var jeg da sikret en plads
i bedste halvdel af klassen! Så var det bare med at
forberede sig godt til finalen: Nørdning af gammelt
kort samt gåture i det forbudte område (uden kort).
Der var en vrimmel af O-løbere i dagene inden
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Iben Maag, nr.6 på Sprinten ved veteran-VM

Da jeg tog kortet i sidste startbox og kiggede på det,
så jeg med det samme, at baneforløbet var lidt anderledes end ”drengene” havde ventet. Men ikke
mere anderledes, end at jeg stort set kendte området
alligevel, så det var bare afsted for fuld drøn. Første
post i en legeplads lige fremme – de havde tilsyneladende hyret 20 unger med orange veste til at løbe
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i vejen?! Så over i hjørnet mod hovedtrappen ud af
startområdet – posten måtte være PÅ trappen øjnede jeg i farten. Videre op og mærke, hvor hårdt
det er at tage hele banens højdemeter nærmest på
én gang, men så er det overstået…. Over højen og
ned. Over vejen og her det eneste svaj: Jeg havde
set at posten skulle nås ”udenom” enten den ene eller den anden vej. Havde valgt venstre men blev
pludselig usikker fordi jeg ikke kunne se den åbning jeg havde tænkt mig først….. tilbage de 10
skridt og højre om i stedet. Med ekstra fart på og
ind i ”gården”. Så tilbage og op i parken bag en
busk, vi havde haft kig på aftenen før, og ned igen
og rundt om tårnet, hvor vi også havde luret, at der
kunne komme noget. To nemme poster på den anden side af vejen og SÅ hele vejen om til Dannebrog ”nedfaldsområdet”. Jeg tøvede et øjeblik for
at sikre mig, at posten lå på ydersiden af mur-knækket. Dumt set i bakspejlet, for det gule område inden i murknækket var lukket fra alle sider. Måske
jeg kunne have lært det udenad, hvis jeg havde nørdet mere?! Nå men rather safe than sorry. SÅ for
fuld drøn ned forbi Dannebrog med de mange turister i vejen og videre ned at trappen mod kirken. Vi
havde snakket meget om, hvorvidt denne trappe var

Søllerød Orienteringsklub

hurtigst eller den mere lige smøge for enden af området ville være et bedre vejvalg ned til området ved
kirken. Det ville være helt afhængigt af, hvor
mange ”færger” (brede turister eller langsomme løbere) der var i vejen og i værste fald kunne smøgen
have en tæt prop af turister.
Posten ved kirken, tjek. Så hen ad det flisebelagte
område og ned ad den ”indstuderede” sliske og
højre om i krogen for at tage posten (det var vist en
strækvinder?). Ud i byens mere almindelige gader
og finde et par poster på bagsiden af husene og tilbage til de to poster ved kirken mens jeg forsikrede
mig selv om at det lidt længere højrevejvalg på den
”store” vej var det bedste næstsidste stræk for mig,
fordi jeg stadig havde god løbekraft, og jeg vidste
at opløbet var meget kort. Fuld fart fremad!! Ind på
den flotte stævneplads på byens moderne torv.
Jeg kom i mål som nr. 4 og efter kort tid blev det
klart, at jeg kunne slutte som nr. 6 som debutant i
VM sprintfinalen i D50. Kun knap 1 minut efter
vinderen! Det er jeg da helt vildt stolt af!
Se min bane her.
Mange hilsner fra Iben
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Skovcup-finalen
5. juni 2016
I juninummeret af Komposten fik vi lige netop
resultatet med, men her følger en nærmere omtale af dagen, skrevet af Mogens Hagedorn.
Grundlovsdag var det igen tid til det legendariske stævne for alle børn og unge mellem 0-16:
Finalen i Skovcup.
Selvom der var afbud fra en af vores helt store
stjerner, Alberte Kaae-Nielsen, der skulle løbe
udtagelsesløb til Europamesterskaberne for juniorer, så stillede Søllerød OK alligevel med en
stor og slagkraftig trup.
I de seneste år har vi haft en del fine individuelle resultater, men hver gang har vi lige manglet det sidste i holdkonkurrencen. Lige siden
konkurrencen blev indført, er Søllerød ikke blevet bedre placeret end nummer 4. De tidligere
år har det især været holdene fra Hillerød, Allerød og Tisvilde, der iklædt deres forskellige
varianter af blå dragter har indtaget medaljeskamlen, mens de smilende modtog de store
Skovcup-pokaler. Og hver gang har der garanteret været mange søllerød-løbere, der i deres
stille sind har tænkt, at næste år skulle det være
anderledes.

Mange af vores løbere var tilfredse med deres
løb, og når man kiggede på den elektroniske resultattavle, kunne man også se, at der var en
del, der havde haft et rigtigt godt løb.
Præmieuddelingen gik i gang, og først blev de
individuelle medaljer uddelt. Der var mange
Søllerød-løbere på skamlen, men der var selvfølgelig også mange fra de andre klubber, der
havde løbet godt, så intet var afgjort.

Frida Hagedorn på øverste skammel

Og måske var det i år, at forbandelsen endelig
skulle brydes?
Rammerne var i hvert fald perfekte. I år fandt
løbet sted i den nordlige del af Rude Skov, som
de fleste af de unge Søllerød-løbere har et rimeligt godt kendskab til, og solen skinnede fra en
skyfri himmel, uden at det var alt for varmt.
Ved starten var der en vis nervøsitet, men alle
kom godt afsted, og det var en fornøjelse at stå
ved målstregen og se de mange løbere i alle aldre komme i mål. Der var alt fra børn på 3-4 år
med mor og far i hånden, til 15-16-årige løbere,
der havde givet den alt, hvad den kunne trække
i skoven, og som måtte smide sig ned i græsset
i udmattelse efter at have passeret målstregen.
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Endnu tre vindere: Vincent Becker, Christian Finderup
Grove og Anton Werner Løhndorf.

Til sidst skulle pokalerne i holdkonkurrencen
uddeles, og Søllerød-løberne holdt vejret.
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Stævnespeakeren, der uddelte pokalerne, talte
varmt og længe, og spændingen steg blandt vores løbere i sommervarmen. Kunne det mon
blive til en historisk podieplacering?
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føltes det måske også lige der, for nu var det
endelig langt om længe blevet vores tur til at
modtage en af de tre pokaler. Og selvom ikke
alle havde skaffet point, så var alles indsats vigtig.

Malte Sommer lige før målposten.
Tre klubbers unge på sejrsskamlen.

Det lover rigtig godt for fremtiden, at vi er blevet i stand til at hævde os blandt de bedste klubber. Det er et resultat af en ihærdig træningsindsats af en hel masse SUT’er og miniSUT’er, som kun kan lade sig gøre, fordi der er
en masse personer i klubben, der yder en meget
stor indsats for igen og igen at lave træninger
på et meget højt niveau.

Lukas Becker spurter mod mål.

Og er du, der læser dette, mellem 0 og 16, og
har du endnu ikke prøvet Skovcup, så er det
meget nemt at gå til. De almindelige løb er hver
onsdag i foråret og efteråret, og der er baner for
alle; både til din lillesøster og -bror, din ven,
der ikke har prøvet o-løb, og til den 16-årige
eliteløber.
Hvis dine forældre vil løbe en bane, kan de
også få lov til det. Kig ind på www.skovcup.dk,
hvor der er oversigt over tid og sted.

Stævnespeakeren sagde nu endelig, hvem der
var blevet nr. 3 i holdkonkurrencen, og jo, det
var sørme os! Dermed kunne en gruppe unge
Søllerød-løbere stolte og glade træde sammen
op på skamlen, og der blev smilet og taget billeder, som havde vi vundet VM-guld. Og sådan
________________________________________________________________________________

Når dette nummer af Komposten udkommer, er der endnu to Skovcup-onsdage tilbage i dette efterår,
nemlig onsdag den 7. og onsdag den 14. september i henholdsvis Farum Lillevang og Rude Skov.
Sidstnævnte med stævneplads cirka en km nord for Rudegaard ad Birkerød Kongevej. (Det tidligere
Lollikhus.)
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Copenhagen Exhaust Trail
18. juni 2016
“Det var et mega fedt løb - glæder mig til næste år”
For to år siden fik tre ungdomsløbere i Søllerød
Orienteringsklub, Mikkel K, Magnus M og Johan
S ideen til at lave et trailløb i et af de bedste terræner på Sjælland til trailløb, bakkerne i Ravnholm
(Det Danske Schweiz) og Geel Skov.
Det blev til Copenhagen Exhaust Trail, som blev
afviklet første gang i juni 2015 med 130 deltagere.
Tilbagemeldingerne var ekstremt positive så løbet
blev afholdt igen 18. juni 2016 og der er planer om
at gøre løbet til en fast årlig tradition. Deltagerantallet i 2016 var fordoblet i forhold til 2015.
Der løbes 6, 12 og 21 km. Det er for at give et bredt
tilbud, så alle, der er i nogenlunde form, har mulighed for at deltage. Men for de erfarne trailløbere er
det den lange distance, der er den mest attraktive og

trailteamet mener selv, at vi med den har lavet et af
landets hårdeste løb. Der er en samlet stigning undervejs på cirka 700 højdemeter. I år blev 21km
Herre vundet på 1:45:18 og 21 km Dame 1:47:21.
Som en ekstra udfordring er der en bakkespurt op
ad Holtekollen i Geel Skov, hvor der er præmier til
hurtigste mand og kvinde.
Bakkespurten blev vundet på henholdsvis 27 sekunder og 40 sekunder.

Bakkespurten op ad Holtekollen forgik ikke altid i
løb, men et er sikkert, der var mange der fik syre i
benene som lovet af arrangørerne 

Løbet er afhængig af frivillig hjælp fra klubbens
medlemmer og alle der hjalp til før, under og efter
løbet skal have en kæmpe tak for deres indsats.
Også tak til Frame the action ved Carsten Nøhr Nielsen, der igen i år har taget mange flotte billeder,
til Danske Bank der har sponsoreret markeringsflag
og til Løberen der har bidraget med præmier.
Overskuddet fra Copenhagen Exhaust Trail går
ubeskåret til ungdomsarbejdet i klubben.

Der blev udleveret startnumre til dem der havde
forudbestilt og solgt baner til dem der mødte op
på dagen.
I år blev der åbnet for gruppetilmeldinger da flere firmaløbeklubber havde valgt at inkludere løbet i deres
løbskalender.
Vi er glade for, at deltagerne igen i år takkede for en god og udfordrende løbeoplevelse samtidig med, at de
kan lide den low-key og hyggelige ”O-stemning” som stævnet emmer af.
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Den velassorterede kiosk bød på mange lækkerier
og mange komplimenterede de hjemmebagte boller og kager.
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På baggrund af feedback i 2015 var der flere væskeposter i år, hvor der blev serveret vand eller
saft af de søde søllerødder. Specielt Væskeposten
på toppen af Holtekollen var velbesøgt.

Deltagerne er flittige til at give feedback på Facebook, her er et par eksempler
“Tak for et rigtigt fedt løb. Fantastisk område at løbe i og super fede bakker. Ruten var rigtig godt markeret
og de frivillige i depoterne var super søde. Tak for god opbakning hele vejen rundt på ruten. Vi fra Falster
kommer igen”
“Jeg takker også for et fedt løb - havde ingen problemer med at følge ruten i skoven, så tak til arrangørerne
for et rigtig godt stykke arbejde! Skal da helt sikkert med igen næste år!”
“Det var et mega fedt løb - glæder mig til næste år”
Og ”Løb Jon Løb” har lavet en video af hvordan man løber sig træt i det danske Schweiz på 21km ruten. Se
med her. https://www.youtube.com/watch?v=vV02WOGe9J0
Se mere på Facebook www.facebook.com/cphexhausttrail og ja vi har besluttet at arrangere det igen i juni
2017.

Der var Toblerone og præmier fra løberne til de 3
første i hver klasse.
Anton Molsen lavede et nyt
superflot logo, som prydede de nye markeringsflag
og banner som blev sponsoreret af Danske Bank
Lyngby.
Anton tog også flotte fotos
på dagen. Se hjemmesidens
fotoalbum.

Marianne Illum
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O’france 2016
Hmmmmmm, Frankrig, hvor var det lige, vi
startede. Hele historien startede, dagen vi ankom. Det var lørdag den 9. juli, det var varmt,
og tanken om at løbet startede i heden den næste dag var hård. Vandindtagelsen startede allerede fra om aftenen for at være sikker på, at vi
ikke gik kolde til løbet næste morgen.
Første dag var der sprint.
Det var bare et forløb eller en prolog, som det
blev kaldt. Det var som forudset varmt, men der
var dog lidt skygge i de små gader mellem bygningerne. Der var mange mennesker i de små
gader. Så det var ikke ligefrem let at komme
forbi alle de andre løbere, plus turisterne der
var ude og se den smykke by. Søllerødderne
kæmpede bravt, og jeg tror alle havde en god
oplevelse ude i de fine gader. Efter løbet tog vi
hjem til vores hjemby Alzon, som var en lille
hyggelig landsby med ikke så mange indbyggere.
Vi fik 4 retters menu hver dag, som smagte fantastisk. Efter maden var vi blevet inviteret ned
til det lokale forsamlingshus, for at se EMfinale. Stemningen var god indtil Portugal kom
foran, og stemningen faldt en smule. Aftenen
gik hurtigt, og det var snart mandag.
Mandagen startede godt med lækker morgenmad. Vi havde en uge foran os med 3 langdistanceløb og 2 mellemdistancer. Mandag var
langdistance i det ca. 22 grader åbne terræn
med bagende sol. Det var et virkelig svært område. Det var et meget bakket område med
mange små detaljer. Der var mange, der havde
det rigtig svært ude i det nye terræn, og man
kunne sige, at det ikke ligefrem var nemt. Før
løbet havde nogle af os unge aftalt dagens ispost. Det var en konkurrence, der gjaldt om at
komme hurtigst til den planlagte post, hvor vinderen vandt en is. Posten vi i dag kæmpede om
var hurtigst til post 4. For Anton gik løbet rigtig
godt. Tempoet var dog ikke så hurtigt, da man
lige skulle vænne sig til det anderledes terræn.
For Alberte gik det meget skidt. Hun havde et
stort bom, men kom dog igennem banen. Dagens vinder af is-post-konkurrencen var Thor,
som var heldig at have et kort stræk. Efter løbet
var der god tid inden aftensmaden, så vi kørte
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til en gammel ridderby. Her fik vi kigget på
byen og spist nogle pandekager.
Tirsdag var endnu en dag i det samme terræn,
og ikke nok med det var det igen langdistance.
Antons løb gik rigtig godt, og der var masser af
fart på den her gang. Albertes løb gik meget
bedre end sidst. Vi havde lært terrænet at
kende, og derfor gik det meget bedre. Alberte
var også virkelig glad, da hun havde vundet isposten, med et stræk på 30 sek. Da løbet var
ovre, tog vi ud for at bade. Her fik vi erfaringer
med franske love, da vi var lige ved at blive
smidt ud af svømmehallen på grund af for løse
badebukser.
Mellemdistancen var endelig kommet. Det var
sidste dag i det kendte terræn. Løbet gik smadder godt for Anton, indtil et stort bom på den
tredje sidste post. Men han kom stadig ind på
en god tid. Løbet gik også fint for Alberte. Der
var dog lidt flere bom indblandet. Lukas var
denne gang den heldige vinder af is-posten, der
denne dag var strækket til post nummer 6. Den
her gang havde vi meget tid inden aftensmad,
og vi tog ud til Cirque de Navacelles.

Cirque de Navacelles er et kæmpe hul, hvori
der ligger en lille by. Midt i hullet ligger der
også en stor bakke. Det var meget smuk, da vi
så det oppefra.
Herefter var vi ude at bade ved et flot vandfald,
og derefter blev der spist pandekager i den
smukke by.
Torsdagen var hviledag uden noget løb. Så vi
tog på udflugt til en levende drypstenshule. Det
var en meget smuk hule med en sjov historie.
Det tog næsten to timer at komme igennem
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grotten, da guiden skulle snakke på både engelsk og fransk.

Bagefter tog vi afsted til endnu et flot vandfald, hvor vi badede i det virkelig kolde vand.
Da vi kom tilbage skulle vi igen mødes i byens
forsamlingshus for at fejre bastilledagen. Der
var sat boder op med forskellig mad, så man
selv kunne vælge hvad man ville spise. Vi fik
en kupon hver, som kunne bruges i boderne, og
derefter måtte man selv betale for mere mad
(det blev lidt nødvendigt). Efter aftensmaden
blev der danset, og DJ’en fik sat gang i festen.
Fredag var mellemdistance og første løb i det
nye terræn. Terrænet var mega detaljeret, og
virkelig svært. Antons løb gik som sædvanligt
godt uden de store problemer. Albertes løb gik
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mega dårligt. Hun fandt post 1, og ledte derefter forgæves efter post 2 og måtte give op, da
hun rundede en time. Alberte kunne heldigvis
trøste sig selv med, at hun langt fra var den eneste, der gik galt i skoven. Men der var dog
mange gode søllerødder der havde løbet banen
uden katastrofale bom. Det blev da en god dag
for Thor, da han vandt is-posten. Efter den store
skuffelse fra de mange søllerødder ”undtagen
Anton” var Alberte ude at cykle med en trapine.
Drengene nåede desværre ikke deres vogn, da
der manglede nogle forældre til at køre bilen,
fordi de stadig løb ude i skoven. Drengene tog
derfor på langtur for se det flotte Frankrig.
Sidste etape var jagtstarten. Det var en langdistance i det samme terræn som dagen før. Anton nåede desværre ikke med i jagtstarten, da
man sammenlagt skulle være mindre end en
time fra vinderen. Anton havde dog et fantastisk løb og endte med at få en rigtig god placering for etapen. Alberte havde også et rigtig
godt løb. Alberte var blevet disket dagen før og
deltog derfor ikke i jagtstarten. Som sagt havde
hun et godt løb og hjalp alle de mennesker, der
havde brug for hjælp ude i det svære terræn. Isposten var selvfølgelig på banen igen, og denne
gang var det Albertes tur til at vinde. Anton
måtte derfor gå skuffet hjem uden at vinde en
eneste is. Derefter fløj nogle hjem, og andre
blev, men løbene var ovre. Søllerødderne var
nu spredt fra alle vinde.
Mange tak til arrangørerne og trænerne for
en fantastisk tur. Det var en stor oplevelse,
og noget vi aldrig vil glemme.
Skrevet af: Anton Werner Løhndorf og Alberte
Kaae-Nielsen.

Termokassen med dagens madpakker udgjorde bord for Yatzy, som her spilles af Alberte og Anton.
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FRANKRIG – kort og næsten godt.
For 8 år siden – ja, tiden løber også hurtigt – var vi 10 søllerødder, der havde fundet en gammel
præstegård, som vi brugte som base for Fransk 6-dages. Vi havde 6 dage med fantastiske udfordringer
i et supersvært og meget udfordrende terræn + et særdeles hyggeligt fællesskab i præstens nedlagte
kæmpestore præstebolig. Jeg husker benovelsen over at skulle overnatte i en stue på ca. 30 kvadratmeter og med FLYGEL !!!
Da der så igen i år blev indbudt til nye 6 dage i
det sydfranske, var der ingen vej udenom –
Vibe og jeg ville/måtte være med igen, trods
knirkende ben og lægmuskler med småsprængninger. Første løb var et noget kedeligt – men
meget varmt – byløb, som kunne være med til
at løsne lidt op for de trætte kroppe efter flyturen og natkøreturen fra Montpellier til den lille
by Alzon.
Og derpå gik det løs i terrænerne omkring byen
Cornus. Det særlige ved terrænerne er afvekslingen mellem store bølgende flader og de vilde
klippepartier. Fladerne var/er på kortet GULE
med GRØNNE områder og tættere bevoksning,
mange enkeltstående træer og buskklynger og
en bundvegetation bestående af ret kraftig

græs- og urtetæppe. I denne sommer var bunden ikke så let at løbe i, da en fugtig forsommer
havde givet en meget kraftig urte-/græsvækst.
Allerede her var der noget at arbejde med !
Klippepartierne er LABYRINTER, hvor klippevæggene/branterne/stupene står tæt op mod
hinanden, så der er smalle passager – labyrintgange – ind mellem de mere eller mindre rå
vægge med højder på 3-5-7 meter. Passagerne
er mange steder fyldt op med nogle kraftige/hidsige krat-/træagtige/tornede vækster, så
mulighederne for lige at smutte igennem blev
mange steder vanskeliggjort. Når man bevægede sig ind i labyrinterne, kunne man let miste
overblikket og komme til at STÅ i den situation
at have mistet kontakten med kortet.

Der var altså herlige udfordringer til de sølle rødder, som da også for de flestes vedkommende virkelig
fik ”lært noget” om sydfransk orientering. Eftersnakkene indeholdt ikke så mange beretninger om
velgennemførte vejvalg og sikker postplukning – nej, det var mere emner som ”bomminimering”,
”postsøgning”, ”samme sted igen”, ”troede jeg var der” og ”vildsomme vejvalg”.

Jeg har forsøgt at fastholde målestokken på de to kortprøver,
så læsbarheden skulle kunne sammenlignes.
Til venstre 1:10.000 (2016) – til højre 1:7.500 (2008) – samme område.
Vurdér læsbarheden omkring post 3, 4, 5 og 6 – sammenflydende sorte signaturer.

For 8 år siden fik vi kort dels i målestokken 1:5.000 og dels i 1:7.500 – og det var fantastisk gode
kort, som var læsbare selv i de mest knudrede labyrintområder. Desværre havde arrangørerne – uvist
af hvilken grund – i år valgt at ændre 1:5.000-kortene til 1:7.500 og 1:7.500-kortene til 1:10.000.
Det var - set med mine lidt ældre løberøjne – et meget dårligt valg. Mange steder flød de sorte klippeog stensignaturer sammen, så man som løber læste ”noget” – hvorefter man vel fremme på stedet ikke
kunne erkende kortets sammenhæng med virkeligheden.
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Mere til sammenligning:
Til venstre 1:7.500 (2016) og til højre 1:5.000 (2008).
Gå ind i computeren og se kortene i farver – dér kan du også forstørre billederne.

Mange af de små grønne tæthedsangivelser i passager i labyrinterne skjulte også de snævre smutveje,
som fandtes. Alt i alt medførte disse forringelser af de i forvejen svære kort, at løberne væltede rundt
i labyrinterne - ofte på må og få.
I øvrigt var det særdeles velgennemførte arrangementer, flotte stævnepladser, lækre muldtoiletter og
med gode udbud og fin betjening i kioskerne.
Min konklusion på det Orienteringsmæssige tilbud i Sydfrankrig skal lyde:
Ejendomsmæglere har et fast udtryk, som fortæller noget om en ejendoms muligheder for at
blive solgt til ”en god pris”: ”BELIGGENHED – BELIGGENHED – BELIGGENHED”.
Enhver O-løbsarrangør, som vil tilbyde kvalitetsarrangementer, skal efter min opfattelse have
indbanket dette slogan: ”LÆSBARHED – LÆSBARHED – LÆSBARHED”.


Så var det i øvrigt en særdeles
god oplevelse at være sammen
med mere end 40 energiske søllerødder i 7 dage i det ganske varierende sydfranske vejr.
Fællesskabet på stævnepladserne, i klubteltet og på det lille
hotel i Alzon var med til at gøre
turen særdeles hyggelig !
– Ja, endog ret så vellykket.
De to billeder fortæller ganske
godt om eftersnakken og klubhyggen efter etaperne.
Gert
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VM 1966
Verdens første verdensmesterskaber i orienteringsløb blev afholdt i
Finland 1. og 2. oktober 1966 - og jeg var med 
Her under VM i Strömstad, kom jeg
i tanke om, at det i år er 50 år siden, at
jeg deltog i orienteringsverdenens første
verdensmesterskaber.
Det blev afholdt i
Fiskars i det sydlige
Finland den 1. og 2. oktober.
I det individuelle løb var
damebanen på 6,7 km
med 6 poster og kortets
målestok 1:25000.
Danmark stillede med 4
damer og 6 herrer.
Bemærk deltagerafgift på 200 kr.
”Til at repræsentere Danmark ved verdensmesterskaberne i Finland d.1-2 okt. 1966 har udtagelseskomiteen udtaget følgende:” (Tekst i modtaget brev)

Løb første tur på stafetten.

Her ses jeg iført den lånte landsholdsdragt
sammen med holdleder Ellen Garst.

Jeg har været en tur på loftet for at finde den gamle mappe med kortene og diverse papirer fra den
gang. Alt havde jeg puttet i den mappe, vi fik, og det er sjovt at se det hele igen. Numre, programmet,
souvenirs fra andre lande, så som små flag og nåle, kort og resultatlister + et postkort, som jeg sendte
hjem til mine forældre, hvor jeg bl.a. skriver: ”I dag har vi deltaget i et finsk løb. Karin vandt, og jeg
forstuvede min fod”. Min blå ankel gjorde, at jeg måtte tage den med ro frem til konkurrencedagen
og det gjorde, tror jeg, at jeg var mindre træt end mine holdkammerater. Vi trænede jo ikke hver dag
derhjemme. Vi trænede to gange om ugen + et løb i weekenden. Det ser jo noget anderledes ud i dag!
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Der var deltagere fra Sverige, Norge,
Finland, Østtyskland, Vesttyskland,
Tjekkoslovakiet, Ungarn, Schweiz, Østrig, Bulgarien, England og Danmark i det
første VM.
Jeg blev nr. 12 af de 35 startende damer.
Bedste dansker, men lang tid efter den suveræne vinder, Ulla Lindqvist fra Sverige.
Ingen af os danskere havde nogen særlig
erfaring i andet end dansk terræn.
Jeg startede med sporten i januar 1964.
Schweiziske Käthi Perch-Nielsen (gift
med Jørgen) blev nr. 2, 8 minutter efter
vinderen. Käthi stillede op for Holte, de år
hun boede i Danmark. Jeg husker, hun
lærte mig, at man godt kunne nå at se hvilken vej man skulle væk fra posten, inden
man klippede den. Der var tid at spare. 
Tænk, hvad vi gør i dag!
Tre af VM-deltagerne: Marianne Selbo, Vibe og Bodil Birk Jakobsen.
Billedet her er taget ved landskampen Sydsverige-Danmark i Landsbro den 14. august, 1½ måned
før VM. Den svenske journalist Harold Persson kunne godt lide at følge de danske damer, og han
sendte billedet til mig.
Kortet:
I instruktionen stod der: ”Kartan är tryckt i fem färger i skalan
1:25000. Den är specialritad enligt de nya IOF-rekommendationerna, så är t.ex. missvisningen korrigerad och kärren har
fått en blå rasterton.”
Som I ser, der er sket meget med korttegningen siden.
Når jeg ser på gamle kort, kan jeg godt tænke: Tænk, at jeg
syntes det var sjovt?
Stafetten:
Banen var på 5,3 km med 4 poster.
Jeg kan se på resultatlisten, at jeg kom ind på en femtepladsplads, og at Marianne på andenturen rykkede frem til tredjepladsen af de 9 startende hold, og at Karin Aagesen på tredjeturen havde lavet fejlklip. Karin, der havde vundet et løb i finsk
terræn tidligere på ugen. Det kan jeg overhovedet ikke huske.
I resultatlisten står der:
„Disqualifiziert, hat falsche Kontrolpunkte aufgesucht.“
Stafetkortet.
Men jeg husker, at det blev tordenvejr, efter at jeg var kommet i mål på stafetten, og jeg var glad for,
at jeg ikke løb ude i skoven, mens det stod på. Det er 50 år siden, jeg var ikke fyldt 20 år, og der er
ikke så meget, jeg husker tydeligt.
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Herunder ses det kort, jeg løb den individuelle konkurrence med. På bagsiden er der definitioner holdt
fast med selvklæbende klart bogbind. (plastik). Hvordan det blev ordnet, husker jeg ikke.

Løbskortet fra den individuelle bane på 6,7 km, med indtegnet vejvalg.

Definitioner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z.

Moor
Pass
Zwischen zwei Felsen
Südl. Fuss des nachten Felses
Moor
Nordrand der östlichen Wiese
Obligat. Rot-weisse Markierung

Vi blev sejlet i robåd over Långsjö til starten.


Fra post 2 til 3 måtte man ud i vandet og rundt
om klippen. De små brune hældningsstreger viser en stejl klippe (stup), som i dag tegnes som
en sort streg. Det sted kan jeg se for mit indre
blik.
De brune trekantsignaturer viser impassabel
klippevæg. (f.eks. efter post 2)
Vibe Bøgevig
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Mini-SUT kører videre!
Efter 170 træninger med 3200 starter kører MiniSUT i gang med efteråret 2016 med mange nye
idéer.
Hver mandag mellem 17:30 til 18:30 mødes vi på
et af vores kort.
Dette efterår skal vi løbe meget o-løb efter kort
og kompas. Men også fange Pokémoner, bade i
svømmehal, foto o-løb og lege i skoven. Måske
skovtrolden kommer på besøg en gang? Vi skal
også prøve lidt nyt. Micro orientering.
Jeg er sikker på, at det bliver et spændende efterår.

Følg også med på hjemmesiden.
http://www.sollerod-ok.dk/ under kalender MiniSUT træning.
Vi, som træner jeres børn, er alle erfarne o-løbere,
som enten har flere træneruddannelser, er lærere eller har anden pædagogisk erfaring. Vi har alle børneattest fra kommunen/politiet.

Simon viser Carla og Vera til rette, da de denne
aften kom uden far. 

De fundne Pokémoner gemmes til næste gang.
Vi afslutter træningen med vand eller saftevand.
Forældre er velkomne til at tage lidt frugt eller kiks
med, som vi deler.
Forældre er velkomne til at løbe sammen med børnene eller løbe
en speciel forældrebane, den
time træningen
varer.
Jeg sender en
mail weekenden
før hver mandag, hvor jeg informerer
om
samlingssted,
og hvad vi skal
lave.

Nogle gange kommer der lidt større børn, som laver
træningen for os.
Der er plads til lidt flere. Så fortæl om os, tag gerne
en ven eller klassekammerat med. Man må gerne
prøve en måneds tid, inden man skal melde sig ind
i Søllerød OK.
Vi trænere har også et lille ønske om, at I kommer
med til et eller to stævner i efteråret. Gerne divisionsmatchen op/ned den 18. september. Der kan
man løbe med en forælder eller sammen to og to,
hvis man vil. Spørg os om dette.
Den 2. eller 9. oktober afhængig af hvilken dato,
der passer bedst, har vi en hel dag på Mini-SUT i
og omkring klubhuset. Kort fortalt, vi mødes kl. 10
og så leger vi, laver lidt gruppeorienteringsløb, spiser frokost, flere lege og slutter af med kaffe og
chokolade sådan ca. kl. 15. Tilmelding til dette skal
ske til os trænere.
Magnus Oscarsson

Instruktion fra Heidi til Frederik.
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Træningssiden
Breddetræning – Søllerød OK.
Lad os bare starte med slutningen. Altså sommerafslutningen. Igen i år var vi tilsmilet af fantastisk
dejligt søllerødsommerafslutningsvejr over Vejby
Strand og nærmeste omegn.
Og igen i år, havde Jens Aaris lagt banerne til den
obligatoriske træning og denne gang i Heather Hill.
Kortmager Troels havde advaret om, at kortet ikke
var af den vanligt høje standard. Men al tvivl gjort
til skamme – Kortet var rigeligt præcist til at udfordre søllerødderne i det efter sjællandske forhold ret
kuperede terræn.
Efter træning og havbad den lige så obligatoriske
grill og hygge hos Ellen og Jens. Meget bedre bliver det ikke. Og så er det jo altså ikke mere obligatorisk, end hvad man selv vil.
Ny halvsæson er allerede startet. Tre træninger er
afviklet og den fjerde nærmer sig i skrivende stund
hastigt.
Vi lagde ud med en tur i Rude Skov, hvor træningen var tænkt som oplæg til divisionsmatch i Kongelunden eller Kongejunglen, som stævnearrangørerne havde valgt at kalde det. Kongelunden er ret
så flad, hvorfor Rude Skov kortet var ligeså. Altså

ingen højdekurver. Ud over en øjenåbner for, hvor
meget vi egentlig bruger de der kurver, blev det
også anskuelighedsundervisning i, at ikke alle
(langt fra alle) læser forsnakken. Flere var langt ude
på banen, inden de måtte sande, at noget var anderledes.
Ligeså meget med tanke på DM-mellem lagde Gert
en super træning i Tokkekøb Hegn, der kun er en
smule mere kuperet end Kongelunden. Mange poster og mange retningsskift gav løberne lidt at
tænke over og koncentrere sig om.
Med Midgårdsormen og DM-stafet lige om hjørnet
(måske allerede overstået, når Komposten er på gaden) bliver septembers første træning da også stafetrelateret. Fælles start, mange gaflinger og masser af stress. Det bliver bare så sjovt (o:
Frem mod årsskiftet bydes der på flere træninger i
”gæsteskove”, hvoriblandt Endrup Hegn er en vaskeægte nyhed.
Herefter følger tre nattræninger, hvor du får testet
pandelampen. Nattræningerne er for at få lidt mere
mørke rykket lidt mod jul i forhold til tidligere år.
Breddetræning 2016

Ved du, hvor dette visne træ står?
Det er i Rude Skov. 
O-hilsen Henrik
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OBS. Ændringer kan forekomme. Tjek kalender på hjemmesiden.
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Søllerød Orienteringsklub

Kongejunglens dyb.
Søndag den 28. august var der indkaldt til divisionsmatch i Kongelunden - eller som der stod
på kortet "Kongejunglen" på Amager. Snakken
om den mærkelige skov med et utal af stier,
hugninger og åer og uden højdekurver var gået
lystigt ved klubbens træninger forud for divisionsmatchen. Og i divisionsmatchens anledning
var Rude Skov ved en torsdagstræning udkommet i en totalt flad version uden højdekurver. I
hvert fald på kortet!
Flere af Søllerøds løbere havde meldt forfald
med undskyldninger om f.eks. deltagelse i VM
i Strømstad, så forventningerne til søllerødderne var ikke de højeste. Vi, der valgte at forsøge at forsvare klubbens ære i junglen på
Amager, kan dog være stolte af, at vi forsvarede 3. pladsen i 1. division.
Hjemmefra var jeg blevet belært om, at udenomsvejvalg er det helt rigtige i "Kongejunglen", så det måtte være strategien for dagen. I
instruktionen fremgik det endvidere, at på
grund af den våde sommer skulle man forberede sig på at "kongejunglen" nok var mere
"grøn" i virkeligheden, end den fremstod på
kortet. Tjek til udenomsvejvalg.
På stævnepladsen gav det nye søllerødtelt læ
for stormen, og humøret var højt inden afgang.
"Helle for at være Maja Alm i dag", lød det for
flere.
Starten lå ved en gård på den anden side af vejen. Post 1 var hen forbi grunden med huset,
skråt op ad stien og finde hugningen. Men inden hugningen dukkede op, stod jeg på stien for
enden af vejen. Hugninger kan være svære at se
i en jungle. Post to var en punkthøj midt i et

område med tæt underskov. Kompaskursen var
ikke i vinkel, så da det åbne område dukkede
op til venstre for mig, var det tid til at løbe baglæns og finde ind i posten fra den anden side.
Post 3 var et længere stræk, der kunne klares
ved at tælle stier på kryds og tværs. Tjek. Post
4 til 7 blev klaret med udenomsvejvalg og sikre
indløb. Det kører. Til post 8 valgte jeg igen at
løbe udenom - et stræk der var noget længere
end det mere direkte ind over et område med
tæt underskov. Men flere af de løbere, der lå
umiddelbart foran mig i det tætte, kunne jeg se
længere væk fra post 8, da jeg ankom. Tjek.
Der var lidt sprint orientering over det. Jeg begyndte at orientere i området, som var de tætte
områder bygninger og stierne gader i en by.
Lige indtil jeg skulle finde en post ved en lille
å i et område med tæt underskov. Den tætte underskov viste sig at være 2 meter højt brombærkrat, som jeg forsøgte at angribe fra flere sider.
Det tog tid. I mål kunne jeg endvidere konstatere at brombærkrattet havde sat sine spor på
arme og ben.
Alle gjorde deres bedste på dagen.
En del af klubbens unge løbere klarede sig
rigtigt fint. Selma blev nr. 3 i D10, Ellen,
Emilie og Louisa nr. 2, 4 og 6 i D12 og Camille nr. 4 i D14. Hos drengene vandt Vincent i H10, og Oscar blev nr. 7 i samme
række, Marinus nr. 4 i H 12, Mathias og Lukas nr. 3 og 4 i H14 og Andreas nr. 5 i H16.
Endvidere vandt damerne de ældste klasser og
herrerne i eliteklasserne hev også gode point
hjem til klubben.
Anne Kaae-Nielsen
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