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Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub
torsdag d. 23. februar 2016 kl. 19:00
Generalforsamlingen holdes i Restauranten ved Holtehal 1
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

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

Uden for den formelle del af generalforsamlingen vil følgende være på programmet:
 En deltageroplevelse fra Tiomila 2016
 Stafetsatsningen i 2017
 Hædring af ”Årets Søllerød”
 BOM-kanonen

- Niels Bentzon
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Bestyrelsesberetning
For året 2016 for Søllerød Orienteringsklub
2016 var endnu et godt år for Søllerød Orienteringsklub. Et nyt stafettræningstilbud så dagens lys,
og klubben lykkedes med at stille egne hold til de
to internationale stafetter, Tiomila og Smålandskavlan, som var en af målsætningerne med
stafetsatsningen. Nye initiativer såsom kortlægning
af de mange kompetencer vores klubmedlemmer
besidder og langtids-stævneplanlægning blev lanceret, og i sommerferien drog omkring 40 søllerødder til Sydfrankrig for at løbe o-løb i de spændende
terræner omkring Larzac.
De øvrige træninger for mini-SUT, SUT og bredde
er fortsat en stor succes takket være vores dedikerede og engagerede trænere og mange trofaste deltagere. Medlemstallet har ligget stabilt på ca. 300
det sidste år, og klubbens økonomi er forsat sund.
Nedenstående er bestyrelsens beretning for Søllerød Orienteringsklub i 2016.

Stævner
”Overmolboteamet”, der for syvende år i træk udgjordes af Jørgen Wisbech, Kirsten Møller og Jens
Rose Møller, stod som overordnede planlæggere og
koordinatorer af de 10 molboløb i årets begyndelse.
Udarbejdelse af spørgsmål, planlægning og afvikling af de enkelte molboløb tog 10 forskellige arrangørteams sig af, og på den måde blev hvert enkelt molboløb unikt.
Om 2016-sæsonen skriver Jørgen Wisbech:
”Årets første molboløb fandt sted søndag den 3. januar som sædvanligt med start fra Rundforbi Stadion. Det samlede deltagerantal landede på 2.913,
eksklusive hjælpere, hvorved året indskriver sig på
en 4. plads i forhold til de seneste 8 år.
Som noget nyt indførte vi i 2016 muligheden for, at
deltagerne kunne købe adgang til alle 10 løb – men
kun betale for 8. 57 løbere valgte at benytte dette
tilbud, og de deltog i i alt 460 starter. Det giver en
”mødeprocent” på 80,7, hvilket betyder at ordningen gav et ”underskud” på 0,7%

Grafen viser antal starter pr. år.
Vi var meget spændte på deltagerantallet, idet det var første år hvor vi havde fravalgt trykte brochurer og
plakater. Markedsføringen blev alene gennemført via mails, som blev udsendt til godt 800 mailadresser.
Som en anden nyhed introducerede vi mulighed for betaling via MobilePay, og godt 20% af deltagerbetalingerne blev betalt via denne.
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En udfordring, vi har set i mange år, er, at deltagerantallet pr. løb falder hen over sæsonen. ”Køb 10 – betal for 8” har i nogen grad modvirket denne tendens sammen med den nye ”Forsnak”, der indeholder en
introduktion til ugens løb og sendes til alle der har sagt ja tak. 330 deltagere takkede ja til denne mail, mens
25% takkede nej.

En tredje nyhed, vi introducerede i 2016, var en mere børnevenlig finalebane. Deltagere, som alene havde
løbet Let Bane, blev automatisk sat på den nye lette finalebane – dog med mulighed for at ændre dette. 140
løbere løb ”Svær”, mens 64 valgte den lette bane. Kun 5 løbere bad om en anden bane end den, vi havde
beregnet på forhånd.”
Molbosæsonen blev igen en succes i 2016. Ikke
kun målt på deltagerantal, men også på den entusiasme og det gode humør vi oplever hos deltagere
og arrangører. Det er i sig selv en bedrift, at konceptet molboløb efter 57 sæsoner stadigvæk er
yderst levedygtigt. Der er naturligvis sket forandringer siden starten i 1960, men grundideen er den
samme, og med molboløbene har Søllerød Orienteringsklub et enestående tilbud om naturoplevelser,
orientering og sjov til motionister, familier og børn
i den mørke vintertid.
Stor tak til alle arrangørerne og overmolboteamet,
og naturligvis også stor tak til Susanne Thrane, der
arrangerede arrangørmiddagen, og til Bente og
John Lassen, der lagde lokaler til afslutningsmiddagen.

Dagen før Kr. Himmelfart var Søllerød arrangør af
en afdeling af SkovCup, hvor 131 børn og unge deltog. SkovCup er et rigtigt hyggeligt arrangement,
som tiltrækker både medlemmer af orienteringsklubber og udefra kommende. I 2016 foregik det 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 blev stævnet igen en succes.
SkovCup-finalen foregik Grundlovsdag i den nordlige del af Rude Skov. Finalestævnet arrangeres i et
samarbejde mellem Østkredsens klubber, og det
skal nævnes at Magnus Maag var banelægger ved
dette års finale.
Det andet store stævne, Søllerød OK arrangerede i
2016 var op-/nedrykningsmatchen for Østkredsens
tredje- til femtedivisionsklubber. Stævnet blev afholdt den 25. september i Rude Skov med stævnecenter på en hyggelig spejdergrund i den nordlige
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ende af Paradiskvarteret med skoven som nabo.
Henrik Molsen var stævneleder og Mikkel KaaeNielsen banelægger. Flere end 550 løbere kæmpede om op- og nedrykning mellem divisionerne
eller løb en åben bane i det dejlige sensommervejr.
Det var en fornøjelse for de flere end 50 arrangører
fra Søllerød OK at se så mange glade løbere.

For et par år siden blev traditionen med at afholde
en serie langdistanceløb hen over vintersæsonen
genoptaget i Østkredsen. I 2016 var Søllerød OK
på initiativ af familien Østergaard at finde blandt
arrangørklubberne af Vinterlang – endda ved to
løb. I februar stod Rune, Peter og Lisbeth for planlægning, banelægning og afholdelse af en afdeling
af Vinterlang i Rude Skov. 65 deltagere løb en tur
på 7, 13 eller 18 km gennem Rude Skov, Geel
Skov, Ravnholm og Kirkeskoven. I feltet befandt
sig oven i købet den mangedobbelte verdensmester,
Maja Alm fra OK HTF, som næppe overraskende
vandt sin bane.
Den sidste søndag i november var familien Østergaard med assistance fra Mads atter klar med en
Vinterlang. Med start i Frederikslund Skov gik turen mod syd gennem Geel Skov og derefter Rude
Skov med mål på Rudegaard. Vejret var forrygende
til stor glæde for de 80 deltagende.

Stævnepladsen på spejdergrunden.

Sædvanen tro, fristes jeg til at skrive, var Søllerød
OK arrangør af en afdeling af NatCup før jul.
Svend-Erik Jepsen og Ulrik Illum var ligesom året
før henholdsvis stævneleder og banelægger på sæsonens anden afdeling den sidste onsdag i november, der foregik i mørket i Rude Skov med stævnecenter på Rudegaard og med omkring 150 deltagende.

Desværre skete der en tragisk hændelse under stævnet, idet en deltager fik hjertestop under sit løb i
skoven. Men takket være en hurtig og yderst kompetent indsats fra mange søllerødder lykkedes det
at genoplive personen, som i dag efter operation og
et længere hospitalsophold igen er aktiv som ildsjæl og arrangør i o-sporten.
Som noget nyt havde Henrik taget kommunikationsværktøjet Slack i anvendelse. Det viste sig at
være yderst velegnet til struktureret kommunikation mellem alle de mange funktioner under forberedelsen af stævnet.
En anden nyskabelse var, at udarbejdelse af bemandingsplanen, der sædvanligvis er en stor opgave for
stævneledelsen, var lagt i hænderne på Heidis ”personaleafdeling”, der havde sammensat en stævneorganisation med både stævneerfarne søllerødder
og medlemmer, der har lyst til at lære, hvad det
kræver at være med til at arrangere et o-stævne.
Heidi havde taget udgangspunkt i de modtagne besvarelser fra et spørgeskema, der tidligere på året
var udsendt til alle klubbens medlemmer, hvor hver
især kunne tilkendegive særlige interesser, og hvad
man kunne tænke sig at bidrage med ved klubbens
arrangementer.
Stævnet blev på den måde en slags generalprøve for
de store stævner, vi har engageret os i de kommende år; ikke mindst DM Nat, som vi er vært for
i marts 2017, og World Masters i 2018.
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I 2014 fik tre ungdomsløbere, Mikkel Kaae-Nielsen, Magnus Maag og Johan Skovgaard, ideen til et
trailløb i bakkerne og slugterne i Ravneholm og
Geel Skov. Copenhagen Exhaust Trail, som løbet
kom til at hedde, blev løbet første gang i juni 2015
og blev en stor succes. Trailteamet, der også inkluderer Marianne Illum, mener selv, at de har lavet et
af landets hårdeste trailløb. Vi tror det gerne, og
nævnes kan, at den lange bane på 21 km har en stigning på 700m og to indlagte bakkespurter med tidtagning op ad Holtekollen.
Omkring 150 trailløbere kæmpede sig i 2015 rundt
i sporene på henholdsvis 6, 12 og 21 km og gav efterfølgende udtryk for, at banerne havde været fantastiske, og at det havde været et meget hyggeligt
arrangement, som de gerne så gentaget. Således opfordret, gik trailteamet i gang og afholdt Copenhagen Exhaust Trail for anden gang den 18. juni 2016
på stort set de samme baner. I trailløb er det jo ikke
det at finde vej, der bør være udfordringen. Til at
hjælpe løberne på rette vej, havde arrangørerne i
øvrigt sat omkring tusinde små vejviserflag langs
ruterne. I år var deltagerantallet fordoblet, og
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mange har efterfølgende givet rosende kommentarer på arrangementets Facebook-side. Så også i
2017 vil der blive et Copenhagen Exhaust Trail.
Vejviserflagene var sponsoreret af Danske Bank;
Løberen havde doneret præmier og Frame the Action har taget mange flotte billeder, som blandt andet kan ses på FB. Overskuddet fra arrangementet
går til klubbens ungdomsarbejde og til stafetsatsningen.
Puljen af stævner, vi vælger at arrangere hvert år,
omfatter dels de traditionelle som f.eks. Molboløb
og NatCup og dels stævner, der udbydes af DOF og
Østkredsen på den såkaldte terminsliste. Herfra kan
klubberne søge om værtskab for DM’er, kredsløb,

Mesterskaber
Ved de 6 danmarksmesterskaber DM Nat, DM
Sprint, DM Ultralang, DM Mellem, DM Stafet og
DM Lang vandt søllerødderne 2 guld-, 10 sølv- og
12 bronzemedaljer, når medaljerne i stafet kun tælles med én gang pr. hold. Ved de 3 sjællandsmesterskaber SM Nat, SM Stafet og SM Lang vandt
søllerødderne 6 guld-, 7 sølv- og 7 bronzemedaljer.
Blandt de unge var Alberte Kaae-Nielsen (D-16) og
Lukas Becker (H-14) medaljeslugere med henholdsvis 6 og 3 medaljer. I den voksne herrerække
(H55-) var Peter Østergaard suveræn med 8 medaljer i 2016, hvoraf de 5 endda var af guld.

Søllerød Orienteringsklub

divisionsmatcher m.v. I 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe i Søllerød, der i samarbejde med bestyrelsen har udarbejdet et udkast til, hvilke stævner vi i klubben gerne vil arrangere i de næste 5 år
eller mere. Formålet er dels at komme i betragtning
som arrangør af de store attraktive stævner som for
eksempel DM’er, hvor man skal være tidligt ude
med at byde ind, men i høj grad også at anlægge en
mere strategisk tilgang, hvor vi udvælger stævner
ud fra en holdning om, hvordan vi gerne ser vores
klub udvikle sig, og hvad vi gerne vil være kendte
for. Arbejdet fortsætter i 2017, og stævneporteføljen kommer til at omfatte både ”de gode gamle”
stævner, større stævner i DOF- og kredsregi og
nogle nyskabelser.
måtte derfor ligesom i de foregående år ud i en 3.
runde om op/nedrykning mod Allerød og de to
bedst placerede klubber i 2. division, som var Farum OK og OK Roskilde.
Den foregik på en dejlig sensommerdag i den kuperede Kårup Skov på den anden side af Fårevejle
ved Lammefjorden, hvor Holbæk OK var vært. Til
trods for, at vi kun var tilmeldt med relativt få medlemmer vandt vi komfortabelt alle tre matcher og
forbliver derfor i Østkredsens 1. division i 2017.

Træninger

Stort tillykke til de mange andre medaljetagere!
Første runde af divisionsmatcherne i Østkredsens
1. division havde Helsingør Ski- og Orienteringsklub arrangeret i Klosterris Hegn den sidste søndag
i maj. Dysten stod mellem FIF Hillerød, Tisvilde
Hegn OK, Allerød OK og Søllerød OK. Det blev
en dejlig o-dag: skoven var nyudsprungen, brændenælderne havde allerede vokset sig kraftige og saftige, solen skinnede og søllerødderne var i dejligt
forårshumør. Resultatet blev næsten som forventet,
at FIF og Tisvilde løb med de to bedste placeringer,
og Søllerød og Allerød blev placeret som henholdsvis 3 og 4.
Anden runde i turneringen var Amager OK vært for
i august. Den foregik i Kongelunden eller Kongejunglen, som nogen kalder den, i sydenden af Amager. Den megen træning på kurvekort i Rudeskov
var ikke til megen nytte i den pandekageflade skov,
men til gengæld skulle der kæmpes en del i botanikken, som skovens tilnavn antyder. Placeringen
blev den samme som i første runde, og Søllerød

Henrik har netop overrakt gave til Kaj 100% Rostvad

Henrik Kleffel er vores utrættelige leder af træningsbanden, der uge efter uge arrangerer og afholder de populære ”breddetræninger” målrettet alle
søllerødder. Træningstilbuddene varierer meget
både hvad angår træningsmoment og terræn, og
kreativitet og kvalitet af træningerne er i top. Læs
her, hvad Henrik skriver om træningerne i 2016:
”Allerede 2. januar 2016 blev træningsåret for
breddetræningen indledt i Geel Skov med ikke
færre end 47 søllerødder i skoven. Ganske fin start
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på året, hvor det skulle vise sig, om breddetræningen kunne stå for presset fra et nyt tilbud til
klubbens medlemmer i form af stafettræning.
En i øvrigt meget velkommen ”konkurrent”, der kun
skal gøre os bedre.

på Nærum Gymnasium trak som nævnt 159
deltagere, hvoraf 67 var søllerødder. Om det så var
vores største træning, kan der sikkert snakkes
længe om. Julemaveløbet mønstrede 121
deltagere, hvoraf 112 var søllerødder.

Igen i 2016 har vi gjort flittigt brug af vore
nærskove, men vi har dog også været i flere
gæsteskove. Her var det lykkedes Gert at opsnuse,
at der var tegnet nyt kort over Endrup Hegn [ved
Fredensborg], der vist ikke er blevet o-løbet i
generationer. Det blev der i oktober lavet om på,
da vi gæstede netop denne skov.

Mon ikke statistikken giver svaret, at der er plads
til både bredde- og stafettræning.”

Breddetræningerne drives forsat af en flok
entusiastiske søllerødder (ingen nævnt, ingen
glemt), der bruger tid og kræfter på, at tænke
træningsbaner, tegne dem i typisk Condes, sætte
poster ud og endelig stå ved bordet og sende
løberne i skoven. Uden denne flok samlet i
Træningsbanden – ingen træning.
Mange har tilbuddene været, og det kan undre, at
det stadig kan lykkes at lave stræk og
postplaceringer, som ikke tidligere har været brugt
eller måske bare er gået i glemslen. Nye ideer
kommer dog også til. Måske specielt de unge
søllerødder er gode til at udfordre os lidt ældre.
Julius og Mikkels anstrengelser bliver svære at
matche, da de lavede indendørs sprint på Nærum
Gymnasium. Et arrangement der trak deltagere til
helt fra Skåne. 159 deltagere er vist hvad de ude
vest på kalder for ”ikke så dårligt endda”.
Og så er det heldigvis legalt at hente inspiration fra
andre. En nordmand har lagt pentagramgafling på
nettet og fra DO-F Akademiet blev hentet idé til
labyrint, der fint passede ind i Geel Skov. Begge
dele prøvet til træningerne.
Glemme skal vi ikke, at året også bød på en slags
jubilæum. Træning nr. 500 blev med varme drikke,
masser af kage og højt humør fejret i Folehave.
Højt humør eller klubhygge var der også ved
sommerafslutningen, der igen blev arrangeret af
Jens Aaris og Ellen. Først med løb i Heather Hill og
siden grill i Vejby Strand.
Lidt statistik: 43 træninger, hvor der var 2.144
deltagere fordelt på 215 navne, hvoraf 35 har
deltaget i mere end halvdelen af træningerne. Kun
Kaj Rostvad nåede dog alle træninger. Træningen
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Ungdomstræningen i Søllerød Orienteringsklub
har et meget højt niveau, hvor der lægges vægt på
faste, ugentlige træningsaftener året rundt, træningsløb både i lokalskove og fremmede terræner,
tørtræning og socialt sammenhold. Og så skal det
være sjovt at være ungdomsløber i Søllerød. Klubben tilbyder træning for 5 til 11-årige i mini-SUT
og i SUT (Søllerød UngdomsTeam) fra 12 år og ældre.
Mini-SUT er blevet en vigtig del af ”fødekæden”.
Det er oftest her, børnene først møder klubben og
får en legende, men også seriøs indføring i o-sporten, som de kan trække på, når de senere forhåbentlig vælger at fortsætte i SUT. Magnus Oscarsson er
vores skånske cheftræner, og mange forældre og
andre interesserede voksne assisterer Magnus ved
mini-SUT træninger og på ture. Magnus har skrevet dette til beretningen:
”Mini-SUT har afviklet 38 træninger under året. Et
snit på 14 børn mellem 5 og 11 år. Det er fortsat
mandag 17:30 vi mødes og de fleste gange på Rudegaard, men vi er også i andre skove.
I 2016 har Mini-SUT gennemgået et generationsskifte, då vi sende en stor gruppe op til SUT. Vi er
nu stabile igen, med 14 til 18 børn til hver træning.
Det er med interesserede og hjælpsomme forældre.
På årets Skov-CUP finale, som Søllerød OK enligt
tradition ikke satser stort på, kom dok klubben på
en finfin bronze plads. Mange fine præstationer
her.
Det er godt at se, at forældre hjælper til med at
skygge egne og/eller andres børn. En del vælger
også forældrebanen, som vi nogen gange tilbyder.
Sommer festen havde mål hjemme hos familien Bæk
Christiansen efter SI bane i Kirkeskoven. Der blev
det bad i poolen, grillmad, leg og medalje overrækkelse.
Barbecue havde vi også i Femsølyng med Torben
og Kaj som arrangører. Denne aften afsluttedes
med fyrværkeri i den lune sensommeraften.
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Den 2 oktober var det en heldag hos Mini-SUT. 20
børn var med om meget o-løb og samarbejdsøvelser. En succes som man kunnet læse om i Komposten. Halloween O-hygge :-) i november og julefest
den 12 december med Julemand i den mørke skov,
julegrød, julebanko og disco på Rudegårds gamle
restaurant.
Våres gamle Mini-SUT´s har i år lavet en del træninger for Mini-SUT. Altid gennemtænkte og sjove
men også med lærerigt orienteringsmoment.
Allerede den 2 januar stod Jens og Ellen med Steen
Knuhtsen´s hjælp klar med træning. Der var
gnavne nissemænd i skoven som ikke fået tilstrækkeligt med julegrød. De blev heldigtvis glade da en
Mini-SUT kom forbi med hjælp. Så nu kan MiniSUT´s løbe sikkert hele året i skoven.”

Søllerød Orienteringsklub

18 træninger i efteråret med gennemsnitligt 13 deltagere (9-17).”
Kirsten fortæller derudover:
”SUT's første tur i 2016 gik til Påskeløbet ved Kolding. Vi supplerede med 1½ træningsdag i Vestjylland, så de yngre medlemmer kunne stifte bekendtskab med én af de sværere terræntyper i Danmark:
klitterne. Tilbuddet havde også lokket en del ældre
SUT'er og voksne søllerødder til. Herefter drog vi
til Fovslet og Stenderup-skovene, hvis brombærranker mange allerede havde stiftet bekendtskab
med tidligere. Igen i år var der mange fine præstationer fra SUT-løbere ved Påskeløbet.
Som opvarmning til Tiomila - og som særligt tilbud
til de ældste SUT'er - deltog vi i Swedish League i
Skåne med et sprint- og et langdistanceløb, hvor
ikke mindst Astrid stiftede bekendtskab med det lokale dyreliv undervejs! Kort efter drog vi til
Tiomila i Falun i Dalarna, hvor det var en stor oplevelse at heppe på et sejt ungdomshold, der med
en top 100-placering fik den højeste placering af de
fire deltagende Søllerød-hold!
Mange SUT'er deltog i klubturen til Larzac-regionen i Frankrig, som tidligere har været beskrevet i
detaljer [se nedenfor og Komposten nr. 4/16]. Herudover havde vi tre hyggelige sommer-SUTtræninger i ferien, og mange deltog desuden i kredsens sommerlejre.

De gnavne nisser formildedes af risengrøden fra
miniSUT ´erne

I efteråret har vi afholdt en træningsdag i hallandsk terræn (Halmstad) og desuden deltaget i de
traditionelle DM-løb samt Jættemilen og Midgårdsormen.

Træningen af de større børn og unge i SUT varetages af Kirsten Møller, Bo Konring, Kim Find Andersen og Ulrik Illum.
Kim har bidraget til beretningen med følgende statistik om SUT-træningerne, der giver et godt indtryk af den høje aktivitet.
”Lige efter nytår blev SUT-gruppen udvidet med 12
mini-SUT. Af disse er der nu 7 tilbage, der deltager
regelmæssigt i træningerne. Flere af disse har enten mor eller far med til træningerne, men vi undgår så vidt muligt, at de løber sammen med deres
forældre. Vi har dog en enkelt løber, der er stoppet
på grund af tanken om at skulle løbe alene.
SUT-gruppen har holdt 39 træninger i 2016 plus 23 sommer-SUT træninger.
21 træninger i foråret med gennemsnitligt 16 deltagere (11-23) og
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Alberte Kaae-Nielsen stod for det internationale
tilsnit, idet hun deltog i EYOC i Polen. Det forlyder, at der kun var én post mellem Alberte og en
topplacering i langdistanceløbet...
Vi vil gerne takke alle SUT'er, forældre og hjælpere
for en god SUT-sæson. En ganske særlig tak skal
gå til de seniorløbere, som i år har ydet en værdifuld indsats med postindsamling efter SUT- og stafettræning. Vi glæder os til 2017 - hér planlægger
vi bl.a. at deltage i Tiomila igen og at erobre Dolomitterne på klubturen!”
Ved årets sidste SUT-træning inden jul er der tradition for, at trænerne uddeler Søllerød Orienteringsklubs Ungdomspris, der blev indstiftet af vores tidligere klubmedlem Anders Ølgaard (19262009) i 2006 med ordene: ”Prisen gives til en ungdomsløber, som ved sin interesse for orienteringsløb og sine indsatser i træning, løb og kammeratskab har været en positiv deltager i Søllerød Orienteringsklubs ungdomsgruppe”. Prisen er siden blevet uddelt til følgende: 2006 Rasmus Thrane Hansen, 2007 Caroline Wilken, 2008 Magnus Maag,
2009 Nikoline Andersen, 2010 Aske Jepsen, 2011
Martin Illum, 2012 Astrid Maag, 2013 Julius Molsen, 2014 Thor Find Andersen, 2015 Alberte KaaeNielsen.
I 2016 blev Lukas Becker kåret til årets ungdomsløber med følgende begrundelse fra SUT-trænerne:
”Lukas er 14 år, har været en fast del af SUT i tre
år og møder altid frem til både træninger, stævner
og klubture med energi og entusiasme. Han har været plaget af Osgood-Schlatter (”vokseværk”) i
knæene og har derfor ofte gået rundt med kortet i
stedet for at løbe. Heldigvis har han haft tålmodigheden til det – for han har på den måde erhvervet
sig stor O-teknisk forståelse. I år kom så et lille
gennembrud, da han i den normalt løbestærke H 14 klasse vandt sølv ved DM-mellem i Mols Bjerge.
Desuden har Lukas taget guld ved SM-stafet (HD
max 43 sammen med sin bror Vincent og Mads Lassen) og bronze ved DM- stafet (H 13-16 sammen
med Anton Løhndorf og Mathias Buchgreitz). Endelig er han god til at hjælpe med at styrke sammenholdet i SUT-gruppen.
Og så er han den begejstrede ophavsmand bag
mottoet: ’KUM er ALT!’”
Lukas var draget på juleferie med sin familie og var
ikke fysisk til stede ved SUT-træningen, men modtog alligevel hele SUTs hyldest via FaceTime. Med
kåringen følger to vandrepræmier (et pilekogger og
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en bog, hvor prismodtageren skriver en beretning)
og et gavekort til Løberen / O-butikken.
Alle træningsaktiviteter evalueres og koordineres i
træningsudvalget, der holder møde to gange om
året. Træningsudvalget består af træningsrepræsentanter fra mini-SUT, SUT, SET, breddetræning
samt to repræsentanter fra bestyrelsen.
Talentcenter Sjælland, i daglig tale kaldet TC Sjælland, er et træningstilbud til talentfulde ungdomsløbere i Østkredsens klubber. I 2016 havde Søllerød OK tilmeldt 6 løbere til TC. Om deltagelse i TC
siger Alberte Kaae-Nielsen:
”TC er mega sejt at være med til. De ugentlige træninger i forskellige nordsjællandske skove er rigtig
gode med mange forskellige tekniske udfordringer.
Der kommer ca. 25-30 unge fra hele Nordsjælland
til træningerne, og det er fedt at møde alle sine venner fra andre klubber en gang om ugen og træne
sammen med dem. Vores træner hedder Masha Semak, og i efteråret blev Malte Gaarsdal også ansat
som træner. En gang om måneden er der fællesspisning og tørtræning, efter at vi har været i skoven. Det er mega hyggeligt. I 2016 var vi på weekendtur til Sverige, og vi var også på en tur til testløbene i Rebild bakker i Jylland. Det var en luksustur, hvor vi boede på vandrerhjem.
Jeg har lært rigtigt meget og fået mange gode venner til TC, så jeg vil gerne opfordre alle ungdomsløbere til at være med”
Anne Kaae-Nielsen repræsenterer Søllerød OK i
TC Sjællands styregruppe. Anne siger:
”I styregruppen koordineres samarbejdet mellem
de sjællandske klubber om talentcentertræningerne, træningsture, fællesspisninger mv. I 2016
har vi arbejdet med at implementere et nyt talentudviklingstiltag fra DOF, der for løberne bl.a. har
betydet krav om fremmøde til min. 75% af TCtræningerne og brug af forbundets træningsdagbog. Styregruppen har arrangeret overnatning og
forplejning til ungdomsløbere fra hele landet i forbindelse med SM, samt ture til Sverige og testløb i
Jylland. ”
14-dages banerne blev i sommeren 2015 til måneds-baner, da OK Øst trak sig ud af det mangeårige samarbejde for i stedet at satse udelukkende
på de faste FindVej-poster i Rude Skov. Søllerød
OK tilbyder forsat både måneds- og FindVej-baner,
da vi mener, at de to tilbud henvender sig til forskellige brugere. I hele 2016 har Gert Bøgevig ikke
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alene koordineret månedsbanerne, men også lagt
næsten alle banerne og taget hånd om post udsætning og –indsamling.

Eliten
Elitegruppen i Søllerød udarbejder sammen med
bestyrelsen hvert år inden budgetlægningen et forslag til klubbens tilskudspolitik, der blandt andet
ligger til grund for tildeling af elitestøtte til klubmedlemmer, der opfylder et sæt af kriterier vedrørende placeringer ved danske mesterskaber, udtagelse til elitesamlinger m.v. Ved 2016’s begyndelse blev 15 løbere fra D-16 til og med H21- indstillet til at modtage elitestøtte, men det er vigtigt at
pointere, at alle løbere, der ved årets slutning har
opfyldt kriterierne, er berettigede til elitestøtte,
uanset om de var forhåndsindstillede.
I 2016 var Søllerød OK ikke repræsenteret på senior- og juniorlandsholdet.
Alberte Kaae-Nielsen (D-16), som i 2015 blev kåret som Årets Ungdomsløber i Søllerød, blev efter
forudgående testløb i Rebild Bakker sammen med
3 andre piger og 4 drenge udtaget til Danmarks
hold til European Youth Orienteering Championships (EYOC), der foregik fredag til søndag i begyndelsen af juli ved Jaroslaw i Polen. Efter langdistancen på den første konkurrencedag udtalte træner Niklas Ingwardsen: ”Jeg er imponeret over de
unge løbere. Vi skal huske på, at vi har syv debutanter med på holdet. Men de er alle gået til opgaven med løftet pande og højt humør, og alle har noget positivt de kan tage med sig fra dagens løb.”
DOF's venner havde genoptaget traditionen med at
sende en flok talentfulde U-16 løbere på en orienteringsmæssig oplevelses- og læringstur, og derfor
deltog Alberte sammen med 6 andre U-16 løbere
fra resten af landet i en weekendtur i august til VM
i Strømstad, hvor de fik mulighed for at løbe mellem- og langdistance og for at heppe på landsholdet.

International stafetsatsning

2016- tiomila-holdet.
Søllerød OKs stafetsatsning havde sin debut i 2016.
Om baggrunden for satsningen og om træningerne
har Kirsten Møller skrevet i et langt og særdeles
fyldestgørende indlæg i aprilnummeret af Komposten. Kort sammenfattet kan man sige, at vi i Søllerød var kommet til den erkendelse, at vi havde behov for et tilbud, der er attraktivt for klubbens
ungseniorer og eliteløbere i bred forstand, ikke
mindst fordi trænings- og stafetsamarbejderne i
Østkredsen er skrantende og DOF’s talentarbejde
er blevet slanket og koncentreret om løbere med
landsholdspotentiale, hvorved en stor gruppe løbere blev efterladt uden organiserede træningstilbud. Dertil kommer, at vi hos mange breddeløbere
oplever et ønske om flere tekniske og udfordrende
træninger.
Målet med stafetsatsningen er at tilbyde træninger
og ture, der imødekommer begge gruppers behov,
og dermed også vil skabe en større klubidentitet og
sammenhæng mellem ungdom, elite og bredde.
Stafettræningerne blev lanceret i februar. Hver tirsdag aften mødtes interesserede søllerødder til intensiv træning i nattemørket. Posterne er ”genbrug”
fra mandagens SUT-træning, som vores tovholder
Johan Aagaard dog strikker sammen til nye baner.
Når dertil kommer, at kortene oftest er ”tilpassede”
til dagens træningsmoment, bliver selv lokalkendte
og garvede orienteringsløbere grundigt udfordrede.
Stemningen er hektisk, der er samlet start, og der
kæmpes om hver meter, når Johan lader starten gå,
akkurat som ved rigtige konkurrencer. Træningerne er blevet en overraskende stor succes og kulminerede i foråret med en tur til Tiomila ved Falun
i Dalarna, hvor vi havde den helt store glæde at
stille med ikke færre end fire hold! To 10-mandshold, et damehold og et ungdomshold. Retfærdigvis skal siges, at et par forstærkninger var indkaldt
udefra, men, at det lykkedes at stille så stærkt op,
er en bragende succes. Læs eventuelt Michael
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Graaes forrygende beretning om en Tiomila-debutants oplevelser i Komposten fra juni.
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Find Vej og Naturens Dag

På den baggrund blev det naturligvis besluttet at
fortsætte stafettræningerne efter sommerferien.
Succesen fortsatte, og i den sidste weekend i oktober deltog fire søllerødhold i den svenske stafet
Smålandskavlan.
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 KaaeNielsen som ihærdig indpisker, Johan Aagaard, vores inspirerende træner, og Jens Aaris og SvendErik, der var logistikchefer på turene til Tiomila og
Smålandskavlan.

Kort
Søllerød Orienteringsklub er vært for DM Nat i
marts 2017, som bliver løbet i Jægersborg Hegn.
Det gamle kort over skoven, der blev tegnet i forbindelse med DM Hold 2009 og siden er blevet
brugt ved adskillige molboløb og NatCups, er efterhånden noget ”slidt” og lever ikke længere op til
DM-standard. Vi har derfor haft Gediminas Trimakis fra Litauen engageret til at tegne et nyt kort, der
får premiere til DM Nat. Nogle vil huske, at Gediminas tidligere har tegnet vores kort over Nørreskoven, der blev anvendt ved DM Mellem i 2014,
Næsseslottet ved Holte og Kokkedal Golfbane, der
har været benyttet til træninger. Rasmus Thrane
Hansen, der er banelægger ved DM Nat, har sammen med Troels Christiansen ført tilsyn med korttegningen og er meget tilfredse med resultatet.
Gediminas har endvidere tegnet et nyt og spændende kort over Christianshavn og Christiansborg,
der skal bruges ved World Masters sprintfinalen i
2018, og et kort over Farum Arena, hvor der bliver
sprint model event. Vi regner endvidere med at benytte os af Gediminas til tegning af kortet til World
Masters sprintkvalifikationen.
Under hans et måned lange ophold har Susanne og
Jens været værtsfamilie for Gediminas, hvilket
klubben er meget taknemmelig over.
Vedligeholdelse af klubbens mange kort er en stor
opgave, som Niels Raagaard har varetaget, således
at vi altid har haft kort af høj kvalitet ved vores træninger og stævner. Henrik Kleffel er klubbens kortkoordinator, og begge skal have stor tak for deres
store arbejde.
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Bo Rasmussen og Trine Næstoft giver instruktion
2016 var det første år med Steen Knuhtsen og Frede
Lillelund i rollerne som stævneledere på FindVejdagen. Den blev holdt den sidste lørdag i april, og
Steen og Frede havde i lighed med året før valgt at
benytte Vangeboskolen til stævnecenter og pælene
i Ravneholm til banerne. De havde gjort et kæmpe
forarbejde og sammen med de mange hjælpere fik
de stablet en flot FindVej-dag på benene, så 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.
Og så skal det nævnes, at Frede fortsat topper listen
på FindVej Hall of Fame ved udgangen af 2016
med utrolige 7.316 fundne og officielt registrerede
FindVej-poster! Nummer to på listen har ”kun” registreret 5.494 poster, men Frede skal nu alligevel
ikke føle sig alt for sikker på sin position, for allerede som nummer 6 på listen finder vi en ”runner
op”; et andet og meget aktivt klubmedlem, der
blandt andet er kendt for sin træningsflid. Han gemmer sig under pseudonymet KRpæle, og har nu registreret 4.235 pæle.
Søllerød OK tilbyder FindVej-baner i Ravneholm,
Rude Skov, Kirkeskoven og den sydlige del af Jægersborg Hegn samt et fotoorienteringstilbud i Søllerød By. Omkring 125 pæle er sat i jorden i de fire
skove, og på FindVej-hjemmesiden kan man hente
flere end 60 forskellige baner med varierende længder og sværhedsgrader.
Uheldigvis lå Naturens Dag i 2016 endnu en gang
på samme dag som DM Lang den anden søndag i
september. Kaj Rostvad, Trine Næstoft og flere
hjælpere var ikke desto mindre på pletten for at repræsentere klubben med tilbud om både pælejagt i
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Jægersborg Hegn og sprintbane med SI-tidtagning
for små og større børn. Naturens Dag er Danmarks
Naturfredningsforening og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser og en oplagt lejlighed for
en orienteringsklub til at møde børn og voksne med
interesse for naturen og potentielle o-løbere.

forslaget blev vedtaget på IOF Council (International Orienteering Federation) i sommeren 2016. IOF
er nu i gang med den nødvendige revision af regelsættet. Arbejdet forventes færdigt i første kvartal
2017, og først da kan den endelige indbydelse (bulletin 1) skrives.

World Masters Orienteering Championships

En foreløbig hjemmeside blev søsat i løbet af sommeren (wmoc2018.dk). I den allernærmeste fremtid bliver den udvidet med konkrete oplysninger
om deltagerpriser, tilmeldingsprocedure og den officielle bulletin 1.

Forberedelserne til ”veteranverdensmesterskaberne” World Masters Orienteering Championships 2018, dvs. verdensmesterskaberne for
H/D35+, som vi arrangerer sammen med Tisvilde
Hegn OK, Farum OK og OK Øst Birkerød, skrider
godt frem. Stævneledelsen er sammensat med
stævneleder Ole Husen, Farum, og 2 repræsentanter fra hver arrangørklubklub. Fra Søllerød er det
Anne Kaae-Nielsen og Niels Bentzon. Derudover
omfatter organisationen udvalg med ansvar for
sprint, langdistance, arenaer, kommunikation,
mandskab osv., osv., hvor hver arrangørklub har
stillet med repræsentanter. De fleste udvalg har allerede længe været i gang med at konkretisere og
planlægge opgaverne. Efterhånden som tiden går,
bliver der behov for hjælp fra flere og flere søllerødder i planlægningen. Heidi Kristensen har påtaget sig den store opgave med at planlægge bemandingen fra Søllerød, og har til sin hjælp besvarelserne på spørgeskemaet, der blev omtalt ovenfor
under beretningen om stævnet i Rude Skov i september.
I maj blev der holdt et fællesmøde for funktionsledere for de fire klubber, hvor stævneledelsen præsenterede et oplæg til de tanker, der er gjort om
stævnet, og hvilke rammer, der er besluttet. I november holdt vi klubaften for interesserede søllerødder, hvor vi talte om, hvad det indebærer for
Søllerød at være medarrangør af så stort et stævne.
Der blev også tid til et inspirationsoplæg fra Troels,
der tog afsæt i tankerne, der lå til grund for DM
weekenden i Klinteskoven i 2013. Tore fortalte om
arbejdet med sprintkonkurrencerne, og Iben fortalte om sine erfaringer som deltager i dette års
World Masters i Letland med særligt fokus på opbygning og indretning af arenaerne. Vi planlægger
at holde flere klubaftener om World Masters i takt
med, at planlægningen skrider frem.
En nyskabelse i World Masters 2018 er, at stævnet
ud over konkurrencer i sprint og langdistance endvidere vil omfatte en mellemdistancekonkurrence.
Fra Danmarks side har vi foreslået denne ændring
ud fra et synspunkt om, at flere konkurrencediscipliner vil gøre arrangementet mere attraktivt, og

Klubaktiviteter
Ganske vist var 2015 året, hvor for Søllerød Orienteringsklub fejrede sit 25-års jubilæum ved en
stribe jubilæumsaktiviteter, men en enkelt begivenhed var blevet udsat til 2016. En lørdag i begyndelsen af februar var vi derfor inviteret til jubilæumsfest i festsalen på Nærum Skole. Stemningen var
fra begyndelsen ovenud høj og blev ikke mindre,
da søllerødderne blev budt på en overdådig og lækker buffet og siden blev prøvet både udi skønsang
til Gerts rim og i paratviden om klubbens historie.
Arrangørerne havde tillige allieret sig med et hold
line dance instruktører, som med stor energi og
smittende humør fik søllerødderne i gang på dansegulvet. Tak til festkomiteen og de mange, der bidrog til at skabe en uforglemmelig aften.
Sommerafslutningen markerer afslutningen på forårssæsonens breddetræninger. Ellen og Jens Aaris
Thisted har i utallige år inviteret søllerødderne til
sommerhygge og fællesgrill i deres sommerhus
ved Vejby Strand, og 2016 var ingen undtagelse.
Jens Aaris havde lagt banerne til den sidste træning, der foregik i Heather Hill og, som navnet antyder, byder på en del højdemeter, men også på et
fantastisk panorama over Kattegat, og endnu en
gang blev søllerødderne tilsmilet af et dejligt sommervejr. Tusinde tak til Ellen og Jens Aaris for en
dejlig aften.

Heather Hill
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Ikke færre end 40 søllerødder deltog i sommerens
klubtur til det sydlige Frankrig. Målet med turen
var deltagelse i O’France etapeløbene i Larzac i
nærheden af Montpellier. Forventningerne var på
forhånd tårnhøje, for flere søllerødder havde i 2008
deltaget i et stævne i det samme område, og har siden fortalt om fantastiske terræner og meget krævende orientering. Begge dele holdt stik, og de fleste søllerødder fandt orienteringen temmelig udfordrende, men også utroligt spændende og sjov. Ulrik
Illum var rejsearrangør og havde sammen med Jørgen Münster-Swendsen fundet et ”herberg” i en
landsby, der blev bestyret af et hyggeligt ægtepar,
der ikke alene sørgede for prima bespisning, men
også tog søllerødderne med til både VM fodboldfinale og fejring af Bastilledagen sammen med
landsbyboerne i byens forsamlingshus.
Ved efterårets første lørdagstræning blev der afholdt klubmesterskab. Gert havde lagt banerne, der
hver især bestod af to lige lange sløjfer. Klubmester
blev den, der gennemløb de to sløjfer med mindst
tidsforskel – uden brug af ur, naturligvis. David
Lüthje løb sine to sløjfer på nøjagtig samme tid og
blev derfor suverænt den nye klubmester og kan
glæde sig over værdigheden og det fine pilekogger
det næste år. Hæderen som skildpadde, der som bekendt tilfalder løberen med placering næstnederst

på listen, tilfaldt Claus Kaae-Nielsen, der fik en
lille kretensisk skildpadde til evigt eje. Tillykke til
begge!
Årets sidste træning var også i 2016 julemaveløbet
2. juledag. Aske Jepsen og Simon Thrane Hansen
havde lagt julemavebanerne, der traditionen tro
ikke var helt almindelige. Undervejs blev deltagerne stillet over for alvorlige dilemmaer, såsom
om fx julegaverne var ok, og om man bedst kunne
lide vaniljekranse eller brunkager, for så at opleve,
at det videre baneforløb afhang af svarene på dilemmaerne. Efterfølgende var der saft i valgfri
styrke og småkager. Vinderen af julekonkurrencen,
som Gert havde udskrevet via breddetræningslisten, blev Grethe Tetens, der blev hædret ved julemaveløbet. Ligeledes blev Lukas Becker, der som
ovenfor beskrevet var blevet kåret til Årets Ungdomsløber ved SUT-træningen inden jul, hædret af
hele klubben ved julemaveløbet, omend også denne
gang in absentia.
112 søllerødder og 9 gæster deltog i julemaveløjerne og Erik Brühl sørgede som sædvanligt for fotodokumentation. Imponerende fremmøde!

Klubben generelt
Ved udgangen af 2016 havde Søllerød Orienteringsklub registreret 300 aktive medlemmer, hvilket stort set er
uændret fra 2015. Også fordelingen på alder og køn er uændret.

Aktive
- Damer
- Herrer
- 0 – 18 år
- 19 år og ældre
Passive

Ultimo 2016
300
114
186
95
205
35

Ultimo 2015
302
113
189
98
204
37

Difference
-2
1
-3
-3
1
-2

Hermed bibeholder Søllerød OK sin position som landets tredjestørste orienteringsklub, som den største klub
i Østkredsen og klubben med landets største ungdomsafdeling.
46 medlemmer deltog i klubbens generalforsamling den 25. februar, der blev holdt i den gamle restaurant på Rudegård. Beretning, regnskab, budget
og kontingent (uændret) blev godkendt, og der var
ikke indkommet forslag til behandling. Morten
Nissen havde valgt at slutte sit arbejde i bestyrelsen
og blev afløst af Trine Næstoft. Rasmus Thrane var
inviteret til at fortælle om sine oplevelser og erfaringer som eliteløber i den svenske klub Järla.
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Bo Rasmussen blev hædret med Søllerød Orienteringsklubs Fortjenstpokal (Årets Søllerød) for sit
utrættelige og nyskabende arbejde med klubbens
SportIdent-udstyr ved træninger og stævner.
Som bekendt, har Holte Idrætsforening i efteråret
2015 præsenteret et forslag til 30 mio. kr. for Rudersdal Kommune om bygning af Holtehal 3. Status har ikke ændret sig og er, at Rudersdal Kommune har afsat 20 mio. kr. i alt til investeringer i
anlæg på kulturområdet i de kommende år samt 0,5
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mio. kr. til en analyse om en Holtehal 3. Holte
Idrætsforening skal selv skaffe medfinansiering på
10 mio. kr. fra fonde mv.
Uden de mange timer, som vores mange medlemmer lægger i klubarbejdet, ville de mange aktiviteter, som denne beretning vidner om, naturligvis
ikke have fundet sted. Vi skylder stor tak og anerkendelse til vores trænere og faste tovholdere, der
kører de mange daglige aktiviteter, og til de mange
søllerødder, der bidrager med hjælp ved træninger
og stævner.
Klubben fik ny hjemmeside for et par år siden, men
der er stadigvæk et stykke vej til, at den bliver levende med aktuelle nyheder og information. Bestyrelsen vil i 2017 sætte fokus på, hvordan vi forbedrer den daglige kommunikation internt og eksternt
med brug af såvel klubblad, hjemmeside og sociale
medier.

Fremtiden
Molbosæsonen er kommet godt i gang, og i skrivende stund er de to første løb afviklet med succes.
Årets store stævneweekend er 18. til 19. marts,
hvor klubben er vært for henholdsvis DM Nat i Jægersborg Hegn og indendørs sprint på Nærum
Gymnasium. Ambitionerne for begge er skyhøje,
og arrangørerne knokler for at skabe to arrangementer, hvor vi endnu en gang løfter standarden for
o-løbsstævner i Danmark.
Steen og Frede vil også i 2017 være koordinatorer
på FindVej-dagen, der holdes 29. april, og hvor det
igen vil være Ravneholm, der lægger pæle til. En
måned senere, den 31. maj, er Søllerød arrangør og
vært for forårets fjerde afdeling af SkovCup i Rude
Skov.
Copenhagen Exhaust Trail ser ud til at være kommet for at blive, og datoen for 3. udgave er 10. juni.
Terrænet er naturligvis bakkerne og slugterne i
Ravneholm og Geel Skov.
I 2017 er Trine koordinator på Naturens Dag den
10. september – samme dag som DM Lang i Krengerup på Fyn.

Søllerød Orienteringsklub

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte stafetsatsningen i 2017. Tirsdagstræningerne begynder igen i
slutningen af januar, og vi vil gerne understrege, at
træninger og ture er åbne for alle interesserede søllerødder. Igen i 2017 er planen at stille hold til både
Tiomila i maj og til Smålandskavlen i oktober. Johan Aagård, der i 2016 både blev far og major, fortsætter som ”indpisker” og tilrettelægger af tirsdagstræningerne, og Svend-Erik Jepsen har overtaget
rollen som stafetkoordinator.
Som tidligere omtalt, arbejder bestyrelsen og
”stævnebudgruppen” på en langtidsterminsliste for
Søllerød OK. Hvilke stævner, klubben vil arrangere i 2017 og de følgende år, er ikke besluttet
endnu. Dog vil det være et sikkert bud at antage, at
vi vil holde en afdeling af NatCup og formodentlig
også Vinterlang.
Ca. 40 søllerødder har tilmeldt sig klubturen i juli
til Dolomitterne i Italien for at deltage i 5 dages løb
i såvel by som i det meget flotte terræn omkring
San Martino di Castrozza, hvor der i 2008 blev
holdt juniorverdensmesterskaber med deltagelse af
Rasmus Thrane Hansen.
Min ambition med beretningen har været at give
læserne et indtryk af, at Søllerød Orienteringsklub
ikke alene er en klub, der lever i bedste velgående
og er forankret i
traditioner, men
i høj grad også
en klub, hvor
udvikling
af
sporten og nye
initiativer er i
højsædet. Jeg er
overbevist om,
at dette fortsætter i 2017.

Trørød, januar
2017
Niels la Cour
Bentzon

Niels ved stævnet i Larzac.
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Forsidebilledet.
Alberte fortæller: Billedet er taget af min bror Mikkel
til Smålandskavlen i efteråret 2016. Smålandskavlen er
et stort stafetløb, der afholdes hvert efterår i Sverige. Det
er super sjovt at være med til, fordi det er en stafet og
fordi det er muligt at heppe på sine holdkammerater og
alle sine venner.
Personligt havde jeg et rigtigt godt løb og vi klarede os
rigtigt godt på mit hold, samtidig med, at vi havde det
sjovt og fik en god oplevelse.
På billedet hopper vi samtidig, fordi vi gerne ville have et sjovt billede af os alle sammen.
Fra højre til venstre er det Camille Juhl, Alberte Kaae-Nielsen, Anton Werner Løndorf, Lukas Becker, Thor
Find Andersen og Mathias Buchgreitz.

Søllerød Stafet på nye eventyr
Sidste år var første år i Søllerøds Stafetsatsning,
og vi har i den grad haft et spændende og udviklende 2016. Derfor bliver 2017 også i stafettens
tegn!

Efter Tiomila retter vi fokus på SM stafet, hvor
Sjællands største klub også har som ambition at
være den klub med flest stafethold. Her kan alle
være med og komme på et hold.

Stafettræningerne i 2017 sæsonen skydes i gang
tirsdag den 31. januar kl. 19.30, og også i 2017
er træningen i kompetente hænder idet Johan
Aagaard fortsætter som vores træner.

Vi stiller eventuelt hold til verdens største klubstafet Jukola i Finland, i så fald med begrænset logistik mv.

Det er hver tirsdag i en skov i nærheden, og vi
genbruger oftest SUT-posterne fra om mandagen,
tilsætter flere poster og løber efter et andet koncept. Du finder træningerne (og tilmelder dig) via
Søllerød Stafetgruppes facebookside, eller skriver til Svend-Erik sej@di.dk. Du kan også finde
nyt om træningerne på Søllerøds hjemmeside under for klubmedlemmer/træningsafdelinger.
Vores satsning har naturligvis et mål, faktisk flere:
Vi træner frem mod Tiomila i slutningen af april
måned. Det er en tur for eliten og supermotionisterne. Terrænet er Göteborgs bedste, sværeste og
mest udfordrende - kun 3 timer fra Holte. Vi håber
på at kunne stille to hold til Tiomila samt et ungdomshold og måske et damehold, og allerede nu
er der tilmeldt et Tiomila hold og et hold til
Ungdomskavlen.

Efteråret starter vi med Midgårdsormen ved Sorø,
hvor vi gerne skulle stille et hold, der kan være
med helt fremme og derudover gode hold der kan
gennemføre i fin stil. Derefter kommer DM stafet
lige efter. Der bliver super god stafettræning i
dagslys frem til DM.
Sidste weekend i oktober kører vi ”hele” Søllerød
op til Eksjö i Småland og stiller en række hold til
Smålandskavlen. Her er der hold og baner for
både superelite og supermotionist, og dem der
bare gerne vil prøve kræfter med en storstafet. Det
er en særlig stemning at stå i sine lange kalsonger
(lange underbukser) en kold aften og heppe på løberne når de kommer hjem fra en af aftenturene.
Fordelen ved Smålandskavlen er, at der holdes
pause efter to natture og så genoptages løbet søndag morgen, og at flere stafetkombinationer er
uden natløb, så der er ture til de fleste Søllerødder.
Så alt i alt – det bliver et forrygende 2017.

Du kan læse mere om Tiomila på
https://eventor.orientering.se/Events/Show/14802
og på http://www.10mila.se/.
Vi samarbejder igen i år med Tisvilde om logistikken – inkl. de formidable ”Tio-kokke”. Tilmeld
dig på i facebookgruppen, eller via Svend-Erik.
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Husk, at træningerne er for alle der kan løbe en
svær natbane, og ja der er også en kort bane. 
Eliteudvalget/Troels og Svend-Erik
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Eliteudvalg
Bestyrelsen i Søllerød OK har på januar mødet besluttet at oprette et egentligt eliteudvalg til at varetage og
sætte retning på klubbens elitearbejde.
Der er masser at bygge på i Søllerød, bl.a. er vi største klub i Østkredsen, har mange gode løbere, og vi har
gennem de seneste år haft mange Søllerødder udtaget til landsholdene, særligt ungdomslandsholdet. Det vil
vi gerne i Søllerød arbejde for fortsætter.
Udvalget har ikke mødtes endnu og retningen er derfor ikke sat, men udvalgssekretæren har vovet at give et
kvalificeret bud på retning og arbejder i det følgende 
For at sikre fokus på elitens vilkår og træning skal Eliteudvalget arbejde for at sikre og udvikle at Søllerøds
bedste ungdoms- og eliteløbere får gode vilkår for at udvikle sig som løbere, så vi også fremover kan stå
som en af Storkøbenhavns bedste klubber at løbe i. Udvalget skal således arbejde med at forankre elitekulturen i klubben, genskabe et elitemiljø og medvirke til, at der udbydes spændende træning og gode rammer og
ture for eliten. Det gælder for stafettræning og for ture til blandt andet Tiomila-stafetten, som fremover hører
under Eliteudvalgets område.
Derudover vil det være udvalgets hensigt,






at opstille model for elitestøtte,
at evaluere eliteløbere,
at hjælpe løbere i overgangen fra SUT løber til voksen eliteløber,
at deltage i elitearbejdet i forhold til DOF
og ikke mindst at hjælpe Søllerøds løbere i kommunikation med forbundet, landstrænere.

Udvalget består af Troels Christiansen (formand), Svend-Erik Jepsen (sekretær), Kirsten Møller (SUT), Rasmus Thrane Hansen og yderligere et medlem, som er under udpegning.
Har du spørgsmål eller input til udvalget, så tag fat i Svend-Erik eller mig.
Troels

Billedet her er fra Tiomila 2016. Midt i billedet skimtes Astrid Maag.
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Bomkanonen 2016
Klubmesterskabet blev afholdt den 19. november 2016 i norddelen af Rude Skov med græsplæne og klubtelt
som stævneplads. Her var der ikke rum for oplæsning af årets bomhistorier. Derfor får du nu chancen for at
høre din og andres historier efter generalforsamlingen torsdag den 23. februar.
Se her:

Endnu et fornemt Søllerød-år er gået!
Endnu en mængde bom er logget i hjerner, GPS-ure og SI-brikker.
Endnu engang indkaldes derfor bidrag til

BOMkanonen!
Du har garanteret aldrig bommet – eller har du?
Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, grinagtigt eller
lærerigt bom.
Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens længde, og der er
ingen forældelsesfrist. Det må være foregået til lands, vands eller i luften, i Sverige, Norge, Spanien,
Rude Skov, Skotland eller andre sand- og usandsynlige steder, under træning eller i konkurrence – på
60.000 kr.-carbonstel-MTB’en, Tante Adas aflagte havelåge eller til fods – og du må være glad
nybegynder, engageret supermotionist eller professionel – bare det har med O-sport at gøre.
Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør:
Vibe Bøgevig på vibe.bogevig@gmail.com senest den 16. februar 2017
Du må gerne være anonym over for resten af klubben – men dit navn skal fremgå af mailen. Herefter
vil et uvildigt, men kompetent dommerpanel bedømme bidragene (ligeledes anonymt), og vinderen
vil (evt. anonymt) modtage folkets hyldest og en flot præmie ved generalforsamlingen torsdag den
23. februar. Bidragene vil evt. senere blive trykt i BomKomposten.

Til dig, der var med i Frankrig: Find et af dine bom frem fra hjernekassen og send dit bidrag!!!!!!!!
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DM-nat 2017
Fra facebookdelen af hjemmesiden:

Test af IT-setup´et

Den ultimative test af IT setup' et til DM-Nat 2017!
Det er ikke så tit man til en klubtræning har liveresultater, storskærme, radioposter, stræktider og
resultater på nettet. Men bare rolig: Alt klappede.
Rækkefølgen på listen holdes hele tiden ajour
med radioposternes tider.
(http://liveresultat.orientering.se/followfull.php…).
De orange markeringer viser at det er en ny opdatering som netop er kommet ind fra radioposten.
Du er altid velkommen til at kikke forbi vores træninger hver lørdag kl. 10, også selvom du ikke har
prøvet før:
http://sollerod-ok.dk/traening/klubtraening/.
Men det er ikke hver gang vi har radioposter :-)

Kim foran resultaterne

Kén, Kaj, Kim og Henrik M.

Det er sjovt at mærke, hvor motiverende det er
at løbe med SI. Jeg deltog i ovennævnte afprøvning af det helt store IT-setup, som blev styret
af Bo Rasmussen og Kim Find Andersen.
Kim lejer en passende bil, og så der er tørvejr
til alt grejet. Hvor de fik strøm fra, ved jeg ikke,
men at alt fungerede perfekt, kunne jeg se.
Mit første blik på resultatlisten viste mit navn
og min tid med orange markering, som alle, der
lige var kommet i mål.
Smart. 
Vibe

Henrik Ejberg får fif af Kaj

Henrik Molsen tjekker onlineresultaterne.
Anne K. og Heidi ser med.
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En smuk søndag på Møn
…………med vinterbadning!
Troels Christiansen inviterede søndag den 15.
januar til VTR-løb i Ulvshale på Møn med
stævneplads ved familiens sommerhus. Mens
vi kører sydpå søndag morgen lysner det mere
og mere, og da vi kører over broen til Møn er
himlen blå, og solen kaster sit smukke blege
vinterlys over området. I bilen taler vi om, at
vandstuvningen i Østersøen for et par uger siden tydeligt har sat sit præg på kystområderne.
Strandenge og lavtliggende områder står stadig
under vand, og det skulle vise sig at trække en
lige streg til dagens løb i Ulvshale.
Området i Ulvshale ligner ikke normalt søllerødterræn.
De første 4 poster på min bane var at finde i et
aflangt lavtliggende skovområde med mindre
moser, enkelte tætheder og lave og krogede
træer. Skovbunden var fyldt med sten, som jeg
senere har erfaret er flint fra Møns klint, der er
ført hertil med strømmen. I skoven er der
mange aflange karakteristiske jordvolde, der
faktisk er rigtigt gode at orientere efter.

Strækket til post 5 er et langt stræk, der skal
føre mig på tværs af skoven og et større åbent
område med spredte vådområder, til et klitområde ud mod havet. Under strækplanlægningen
bliver jeg udfordret af et meget bredt blå-skraveret område, der skal passeres. Jeg ser et vejvalg øst for linjen langs et hegn – men her er
vådområdet på sit bredeste. Vest for linjen får
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jeg øje på et hus og en lille sti, der fører ind over
det våde område. Strækket gennem skoven til
huset er enkelt og uden passage af store vådområdet – så det blev valgt.
Det skulle dog vise sig, at stien ved huset gemte
sig under en blank vandoverflade, der var dækket af is. Jeg nåede at overveje, at våde fødder
allerede efter post 4, med 18 poster på banen,
måske ikke er det bedste i januar måned, før jeg
ser Iben i fuld fart hen over den fjerneste del af
det åbne område. Iben må have valgt at løbe
langs hegnet. Med frisk mod og håb om at julegodterne ikke vil tynge mig for meget, begiver
jeg mig ud på isen. Efter et par skridt synker jeg
i til knæene. Efter endnu et par skridt glider mit
ene ben og SÅ fik jeg min debut som vinterbader!
Ude i klitterne skal jeg finde 3 poster imellem
vådområder, tætheder og sandvolde, inden turen igen går retur til skoven over det åbne våde
område. Denne gang tager jeg vejvalget langs
hegnet, der viser sig at være mere nådigt med
kun vand til midt på skinnebenet enkelte steder.
Nu venter endnu et par poster i skoven, og herefter en håndfuld poster i et åbent område med
tætheder. Dette område lignede umiddelbart et
kortudsnit fra Mols bjerge og det skulle vise
sig, at en af posterne var at finde midt på resterne af et gammelt skanseanlæg.
Skanseanlægget er bygget i 1808 for at holde
englænderne væk fra de danske kyster, efter at
den danske flåde var gået tabt ved Københavns
bombardementet i 1807. Skansen var dengang
bestykket med seks 16-punds kanoner, men de
kom dog aldrig i kamp.
Jeg var nu i kamp med de sidste poster igennem
skoven til mål. Kroppen var våd, benene trætte
men humøret højt da målstregen kunne passeres og depoterne kunne fyldes op med kaffe og
kage fra den lille kiosk i haven ved sommerhuset.
Tak til Troels for en spændende tur i strandengene i Ulvshale
Anne Kaae-Nielsen
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Årets julemaveløb
26. december 2016
Endelig er det tid for det årlige julemaveløb.
Der er spået alverdens uvejr, men det er dejligt
klart i øjeblikket. Dog hersker der en meget
frisk vestenvind, mens vi står i læ bag den store
hal.

Banelæggere, Aske Jepsen og Simon Thrane
Hansen.
Klokken nærmer sig starttid, godt det samme,
for her er ret koldt at vente. Først er der dog
instruktioner, og derefter kommer Gert frem og
nævner den sjove julekonkurrence, hvor drillenisserne har været i gang med en saks i kortet
over Rude skov. Det gælder så om at få samlet
stumperne til et helt kortudsnit. Det er rigtig
hyggelig juleterapi, når man trænger til at
tænke i andre baner. Det er også nødvendigt,
kortudsnittene var ikke i samme format, og
samtidig klippet ud af en anden årgang, end den
jeg sad med. Nå - kurver og store stier ændrer
sig normalt ikke, så det lykkedes at vende,
vride og dreje stumperne, så de passede sammen. Resultatet blev sendt, og alt glemt igen,
lige til det bliver nævnt, her hvor man står og

tripper for at komme i skoven. En sød lille pige
skal trække lod mellem svarene.

Da Gert læser vindernavnet Grethe, varer det et
øjeblik, før det går op for mig, at det er mig der
har vundet.
Der følger en "julegave" med, som der ikke er
mulighed for at pakke op på stedet, så den må i
bagagerummet og jeg selv i skoven. En dejlig
tur som afsluttedes med Glögg og lidt snack.
Vel hjemme åbner jeg " julegaven" - som viser
sig at være en sød lille hvid kommode med tre
røde skuffer, der er fyldt med chokolade og arrangeret så man næsten ikke nænner at pille,
men det er spist og kommoden -? er nu det sødeste smykkeskrin. Det var en utraditionel,
men hyggelig afslutning på et - som sædvanligt
- vellykket julemaveløb.
Grethe

Cirka 120 deltog i årets julemaveløb. Tæl selv.
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MiniSUT´ernes julefest.
Den 12. december blev det tid for Mini-SUT
at holde Julefest og som altid tog de det helt
ud. Alle trodsede kulde og mørke for at mødes på Rudegaard Stadion med kompas og
pandelampe parat. Efter
opvarmning med Magnus var det Pebernødderace.
Skoven viste sig at være fuld af spøgelser,
som skulle fanges. Dem som klarede at indfange og aflevere et spøgelse fik en pebernød
i sin kop. Mini-sutter forvandlet til ghost busters så til at rense Rude Skov for spøgelser.
Julemanden var også ude og gå i Rude Skov
denne aften. Havde han gået sig vild eller
var han ude efter at finde Lucia? Lidt godter
havde han dog til de Mini-sutter som klarede at finde vej.

alle fik noget. Der blev grinet, snakket og beundret gaver. Der var både knæklys, spil,
slik, paraply og badesvamp.

Rasmus Lütche er tæt på ”banko”.

1. Hvem gemmer sig bag skægget?
2. Bingo-Philip og nummerpige Magnus.
Efter at have fået en velfortjent pebernøddeforret smagte det godt med risengrød i restauranten. Iben havde trukket i det røde
forklæde for at servere grød med den store
slev, assisteret af Henrik. Sleven var hjemmelavet lige som grøden.
Når alle havde spist sig mætte og Nissen
fået sit, var der underholdning med BingoPhilip med Magnus som nummerpige. Juletræsbingo med pebernødder, hvor man ikke
måtte spise sine pebernødder, før man fået
bingo. Heldigt, at der var så mange gaver at

22

Aftenen
afsluttedes med
disco fra
DJ-Peter
og spotify.
Der
var
stop-dans
for dem,
der fortsat
havde
kræfter.
Nogen var
dog nødt
til at opgive
og
blive båret
til bilen halvt sovende. Det var en god fest –
vi glæder os allerede til næste år.

Lotta Lütche.

Rønnebærhuset i måne-og stadionlys. Iben tog billedet
på aftenen for julefesten.

Komposten – 27. årgang nr. 1 – februar 2017

Søllerød Orienteringsklub

SUT-juleafslutning 2016
Rollerne var byttet om ved årets sidste mandagstræning i Søllerød Ungdoms Team. Således var det nu ungdomsløberne selv, der stod
for løb, mad og efterfølgende tørtræning. En
tradition, der vist går en del år tilbage, og hvor
rygtet vil vide, at sagesløse trænere og forældre
er blevet budt på lidt af hvert, herunder større
eller mindre (grove) manipulationer af løbskortet.
Det blev vi dog ikke udsat for denne gang, og
faktisk præsterede ungdomsløberne at lave en
super god og udfordrende træning. Første moment var løb på et satellitfoto over stadion med
postcirkler af forskellige størrelser og form. Inden for cirklerne skulle vi finde og notere et
bogstav skrevet på et stykke Gaffatape! Det er
væsentligt sværere end det lyder. Nogen af os
havde en stor udfordring i at spotte gråt Gaffatape på grå brandtrapper, grå teknikkasser, grå
vinduer, grå hegnspæle osv.
Efterhånden som vi kom i mål, blev vi sendt i
Rude Skov, hvor øvelsen gik på at have styr på
postbeskrivelserne. Postcirklerne var store –
meget store - og i flere tilfælde indeholdt den
mere end én post, der skulle tilløbes i rigtig
rækkefølge. Det betød, at postbeskrivelsen for
næste post burde læses inden vejvalget blev
gjort. Igen måtte vi erkende, at Rude Skov til
stadighed kan byde på store udfordringer.
Efter løbet fik vi god, traditionel julemad. Tørtræningen var først en øvelse på gulv, hvor vi
alle – unge som lidt ældre - hver fik én lille seddel med en postbeskrivelse. Legen gik ud på at
gå rundt og bytte seddel med hinanden, indtil
der blev råbt STOP. Herefter skulle man råbe
sin postbeskrivelse og finde den person, der
havde en beskrivelse magen til ens egen. De,
der kom sidst, udgik. Og hvad er det nu lige, at
sådan én her er
eller sådan én . En god
øvelse og supersjovt.

En jule-Kahoot-quiz var der også forberedt, og
så blev årets ungdomsløber kåret. Kirsten Møller fortalte, at ungdomsprisen blev indstiftet i
2006 af Anders Ølgaard. Han var økonom og
professor ved Københavns Universitet, og en
del af os kan huske ham fra tv, når han udtalte
sig som overvismand i det Økonomiske Råd.
Og så var han o-løber i Søllerød!
Årets modtager var ikke selv til stede, men på
juleferie på Tenerife. Så Kirsten ringede op og
præsenterede sig som Peter Kjær fra Hvem vil
være millionær. En overrasket og glad Lukas
Becker kunne tage imod titlen som årets ungdomsløber og blev hyldet via Skype af sine
kammerater.

Lukas og sidste års vinder, Alberte.
Lukas har været ihærdig og vedholdende med
sin træning. En knæskade har betydet, at han
ofte har måttet gå i stedet for at løbe, men derved styrket sin o-tekniske kunnen. Ikke desto
mindre er det i 2016 blandt andet blevet til en
bronzemedalje ved DM Stafet i Gribskov, sølvmedalje ved DM-Mellem i Mols Bjerge og guld
i SM-Stafet i Valby Hegn. Lukas er en ivrig
deltager i Østkredsens arrangementer og KUM
og en positiv og vellidt løber.
Tak til ungdomsløberne for en flot afslutning
på mandagstræningerne i 2016.
Steen Knuhtsen
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Træningssiden
Vender vi os et øjeblik og skuer tilbage mod 2016
var året set med breddetrænings øjne – sagt på jysk
– vist ikke så ringe endda. Mere end 2.000 starter
blev det til med en højdespringer, da der blev afviklet indendørs sprint på Nærum Gymnasium.
Mere end 150 deltog der.

Kalenderen er på plads. Nå ja – 4. marts mangler
stadig lige en skov, men det skal nok komme på
plads.
O-hilsen Henrik
Breddetræning 2017

Men det var jo trods alt kun én ud af i alt 43 super
træninger tilrettelagt af entusiastiske søllerødder.

28-01-17

537

Ravneholm

04-02-17

538

Geel Skov

Flere træninger er allerede nævnt tidligere. En traditionsrig træning mangler dog lidt omtale, for,
selvfølgelig
afsluttedes
træningsåret
med
JULEMAVERÆS med start og mål ved Rønnebærhuset. Denne gang var det Aske Jepsen og Simon Thrane, der havde taget turen fra Aarhus til det
hjemlige og arrangeret en festlig 2. juledag med –
hold nu fast – 121 deltagere, hvoraf ikke mindre
end 112 var søllerødder.

11-02-17

539

Rude Skov

18-02-17

540

Ravneholm

25-02-17

541

Endrup Hegn

04-03-17

542

Mikkel finder
et super sted (o:

1-03-17

543

St. Dyrehave

18-03-17

- træning

DM – NAT
i Jægersborg Hegn

I 2017 har vi allerede afviklet tre breddetræninger.
Den tredje af disse blev afholdt i Nørreskoven, hvor
Mikkel havde inviteret til o-golf, hvor hver post
(hul) havde sit eget ”par” svarende til, hvor mange
kig på kortet, der var tilladt på strækket til posten.

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

27-04-17

547

Trørød Hegn

04-05-17

548

Rude Skov

11-05-17

549

Geel Skov

18-05-17

550

Ravnsholt

25-05-17

- træning

Kr. Himmelfartsdag

01-06-17

551

Kirkeskoven

08-06-17

552

Rude Skov

16-06-17

553

Sommerafslutning

Deltagerne ved træningerne – ja det er jo mange af
de ”gamle”, men heldigvis ser vi også nye navne
komme på listen. Men der er plads til mange flere,
både nye og ”gamle”. Er du ny eller måske bare
ikke så erfaren og tryg ved det at finde rundt ved
hjælp af et o-kort, så kom alligevel til breddetræningen. Der vil altid være hjælp at få. Måske er lidt
ekstra instruktion ved start tilstrækkelig, men det
kan også være, at du har brug for en ”skygge”, og
så finder vi også ud af det.
Og bare for en ordens skyld. ”Gamle” og ”nye” har
sådan set ikke noget med alder at gøre.
Billederne er fra julemaveløbet.
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OBS – Ændringer kan forekomme.
Tjek hjemmesiden.

