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Deadline for de næste numre af Komposten:
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 28. marts 2017. Bladet udkommer ca. to uger senere.

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com
Indkaldelse til generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19:00
i restauranten på Rudegård Stadion. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14
dage inden, dvs. torsdag den 9. februar.
-Niels

JULEMAVELØBET 2016
Så er det snart tid til årets julemaveløb igen, og som altid kommer det til at foregå d. 26/12 kl. 10:00, ved
klubhuset på Rudegård Stadion.
Så sæt et kryds og få motioneret noget af al julemaden ud!
I år vil vi, Simon og Aske føre jer igennem årets løb i bedste stil,
så tøv ikke med at tilmelde jer, til en flot tur i Rude Skov.
Der er mulighed for at løbe:
- Let
- Mellemsvær
- Kort svær
- Lang svær
Tilmelding på følgende doodle-link:
http://doodle.com/poll/3gaffmk64v7ay2ar
Vi ses d. 26 december
Simon Thrane og Aske Jepsen
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Formanden har ordet
Med de korte dage følger, at voksentræningerne nu
er flyttet til lørdag formiddag. Den første lørdagstræning var imidlertid ophøjet til klubmesterskabsløb. Gert havde indbudt til kamp om klubmesterskabet i den nordlige del af Rude Skov, som 69 søllerødder havde taget imod, og årets klubmester
blev fundet. Det blev David Lüthje, der løb sine to
lige lange sløjfer på nøjagtig samme tid og dermed
kan glæde sig over værdigheden og det fine pilekogger det næste år. Hæderen som skildpadde, der
som bekendt tilfalder den med placering næstnederst på listen, tilfaldt Claus Kaae-Nielsen, der nu
har en lille kretensisk skildpadde i evig varetægt.
Tillykke til jer begge!

Klubmester David Lüthje, 7 år.
Efterårssæsonen sluttede traditionen tro med Jættemilen, hvor ikke færre end 44 søllerødder var tilmeldt konkurrencen på de lange baner i Teglstrup
Hegn. Vejrguderne var i deres gode lune, ikke sådan at forstå at det var varmt, for natten inden bød
på frostgrader, men den svage efterårssol fik skoven til at vise sig fra sig fra sin flotteste og mest
indbydende side.
De næste måneder er der ”kun” diverse cup-er på
programmet. Både NatCup og Vinterlang er løbet i
gang, og inden dette nummer af Komposten bliver
udgivet, har Søllerød været arrangør på et af hver.
Vinterlang i Rude Skov og Geel Skov blev afviklet
den sidste søndag i november i det fineste solskinsvejr med familien Østergaard som de drivende
kræfter, og NatCup i Rude Skov den allersidste dag
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i november med Ulrik Illum som banelægger og
Svend-Erik Jepsen som stævneleder og en pæn del
søllerødder som hjælpere.
Som fortalt i sidste nummer, er bemandingsplanen
for vores stævner og ”udviklingsplanen” for hjælpere nu lagt i hænderne på Heidi, hvilket er en stor
hjælp for stævnearrangørerne.
Herfra skal lyde en opfordring til at benytte jer af
nogle af de mange gode tilbud, som vinterprogrammet byder på i skovene omkring os: VinterCup lørdag eftermiddag, NatCup onsdag aften og Vinterlang søndag formiddag. Tilmeldinger foregår som
vanligt i O-service, men spørg for dig, hvis du er i
tvivl om, hvordan man gør.
Imens er forberedelserne til vores næste store
stævne, DM Nat i marts, i fuld sving. Stævnelederne Anne Kaae-Nielsen og Henrik Kleffel fortæller, at stævnekontrollanten har udtalt, at ”der er styr
på sagerne”, hvilket blandt andet indebærer, at der
er funktionsledere på alle poster, og at alle tilladelser er i hus. Løbsområdet er Jægersborg Hegn, og
vores korttegner Gediminas Trimakas fra Lithauen
er netop blevet færdig med at nytegne skoven, så vi
har et kort i DM kvalitet klar til banelægger Rasmus Thrane Hansen. Stævnecenteret er Nærum
Skole.
Følgeløbet dagen efter DM Nat bliver spektakulært, forventer vi. Mange husker indendørs-træningsløbet på Nærum Gymnasium, og nu bliver
alle Danmarks o-løbere inviteret til orienteringsløb
i samme ”terræn”, der har 3 dimensioner, og hvor
kompasset ikke er frygtelig anvendeligt. Marianne
Kirkegaard er stævneleder og Julius Molsen er banelægger. Vi håber naturligvis, at vi med to på hver
sin måde spændende stævner i samme weekend kan
trække mange deltagere til Søllerød.
En onsdag aften i november holdt vi klubaften om
World Masters Orienteering Championships i
2018, populært kaldet veteranverdensmesterskaberne, som Søllerød som bekendt er medarrangør
af. Aftenen begyndte med en introduktion til hvad
World Masters er, og hvad det indebærer for Søllerød at være medarrangør, hvorefter Troels til inspiration fortalte om tankerne, der lå til grund, da
klubben arrangerede DM weekend i Klinteskoven i
2013. Tore fortalte om arbejdet med sprintkonkurrencerne, og Iben fortalte om sine erfaringer fra
deltagelse i dette års World Masters i Letland med
særligt fokus på opbygning og indretning af stævnepladser eller arenaer, som de kaldes ved de store
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internationale stævner. Præsentationerne fra aftenen finder I på klubbens hjemmeside. Vi planlægger at holde flere klubaftener om World Masters i
takt med, at planlægningen skrider frem. Den næste
bliver en gang til foråret.
Julen nærmer sig nu hastigt, og jeg ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår. Om ikke før, så ses vi
naturligvis til Julemaveløbet 2. Juledag. Tilmeldingen er åben og foregår fra klubbens hjemmeside.
Vi ses i vinterskoven.
-Niels

WMOC. (Opråb fra Heidi)
Er du til aktiv ferie?
…………….Og måske gerne noget der rimer på orientering?
6.-13. juli 2018 tilbyder vi en uge med masser aktivitet – hvor du møder mennesker fra det
meste af verden – og med mange spændende konkurrencer af følge med i og arrangere!
Du skal ikke rejse langt – du sparer på CO2 regnskabet, du bor hjemme og du sover i din
egen seng. Og…….du behøver ikke at tage madpakke med!
Lyder det fristende?
Tilmeld dig allerede nu som deltager i hjælperstaben til WMOC 2018!
Skriv til Heidi_Kristensen@mail.dk og fortæl hvad du har lyst til at hjælpe med!

Kort nyt/Kortnyt
I bestræbelserne på at afvikle et så spændende og fair DM nat 2017 som muligt besluttedes det i efteråret at skifte skov fra Folehave til Jægersborg Hegn, og at tilbyde deltagerne, og de efterfølgende
Molbo- og Søllerødløbere et helt nyt kort.
Det nye kort er nu færdigt og har været under strengt tilsyn af banelægger Rasmus Thrane Hansen
og undertegnede. Vi har igen haft entreret med litauiske Gediminas Trimakas, som tegnede for os i
2013 og 2014 (Nørreskoven, Næsseslottet og Kokkedal).
Det nye kort er blevet rigtig godt, og skoven har allerede ændret sig markant flere steder siden DM
hold 2009. De fleste steder sådan, at orienteringen er blevet endnu vanskeligere. Så der venter deltagerne en rigtig god, fair og svær nat-oplevelse!
Efter vores korttegning har Gediminas forsat med WMOC2018 sprint-korttegning. Først model
event kortet ved Farum Arena, og siden det nye spændende kort over Christianshavn og Christiansborg, hvor sprintfinalen skal løbes. Her bliver deltagerne ikke skuffede!
Gediminas kommer sandsynligvis igen i 2017 og skal hjælpe os med mere sprintkorttegning i forbindelse med WMOC2018.
Endelig vil jeg gerne takke Susanne og Jens mange gange for at have givet Gediminas husly og forplejning i en hel måned.
Troels
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Interview med
Gediminas Trimakas
Af Rasmus Thrane Hansen
Interview med Gediminas Trimakas fra Lithauen,
som er professionel korttegner. Han bor i øjeblikket
hos familien Thrane Hansen og tegner et nyt kort
over Jægersborg Hegn til DM-nat 2017 og sprintkort over Christiansborg og indre København til
WMOC 2018.
What do you think about Denmark, and especially Søllerød OK?
It is a really nice country. I have been here a lot of
times and I like to come back. You have a nice orienteering environment and to me you seem very
professional in the way you organize the club training and the competitions. Beside this you have very
talented elite runners. I don’t know so much about
your club, but the people I have met are nice. I also
think that you are very lucky to have a lot of different maps in a close distance.

Gediminas i Jægersborg Hegn.
What is the biggest difference between Denmark and Lithuania?
In Lithuania, the forests are more wild. In Denmark, you have a more developed network of paths.
It is also more common for people in Denmark to
use the forest as a recreational area. In Lithuania, it
is normal that the course setter and mapmaker is the
same.
How did you start drawing maps?
I started orienteering when I was 14. Quite quickly
I started to wonder how different landscapes would
look on a map. I did my first map when I was 15. It
was a park I passed every day when I went to
school. I learned some basic skills from an old mapmaker and helped him do a competition map. Then
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it all started and I started doing maps for competitions. It was just a hobby but sometimes I earned
some money.
I studied sport sciences in Kaunas. Here all the best
map makers in Lithuania lives and I joined a mapmaker and helped him with his work. He was very
happy with my work and I got more motivation to
do maps. After my studies, I wanted to go back to
my home town to be an orienteering coach, but
when I graduated the economic crisis hit the country and it was impossible to get a job. I decided to
organize orienteering competitions on my own
maps to earn money. One of these competitions
was the World Rogaining Championships. For me
this was a very nice experience, and after the competition I was asked to maps many areas in Lithuania. Then I decided to be a professional mapmaker.
Soon I was mapping in Sweden and Denmark. Now
I have done more than 100 maps in six countries
and I spend 4-6 months abroad every year. My calendar until next summer is already fully booked.
My biggest problem is to find a day for our wedding.
How long time did it take you to do Jægersborg
Hegn? Is this representative for a normal map?
How is it mapping in Denmark compared to
other countries?
It took two weeks, but it was 150 working hours,
which is normal for this kind of terrain. Of course,
the speed depends on the terrain but it can be hard
to predict the time. When I was mapping in Skagen
it took two weeks more than expected. In Lithuania, it takes more time to do a map, since we don’t
have as good base material as in Denmark. This actually makes it possible to draw a map without using a gps. It increases the speed and the quality as
well.
What is your favorite map and why?
My favorite forest map is Skagen. It is a very special place and I really enjoyed mapping there. My
favorite sprint map is the old town in Vilnius. It has
narrow passages, a nice atmosphere and a lot of historical events have happened here.
What is your biggest mapping dream?
My dream is to do a map for World Champs. It
would also be nice to do a map for 10-mila, ORingen or 25-manna. I really like these big events.
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I also like to travel the world, and I would therefore
like to map in as many countries as possible. I hope
to do a map in US once in the future.
What are your thoughts about maps in the future?
That is a difficult question. I think we are reaching
the limit of what the technology can offer when it
comes to map making. You have to go to the forest
and check everything with human eyes, so I don’t
expect that autogenerated maps will be the next
step. The interpretation of a computer may not be
suited for orienteering. However, it may be possible to use drones for mapping in the future. I also
expect that google street view will develop even
more and make it even more easy to do sprint maps.

Banelægning til DM-nat 2017
Af Rasmus Thrane Hansen
Jeg har fået æren af at lægge baner til DM-nat 2017
i Jægersborg Hegn. Det var en tjans jeg påtog mig
efter lidt betænkeligheder, da jeg til daglig bor i Århus og derfor ikke har mulighed for at komme ud i
skoven så ofte. Heldigvis har Heidi skaffet mig
nogle øjne på Sjælland i form af Rune Østergaard,
som både kan hjælpe med udsætning af manillamærker, tjek af skoven samt sparring omkring banerne. Det er en uvurderlig hjælp!

Banelægger Rasmus og korttegner Gediminas

Jeg er ikke helt ny i banelægningen, da jeg har lagt
baner til Skov cup, Molboløb og adskillige af mine
egne træninger, men det er første gang, jeg får lov
til at lave baner til et stort løb. Jeg har høje ambitioner omkring banerne, og derfor er jeg begyndt i
god tid. Jeg har aftalt med banekontrollant Gert Nielsen (Allerød OK), at tiden indtil december skal
bruges på at ”lege” med banerne. Det er ikke meningen, at banerne skal være færdige, men banelægningsmæssigt skal skoven udforskes for at få de
bedst mulige baner.

Umiddelbart vurderer jeg skoven som utrolig god
til natløb. Den er mere krævende end man umiddelbart skulle tro, og så er der fint mulighed for at lave
længere stræk, noget som jeg gerne vil have med,
da jeg generelt synes, at for få klasser har langstræk
til danske orienteringsløb.
I løbet af processen har mine idéer omkring banerne ændret sig, og det begynder at blive mere
klart, hvordan banerne skal gå. Jeg har fx arbejdet
med tre forskellige indgange til mål, mange forskellige starter og baneforløb. En vigtig del af processen indtil videre har været at komme ud i skoven
på det nytegnede kort, og se hvordan skoven er:
mærke tæthederne, moserne, fornemme sigten og
alle de andre ting i skoven. Den største udfordring
ved natløb er, at en fin skov kan blive utrolig grøn
og ufremkommelig om natten. Jeg forsøger derfor
at lave fair baner uden alt for meget grønt, selvom
det selvfølgelig er en balancegang, da det også kan
risikere at blive for let. For at finde den rette balance har jeg været ude i skoven med pandelampen
for at få den samme oplevelse som løberne kommer
til at få til DM-nat.
Banerne er ikke færdige endnu, men jeg tror det bliver rigtig godt. Jeg håber, at løberne vil tage godt
imod banerne, og at vi vil få mange deltagere til
DM-nat og følgeløbet på Nærum Gymnasium dagen efter. Målet er i hvert fald at lave det bedste
DM(-nat) nogensinde, hvilket jeg helt sikkert ser
som muligt med de store kompetencer, som klubben besidder.
Jeg glæder mig til at arbejde sammen med alle
klubbens medlemmer den 18. marts 2017.
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Jættemilen
En fortælling om mig og mit lille vinder -dyr
Af Emma Klingenberg, gæsteskribent

Jeg indrømmer det gerne. Jeg elsker at vinde. I februar stoppede jeg på landsholdet,
men vinderinstinktet er intakt. Om det er resultatet af de mange konkurrencer, jeg har
løbet gennem årene, eller om det altid har været der, ved jeg ikke. Men til dette års udgave af Jættemilen fik jeg bekræftet, at lysten til at vinde lever i bedste velgående.

Koncentreret inden start.

Kalenderen siger søndag den 13. november.
Det er bidende koldt i Teglstrup Hegn, hvor
Jættemilen 2016 finder sted. Heldigvis får den
lavthængende sol kæmpet sig op over trætoppene og spreder lidt varme inden starten går. Få
minutter inden jeg skal i skoven, står jeg og
gnider min frosne fingre mod lårene. Handsker
– ikke handsker – handsker – ikke handsker?
Det evige dilemma når vinteren nærmer sig.
Det bliver uden handsker i dag. Jeg skal nok
blive varm, tænker jeg. Jeg skal jo ud og give
den gas.
På startstregen står jeg mellem Nikoline Klysner fra FIF og en svensk pige fra Hässleholms
OK. Jættemilen er krympet i størrelse. I alt er
vi kun otte i D21. Det er ikke mange, tænker
jeg og kigger ned af gelledet, men det skal nok
blive sjovt alligevel. Jeg kan mærke vinder-dyret vågne indeni mig.
Det er et sjovt lille dyr, det der vinder-dyr. Så
snart startklokken lyder, galopperer det afsted
indeni mig. Afsted, afsted, afsted! Jeg når knap
nok at kigge på kortet. Nogle dage lykkes det
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Glad vinder.

mig at tæmme vinder-dyret inden start. I dag
lykkes det ikke. Jeg må bare holde fast i det lille
dyr og håbe på, at vi er på nogenlunde rette vej.
De første poster halser vi afsted, vinder-dyret
og jeg. Hele tiden med ét øje på den blå FIFtrøje. Nikoline holder sig imponerende tæt på
den røde streg. Det gør vi ikke rigtig. Det bliver
mere zig-zag for os. Ude ved post fem sætter
jeg en fod i jorden. Nu kan det være nok lille
vinder-dyr! Nu må du ned i rygsækken. Jeg gider ikke løbe zig-zag alle 15 kilometer! Der falder lidt ro over det lille dyr, og vi fortsætter vores tur i en mere sikker og udramatisk stil.
Og sådan går det derudaf, kilometer efter kilometer, post efter post – og dem er der mange af
til Jættemilen, hele 40 stk. på min bane. Vi
kommer ind i en god rytme, og omkring halvvejs på banen er vinder-dyret næsten faldet i
søvn deromme i rygsækken.
Men så sker der noget. Vi løber hen over en stor
eng, da jeg foran os ser ryggen af nogle H55løbere. De løber samme bane som os og startede 20 minutter før. Nyheden om, at vi er ved
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at indhente nogen, vækker liv i vinder-dyret.
Det spærrer øjnene op og kigger målrettet frem
fra rygsækken. Efter dem, skriger det. Jeg lader
mig rive med, og vi galopperer afsted.
Da vi omsider kommer i mål, er jeg træt og
glad. Fingrene, som for et par timer siden var
istapper, er glødende ligesom resten af min
krop. Vinderdyret og jeg har haft en god tur i
skoven. Til vores begges tilfredsstillelse er vi
først i mål og vinder dermed klassen.
Men der kommer skår i glæden, da Andreas
Boch, vinderen af H16, fortæller, at vi har løbet
sammen bane som ham, og at han har løbet hurtigere end os. Hvad siger du? tænker jeg. Vinder-dyret surmuler lidt. Men kun ganske kort
tid. For det har nu alligevel været en meget god

Søllerød Orienteringsklub

dag. Vi glæder os allerede til næste gang, vi
skal i skoven.

Andreas, Emma, Rasmus, Gediminas, korttegner,
der pt. tegner Jægersborg Hegn.

Billeder fra Jættemilen i Teglstrup Hegn.

Ulrik Illum

Victor Manser, Aske Jepsen

Susanne Thrane

Anders Jonsson

Kirsten Møller

Michael Parvang
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Søllerød OK – Sommertur til Italien
2017-sommerturen går til
San Martino di Castrozza i Dolomittene

Området omkring San Martino blev i 2009 brugt til junior VM, hvor Rasmus Thrane Hansen
fra Søllerød OK deltog, samt cirka 25 andre løbere fra Søllerød. Kortene er blevet opdateret - området er præget af åben skov, flotte skråninger og klipper – nok til at udfordre de
fleste.
Stævnet består af 2 uafhængige afdelinger:
4 - 5 juli – 2 byløb
6 – 7 – 8 juli – Dolomites 3 dages løb
Se mere på: http://www.dolomiti3days.com
Dette giver mulighed for en kortere sommertur eller en længere, hvis man ønsker at udnytte nogle af de fantastiske muligheder som området byder på, som tilfredsstiller de fleste
udfordringer i en familie f.eks.:
Vandreture over/under trægrænsen, mountainbike-ruter, downhill- ruter, klatring,
trail-running, klatrebaner i træer, canyoning, ridning, fiske osv.
Jeg var usikker på, hvad canyoning er, så jeg søgte på ordet – og sikke billeder!!
Prøv selv (Vibe)
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Hotel:
Vi har lavet en aftale med Hotel Margherita 3* om indtil videre 40-50 sengepladser fordelt
på enkelt, DB, 3 og 4 sengs værelser fra 1-8 juli.

Du kan se mere om hotellet på:
http://www.albergomargherita.it/en/s-mart-summer/s-mart-summer/29-0.html
Hotelpriser med ½ pension for SOK:
DB værelser € 50,- / person / nat
3 og 4 sengs værelser voksne minus 10%
Familier
Børn
0-3 år
4-8 år
9-15 år

2 voksne € 50,- / nat / person
3-4 seng
gratis
50% rabat
40% rabat

Det står frit for, hvornår man kommer, nogle sikkert den 1. juli andre den 3. juli. Vi vil forsøge at lave nogle træninger inden i området omkring San Martino.
Dette er en unik mulighed for at prøve at løbe i udlandet såfremt du ikke har prøvet det før
og på samme tid være sammen med en masse glade mennesker fra Søllerød OK, spise
god mad og nyde et eller to glas god vin.
Transport sørger man selv for.
Tilmelding
til løbet klarer man selv via løbets hjemmeside.
Hotel via Ulrik Illum – ulrik@illum.info 40105990 – first come first serve.
Nogen tænker måske, at der er rigtig lang tid til sommer – det er der også, men når vi skal
mange af sted, kræver det langsigtet planlægning.
På de næste sider kan du læse mere om de kommende klubture der allerede er planlagt
for 2018 of 2019…..
Ulrik Illum.
Dags dato (29/11) er der 28 tilmeldte og 16 der har udtrykt interesse.

11

Søllerød Orienteringsklub

Komposten – 26. årgang nr. 6 – december 2016

O-ture med Søllerød OK i den ”nærmeste fremtid”
Ulrik Illum:
Har du endnu ikke været med på en tur til udlandet med Søllerød OK, så er der her måske et par fristelser, som du bør sætte i kalenderen allerede nu – selv om der er laaaang tid til – og det er der!
Der er nogle parameter, der skal være opfyldt, for at vi alle kan komme af sted;
Spændende områder, fornuftig transport dertil, økonomisk overkommeligt men vigtigst et sted, hvor
rammerne er til stede for at skabe godt fællesskab – fællesskabet er det, der er skyld i, at vi i dag er
en helt unik klub med et kæmpe udbud af aktiviteter på tværs af alder, motionister, elite osv.
Til de store løb omkring i Europa er vi nødt til at booke flere år ud i fremtiden for at få de rette rammer til den rigtige pris.

4-8 juli 2017 – San Martino de Castrozzo I Dolomitterne
Løbsside: http://www.dolomiti3days.com
Hotel: http://www.albergomargherita.it/it/hotel-3-stelle-san-martino-di-castrozza/1-0.html
Dette er et mindre løb med cirka 1500 deltagere – området er utroligt smukt med masser af muligheder for andre aktiviteter – se invitationen på forrige side.

Uge 42 2018 Efterårsferien – Tjekkiet - træningstur
Hotel Lesni - http://www.leshotel.cz/cz/uvod
I 2018 bliver der ikke arrangeret fælles sommertur grundet vores WMOC- arrangement – derimod
venter der i efterårsferien en tur til Doksy i Tjekkiet med overnatning på Lesni Hotel. Vi har været
her i 2012 og 2015 – området er unikt med sandstensklipper og kæmpe fyrreskove. Hele hotellet er
booket til os og den tjekkiske landsholdstræner Radek Novotny står for den o-tekniske side som tidligere. Dette garanterer fantastiske træninger for alle niveauer, friske og yderst veltegnede kort etc.
Tilmed er Tjekkiet jo stadig relativt overkommelig – det kommer til at koste cirka 250,- / dag med
1/1 pension + flybillet – og en ½ fadøl af den bedre kvalitet koster stadigvæk 7-8 kr.
Der er plads til cirka 55 personer – på first come first serve basis.
Tilmelding til Ulrik: ulrik@illum.info
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3-10 august 2019 – Swiss Orienteering Week I Gstaad
Stævne: http://www.swiss-o-week.ch/en/ - er ikke åben endnu (SOW 2016 er lige færdig)
Overnatning: http://www.ferienheim-laenggasse.ch
Her har vi været tidligt ude og det er man nødt til hvis man vil bo overkommeligt i CH i en stor
gruppe – vi har reserveret et feriehjem med plads til 55 overnattende. “Hytten ligger blot 15 min
med bil fra stævnecentret – hytten har endda eget O-kort over området.
Der er i hytten et fantastisk køkken – vi skal selv stå for forplejning. Hvis der er 2 madmødre/madfædre, der frivilligt har lyst til at lave mad dagligt til op mod 50 sølle rødder, deltager disse i turen
uden beregning inkl. løbsafgifter. Hvis ikke, bliver der lavet en gruppe-turnusordning, så vi alle kan
smage hinandens specialiteter.
Overnatning koster cirka DKR 100,- / person / dag – dertil kommer mad, løbsafgifter og transport.
Du kan allerede nu tilmelde dig på ulrik@illum.info

DM´er og andre større løb i 2017
18/3

DM-nat i Jægersborg Hegn

Sommerferieløb 2017
4-8/7

(arrangeres af os, Søllerød OK)

24-26/3

22/4
23/4
21/5
11/6

Danish Spring:
Sprint i Espergærde, mellem og lang
i Harager Hegn og Gribskov Nord.
1. runde i divisionsmatchen.
Påskeløb i Nordjylland:
Tved Plantage og Tvorup Øst.
DM-sprint i Støvring by.
DM-Ultralang i Rold Vælderskov.
SM-stafet.
DM-sprintstafet.

19/8
20/8
9/9
10/9
17/9
8/10

DM-mellem, Nykoppel ved Sorø.
Midgårdsormen.
DM-stafet, Langesø Syd (Fyn).
DM-lang, Krengerupskovene.
2. runde i divisionsmatchen.
Op/ned, Stenholt Vang.

2/4
13-15/4

Ovenstående er taget fra terminslisten i O-service.
Hvor løbsskoven ikke er nævnt, er det fordi det
endnu ikke fremgår af listen i O-service.

Dolomitterne. Klubtur. Se særlig
indbydelse her i bladet.

Hvis du ikke har mulighed for at tage med, er der
andre tilbud, hvor du dog selv må finde ad af tilmelding og overnatning.
30/6 -2/7
7-9/7
7-9/7
9-15/ 7
10–15/7
14–16/7
22–28/7

Vikingedysten: Starup Hede,
Haderslev Østerskov og Pamhule.
Skawdysten: Skagen by og Bunken
Plantage
Vålådalens 3-dagars
Finsk 5-dages i forbindelse med
Junior-VM
5-dages i Tyrol
Hallands 3-dagars
O-Ringen i Värmland

Vibe

13

Søllerød Orienteringsklub

Komposten – 26. årgang nr. 6 – december 2016

MiniSUT-søndag
Sommaren är över. Regnet är överhängande.
En hel söndag i orienteringens tecken. Kan det verkligen locka?
Den 2 oktober samlades 20 barn, och ungefär lika många föräldrar på Rudegaard.
20 barn är i stort sett alla, vi har registrerade hos Mini-SUT.
Vi startade dagen med Mini-SUT sången!

Nja, vi är nog bättre på o-løb.
Vi är bättre på namnleken. Allra bäst var barnen.
De vuxna hade sin egen namnlek.
Orienterings banan för dagen, var lång och krävande. Vi skulle utanför stigarna, och alla stäck hade
minst två vägval.
Vi löp i större grupper och diskuterade vägvalen vid
varje kontroll. Sen valde man det man tyckte passade sig
bäst. Så kunde man ju se vilken som kom först till nästa.
Efter två tredjedelar var det en överraskning. Eller två!
En dricka och en M&M ask låg gömd vid skärmen.
Och här möttes vi allihopa för lite hygge och utbyte.

Efter en lång tur i
skogen satt Trines
utsökta lunch fint.

Klubbhuset blev
fyllt upp, och många
var där för första
gången.
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Dagens andra aktivitet var grupparbete det
verkligen gällde att samarbeta. Annars kunde
det taga tid…
Om man inte kom ihåg hur den där lego figuren
såg ut, fick någon springa tillbaka ut i skogen
och kolla en gång till…
Kanske kunde man komma ihåg var sin del?

Under dessa sammarbets övningarna körde
Heidi vuxen teori och information om klubben
inne i klubbhuset.
Heidi berättade om den familjesport orientering
är och at vi i Søllerød OK är som en stor familj.
Vissa föräldrar gav sig därefter ut på en svår
bana i skogen.
Äntligen kom man bort från mor och far,
tyckte många barn.

Hur kan man, sex stycken, komma upp på en
plastback på 20x30 cm? Jodå, det lyckades.
Inte många sekunder men ändå. Mycket skratt
blev det.

Inte mindre skratt blev det när man skulle lukta
på olika trevliga och mindre trevliga saker med
ögonbindel.

Mini-SUT är inte som många andra fritidsaktiviteter, där man placerar barnen och står vid sidan om och tittar på, eller tar hem i mellantiden.
Nej, här kommer man tätare på sina barn, men
också andras barn och upplever saker tillsammans. Detta gör att orientering blir tillgängligt
för flera barn.
Vi fortsatte dagen med lekar, bollspel och så
mycket tillsammans som möjligt.
Men allt har ett slut, så även denna dag. Denna,
för många, första helsöndag med orientering,
tog slut med en fest av hembakade kakor och
chokladmjölk.
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Trine, Phillip, Heidi och jag planlagde detta
tillsammans och det är en förnöjelse att samarbeta på detta sätt.
Jag körde hem med en
varm känsla i kroppen och
ett smil på läpparna.
Och snart är det julfest!
//Magnus

________________________________________________________________________________
En stor ros til Kaj Rostvad!
Hvad gør en arbejdsramt træner da skovmaskinerne indtager Ravneholm?
Jeg havde planer om at bruge de faste poster i skoven, og jeg havde en
lille følelse af, at der måske ikke var reflekser på alle.
Så ved lørdagstræningen får Kaj spørgsmålet om reflekser.
Få timer senere har jeg følgende i mailboksen:
Hej Magnus.
Ved træningen i dag forespurgte Heidi om jeg med mit liv som indsats
kunne garantere, at der var reflekstape på alle Ravneholmpælene.
Det vidste jeg, at der ikke var, så svaret var let.
På hjemturen fra Hørsholm kørte jeg forbi Ravneholm og gik en tur i de skoleklasseramte områder
og ganske rigtigt: Pæl 28, 23 og 40 havde ingen brugbar refleks.
Videre på turen så jeg at 19, 1, 21, 45 og 20 var intakte, men hele området omkring 8 og 10 (ca. fra
20 - 21 og nord for den store vej) var et ragnarok af fældede træer og traktorspor. Helt uegnet til oløb for alle aldre. Prøv at sende mig banerne, så sætter jeg natskærme ud på pæle, der mangler reflekser mandag eftermiddag, og samler dem ind tirsdag.
Alt blev meget godt. 19 børn kom i skoven og alle kom hjem 
Træner for
mini-SUT/Magnus

Ovenstående drejede sig om
miniSUT-træningen den 28/11-16

Billedet her stammer fra miniSUTsøndagen i oktober.
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Molboløbet 2017

Fra Molboløb 2016

Som det sikkert er rygtedes, har klubben besluttet at der også skal være Molboløb i 2017 
Vi har dog haft lidt flere udfordringer i planlægningen af den nye sæson idet hele 2 arrangør ”familier” har valgt at stoppe. Det er Jørn
Wighs og Uffe Just Pedersens hold, der har
trukket sig. Begge har været med i mange år, så
der skal lyde en stor tak for indsatsen herfra.
Ny på banen er Steen Schytte Olsen som er gået
sammen med Thomas Alkjær Eriksen og dennes familie fra Hillerød Orienterings klub. Thomas blev kåret som OverMolbo i 2015, så han
kender løbet indefra.

sten skal have for at bringe dem ud. Vi har derfor besluttet at satse hårdt på Facebook. Der er
afsat et passende beløb til at sikre, at vores opslag kommer ud til en bredere kreds. Vi tror på
det, bl.a. fordi vi har set, at Trail løbet har klaret sig fint ved udelukkende at satse på denne
kanal.
Desuden har vi besluttet at kontakte så mange
firma-sportsforeninger som muligt. Alle medlemmer i klubben er blevet bedt om at bidrage
på denne front. Vi håber herunder, at mange af
disse klubber vil være fristet af vores ”Køb 10
– betal for 8” tilbud som vi introducerede sidste
år.

Ændret bane.
Vi oplevede sidste år en familie som havde løbet let bane i mange år begav sig ud på ”Kort
svær”. De kom hjem efter én time uden at
have fundet én eneste af posterne. Det synes
de ikke var nogen god oplevelse. Vi har derfor
erkendt, at steppet fra Let til ”Kort svær” er for
stort for de ikke øvede løbere. Derfor har vi besluttet at ændre banernes sværhedsgrad og
banenavne til disse:

Desværre mangler vi fortsat ét hold som kan afvikle det sidste ordinære løb i Trørød Hegn d.
5. marts. Jørn Wigh har tilbudt, at han vil tage
mentor rollen – så hvis nogen har lyst til at
prøve kræfter – under kyndig vejledning – så
sig endelig til.

Let bane
Mellemsvær
Kort svær
Lang svær

Traditionen tro afholdt vi ”Molbo Kick off
møde” ultimo november, hvor de på det tidspunkt kendte 8 arrangørhold var samlet. Et af
mødets væsentlige punkter er fastlæggelse af
tema for de spørgsmål der møder deltagerne –
og her tror vi at fantasien igen lever godt. De
valgte temaer kan læses på Molboloeb.dk under
”Kalender”.

Desværre har Google lukket for Picasa, hvor
alle vores billeder lå godt og trygt. Billederne
er overført til Google foto, men delingen af
mapper er forsvundet og vi VED IKKE hvordan vi linker til samlingen af mapper. Vi kan
godt linke til én mappe ad gangen, men ikke til
samlingen.
Er der nogen i klubben som ved noget om dette
– så tag fluks fat i OverWisMolboen – Jørgen
Wisbech.
Vi glæder os til at se jer alle igen – og ikke
mindst alle de glade gæster som plejer at
komme.

Ny markedsføring.
Vi har i rigtig mange år markedsført løbet ved
at husstandsomdele hhv. poste en brochure
trykt i A4. Det tror vi ikke længere er vejen
frem – og det skyldes ikke alene de priser po-

Ca. 4 km
Ca. 3 km
Ca. 4,5 km
Ca. 6-7 km

Problem med fotovisning.

Jørgen Wisbech
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Kære løber.
I vintermånederne skal der noget ekstra til for at holde sig i form. Det ekstra kan være Molboløbet.
Fra søndag 8. januar og de følgende ni søndage, kan du deltage i et sjovt, hyggeligt og udfordrende løb i
skovene nord for København. Og hvorfor ikke tage børn, ægtefælle, venner, veninder, forældre, bedsteforældre og hunden med?
I Molboløbet skal man løbe med et kort og finde frem til et antal poster i skoven. Når man har fundet posten, skal man svare på et spørgsmål med tre svarmuligheder. Emnet for spørgsmålene varierer fra uge til uge.
Når man kommer i mål, får man point alt efter hvor hurtigt, man har løbet, og
hvor god man har været til at svare på spørgsmålene.
Der er fire forskellige baner at vælge i mellem. Der er en let bane på omkring
fire kilometer, hvor posterne ligger langs stierne. Den bane er velegnet til familier med små børn, da det er muligt at gå turen med klapvogn eller barnevogn.
På de øvrige tre baner skal man væk fra stierne for at finde posterne. Man kan
vælge mellem en mellemsvær, kort svær og lang svær bane.
Hvis du ikke har prøvet orienteringsløb før, er der folk i startområdet, som kan
hjælpe dig.
Molboløbet er mest af alt en leg. Men mange konkurrerer med familie og venner om at få flest point. Børnene får et diplom og en lille gave, når de har deltaget i tre etaper. Efter 10. etape er der præmier til vinderne i alle aldersgrupper, og den samlede vinder –
årets overmolbo – bliver kåret.
Startgebyret er på 25 kroner for en voksen, og familier
på op til fem personer slipper med 65 kroner. Dertil
kommer et kort til 15 kroner pr. styk. Du kan også
købe adgang til alle ti løb og få det for otte løbs pris.
Der er fri start hver søndag mellem klokken 9 og 11.
Du kan finde flere oplysninger om Molboløbet på
www.molboloeb.dk, hvor du også kan forhåndstilmelde dig.
Molboløbet har eksisteret siden 1960. Det er arrangeret af Søllerød Orienteringsklub. Sidste år var der omkring 800 mennesker, som deltog i mindst én af de 10 etaper.
Vi glæder os til at se dig i skoven.
Venlig hilsen
Søllerød Orienteringsklub
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Endelig vandt jeg!
Det er hårdt for selvfølelsen, at være i en klub
med så mange talentfulde mennesker. Gang på
gang bliver jeg overhalet af klubkammerater,
der har totalt styr på retningen, udløberen og
den næste mose. De glider bare lydløst forbi.
Det er Tesla mod en Peugeot på diesel.
Jeg klapper lystigt af klubkammerater, når de
skal op på podiet og modtage medaljer og den
fortjente hyldest. Min kone og mine børn har
også været der. De er hurtige, skarpe og seje.
Men det kunne nu være godt at prøve at vinde
en enkelt gang. Det er jo trods alt mange timer,
vi tilbringer med orienteringsløb. Det er sjovt
at være med, men alligevel – bare en enkelt
gang!
Og så pludselig – næsten ud af det blå – blev
det min tur til at modtage klubkammeraternes
hyldest. Jeg blev ”årets skildpadde” ved klubmesterskabet.
Den uvidende læser tror måske, at ”årets skildpadde” er en subtil form for hån. Man udstiller
og latterliggør et af de dårligste klubmedlemmer. Søllerødderne står med et overbærende
smil og kage i hånden, mens de tænker ”godt
det ikke er mig”. Men sådan ser jeg slet ikke på
det.
Godt nok er der mange talentfulde søllerødder.
Men vi er også mange, der kæmper om at
undgå at blive sidst, og det fine ved denne præmie er, at den går til den næstsidste. Det kræver
timing og talent at ramme netop denne placering.
Selve præmien er en skildpadde i det fineste
kunsthåndværk, som vinderen får til evigt eje.
Andre vindere inden for orienteringssporten får
kun deres præmie til låns.
Endelig er skildpadden et smukt og yndefuldt
dyr – i hvert fald når det opholder sig i vand.
Det er jo ikke en søko, jeg har vundet! Så jeg
er stolt af prisen og af min skildpadde.

Ved klubmesterskabet løber vi to sløjfer i skoven, og det er forbudt at have ur med. Det gælder om at løbe første og anden sløjfe lige hurtigt.
Jeg kan ikke løbe i øjeblikket, da jeg har problemer med det ene knæ. Så jeg skulle gå en
kort bane. Et kort øjeblik strejfede tanken mig,
at jeg måske kunne komme i spil til førstepræmien – pilekoggeret, når jeg skulle gå rundt.
Men det slags tanker, skal man hurtigst muligt
parkere i et mørkt rum og smide nøglen væk.
På første sløjfe gik jeg lige ind i posterne. Men
på anden sløjfe blev Maglebjerg mit Waterloo.
Efter at jeg havde fundet posten, gik jeg 90 grader forkert ned af bjerget. Derfor kom jeg ud af
en forkert sti og gik ned til en forkert mose. Nogen af jer har sikkert prøvet det.
Det tog en del tid, inden jeg kom tilbage på kortet og fik sat den rette kurs mod næste post. Anden sløjfe tog godt og vel ni minutter længere
end første sløjfe. Og sådan erobrede jeg den
ærefulde titel ”årets skildpadde”.

Skildpadden står nu på min præmiehylde. Foreløbig er den helt alene.

Claus Kaae-Nielsen
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Træningssiden
Breddetræning = træning for alle i SOK.
Siden sidst – Flere af vore er selvfølgelig besøgt
og her tre af dem endda i det dybeste mørke med
pandelamperne tændt. Men det er også blevet til et
par gæsteskove, hvor Kaj fik vist os, at selv Farum
Lillevang og Terkelskov – måske ikke verdens
mest spændende terræner – kan byde på udfordringer, når posterne skal findes i en skov, vi ikke lige
besøger hver uge. Endrup Hegn blev løbet på nærmest jomfrueligt kort, med fin tilslutning også fra
andre klubber i Nordsjælland. Kortet er Fredensborg OK’s ejendom, men vi er allerede inviteret til
at give skoven en chance mere.
En tur omkring Kokkedal Slot og Rungsted Gymnasium i helt særlig anledning er det også blevet
til, når dette læses. Men mon ikke det får et par ord
andet sted.

Breddetræning 2016/2017
03-12-16

530

Geel Skov

10-12-16

531

Trørød Hegn

17-12-16

532

Søllerød Kirkeskov

26-11-16

533

Julemaveræs i Rude Skov

07-01-17

534

Rude Skov

14-01-17

535

Trørød Hegn

21-01-17

536

Nørreskoven

28-01-17

537

Ravneholm

04-02-17

538

Geel Skov

11-02-17

539

Rude Skov

18-02-17

540

Ravneholm

25-02-17

541

Endrup Hegn

04-03-17

542

Muligt Scion DTU

11-03-17

543

St. Dyrehave

18-03-17

- træning

DM – NAT i Jægersborg
Hegn

25-03-17

- træning

Danish Spring

30-03-17

544

Rude Skov

06-04-17

545

Ravneholm

13-04-17

- træning

Påskeløb

20-04-17

546

Folehave – Rungsted Hegn

547

Trørød Hegn

548

Rude Skov

549

Geel Skov

550

Ravnsholt

- træning

Kr. Himmelfartsdag

Se indbydelsen andet sted her i bladet og skynd jer 01-06-17
at tilmelde jer.
08-06-17

551

Kirkeskoven

552

Rude Skov

16-06-17

553

Sommerafslutning

Klubmesterskabet blev den 19. november 2016 afholdt i Rude Skov med start ved Svaneparken.
Igen i år var det lykkedes Gert at lægge flere baner
á to lige lange slynger, hvor opgaven så var at løbe
begge slynger på lige lang tid. Og selvfølgelig
uden brug af ur.
Bedst i denne disciplin var David Lüthje, der klarede at løbe de to slynger med en forskel på 0 sek.
Den prestigefyldte placering som Skildpadde blev
i år erobret af Claus Kaae-Nielsen.
Hele 69 søllerødder kæmpede om de ærefulde
pladser i særdeles pragtfuldt vejr.

Inden længe er 2016 forbi. Men inden da skal vi 27-04-17
selvfølgelig traditionen tro den 26. december 2016
04-05-17
afvikle Søllerød OK’s Julemaveløb.
11-05-17

I år har Aske Jepsen og Simon Thrane påtaget sig
opgaven, at lave et arrangement, der måske ikke 18-05-17
helt er som en træning plejer at være (o;
25-05-17

O-h. Henrik

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek hjemmesiden.

Fra Jættemilen
Niels Raagaard
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