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Optimisme

Danish Spring havde Bo Konring som Stævnekontrollant på alle tre løb. Her diskuterer han vejvalg med
Henrik Molsen og Jens A. Hansen
Dette nummer af Komposten handler en hel del om DM-nat og NAG Indoor Sprinten. To gæsteskribenter
fra Silkeborg Ok fortæller om deres oplevelser ved disse to løb.
Også Molboløbene har fået plads sammen med en foromtale af en udstilling på Mothsgården og
selvfølgelig referatet af generalforsamlingen.
Men du kan også læse om mini-SUT-festen og besøg af et par verdensmestre.
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Donation fra Søndervangshallens Fond
Søllerød Orienteringsklub har modtaget en donation på 5.000 kr. fra Søndervangshallens Fond. Indtil 2009
drev fonden Søndervangshallen i Birkerød, der siden overgik i kommunalt regi. Fondens vedtægter blev derfor ændret, så dens eneste formål nu er at støtte idrætslivet i Rudersdal Kommune; især inden for ungdom og
bredde. Fonden administreres af Rudersdal Idrætsråd.
Vi havde søgt om støtte til vores stafetsatsning, helt specifikt til Tiomilaturen til april, som altså blev imødekommet med denne donation. Med tilskuddet fra Søndervangshallens Fond kan vi nedbringe egenbetalingen
til turen for de unge løbere, og vi håber, at det dermed bliver overkommeligt for flere ungdomsløbere at deltage.
Donationen blev overrakt på repræsentantskabsmødet i Rudersdal Idrætsråd den 29. marts.
-Niels
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Generalforsamling 23.februar 2017
Dagsorden:
I. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Erik Brühl
Referent: Ellen Lindmark Frier

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen
Bestyrelsesberetningen er trykt i Komposten nr. 1 2017. På generalforsamlingen blev formandens beretning ledsaget af en præsentation, hvor han havde valgt at koncentrere sin beretning
til følgende indsatsområder:

1.
2.
3.
4.
5.

Molboløb 2016
Stævner 2016
Stafetsatsning 1
World Masters Orienteering Championship 2018
2017, i øvrigt

Ad. 1
Over en årrække har der vist sig især to udfordringer: faldende tendens i deltagerantal fra år til
år og faldende deltagerantal fra sæsonstart til slut.
For at imødekomme disse tendenser blev der i 2016 igangsat en række tiltag, bl.a. forsnak,
betaling med MobilePay, let finalebane. Resultatet udeblev da heller ikke, idet deltagerantallet
gik op i 2016 (antal starter), og frafaldet var mindre fra start til slut.
Der var et enkelt forslag fra salen, at forsnakken kommer ud tidligere på ugen, så man kan nå
at hænge den op på opslagstavlen på sit arbejde.
Ad. 2
Udover det høje antal bredde- og ungdomstræninger, der planlægges og afvikles året igennem,
har klubben også planlagt og afviklet 7 stævner - udover Molboløbene.
Stævnet den 25. september i Rude Skov blev også - udover at finde ud af, hvem der skulle
rykke op/ned i 3. og 5. division - brugt til at træne klubbens mange frivillige hjælpere i at lave
større stævner.
Ad. 3
SOK er Danmarks 3. største orienteringsklub, og klubben har Danmarks største ungdomsafdeling, men har erkendt, at der mangler et attraktivt tilbud om kvalitetstræninger for ungseniorer
og elite. For at imødekomme dette blev der i 2016 igangsat en større stafetsatsning. Målet var
at:
a. Tilbyde kvalitetstræning og deltagelse i internationale stafetter
b. Skabe større klubidentitet og sammenhæng mellem ungdom, elite og bredde

Stafet-træningen foregår tirsdag aften (nattræning), forår og efterår, og Johan Aagaard er
klubbens professionelle træner. Målet er deltagelse i Tiomila og Smålandskavlan.
Satsningen har været en succes, og efter indstilling fra stafetgruppen har bestyrelsen besluttet
at fortsætte efter samme koncept i 2017 med en målsætning om at bringe tilbuddet ud til en
bredere gruppe.
Fra 2017 er stafetsatsningen forankret i det nye Eliteudvalg.
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Ad. 4
Formanden gav en status på planlægningen af verdensmesterskaberne i 2018 for seniorer fra
35 år og ældre, som planlægges og afvikles i samarbejde med Tisvilde, OK ØST og Farum.
Stævneledelsen er sammensat af 2 repræsentanter fra hver af de 4 arrangør-klubber. Fra
SOK er det Niels B og Anne K-N.
Heidi står for bemandingsplanen i SOK.
Tore er funktionsleder for Sprint. Iben er SOK repræsentant i Arenagruppen
Tilmelding til stævnet åbner den 1. april.
Ad. 5
Men inden vi når så langt, er der et 2017 med mange initiativer og aktiviteter, bl.a.
DM Nat 18. marts Jægersborg Hegn
NAG Indoor Sprint 19. marts
Find Vej-dag 29. april Ravneholm
SkovCup 31. maj Rude Skov
Copenhagen Exhaust Trail 10. juni Ravneholm
Naturens Dag 10. september
Søllerød Triple november — sprint, mellem, jagt
NatCup november/december og Vinterlang
Så heller ikke i 2017 kommer vi til at ligge på den lade side.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Overskud: kr. 46.425 - til trods for budgetteret underskud kr. -33.950.
Det er især løbsaktiviteterne, der har givet gode indtægter, og der er brugt færre penge end
budgetteret.
Rudersdal Kommune har varslet, at klubtilskuddet vil falde 10 kr./person fremover.
Klubben vil gerne yde mere tilskud til medlemmer, der deltager i løb.
Én af de større udgifter er det nytegnede kort over Jægersborg Hegn.
Årsregnskabet blev godkendt ved akklamation.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år Budgetterede indtægter: kr. 347.000
Budgetterede udgifter: kr. 411.000
Budgetteret underskud: kr. -64.000
Alle gode gange tre: så må vi se, om vi kan få et underskud i 2017.
Generalforsamlingen godkendte budgettet med akklamation.

5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdoms-, senior-, familie- og passivt medlemskab
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter for 2017 (uforandrede i forhold til 2016):
Familie: 1440
Junior: 600
Senior: 840
Passiv: 275
Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne med akklamation
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6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
a. Kasserer — På valg:
i Jens Hansen - genopstiller ikke
Bestyrelsen foreslår, at Gitte Oscarsson vælges som ny kasserer.
Hun bliver valgt med akklamation.
Formanden nævner, at Jørgen Münster S vil fungere som hjælper til Gitte.

b. Bestyrelsesmedlemmer — På valg:
i Henrik Kleffel – genopstiller
ii Iben Maag - genopstiller
iii Anne Kaae Nielsen – genopstiller
Alle bliver genvalgt ved akklamation.
C. To revisorer for 1 år: På valg:
i. Torben Bøttcher - genopstiller ii. John Lassen - genopstiller
Begge er genvalgt ved akklamation.
To suppleanter for 1 år — På valg:
i Aske Jepsen — genopstiller ii. Henrik Molsen - genopstiller
Begge er genvalgt ved akklamation.
En revisorsuppleant for 1 år — På valg:
i. Uffe Just Pedersen - genopstiller
Genvalgt ved akklamation

8. Eventuelt
44 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Kirsten opfordrer til, at man melder sig til
divisionsturneringerne (klubben betaler løbsafgift).
Næste divisionsturnering er 2. april.
Dirigenten takker for god ro og orden.

Holte, den 4. marts 2017

(referent)
rigent)
Niels Bentzon (formand)
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Formanden har ordet
Lyset er for alvor vendt tilbage, og forårssæsonen
er endelig begyndt efter en lang og mørk vinter.
Søllerød lagde hårdt ud med at afholde to meget
flotte stævner for hele O-Danmark i én og samme
weekend. DM Nat lørdag aften i Jægersborg Hegn
og NAG Indoor sprint på Nærum Gymnasium dagen efter.
Forud var gået mange måneders intense forberedelser for stævneledere, banelæggere, korttegnere og
funktionsledere, og i løbet af weekenden var flere
end 100 søllerødder aktivt involverede som hjælpere. Resultatet stod i den grad mål med anstrengelserne. Det er min klare overbevisning, at Søllerød OK med DM Nat leverede et arrangement i meget høj kvalitet, hvad angår baner, faciliteter og
professionel afvikling, men også ved at give de
flere end 300 deltagere mange gode oplevelser.
Det samme gjorde sig gældende ved NAG Indoor
sprint om søndagen, hvor Søllerød var vært ved
danmarkspremieren på et indendørs sprintstævne.
Vi var ganske vist nogen, der havde smugtrænet i
næsten samme terræn ved en åben klubtræning for
et år siden, men vi måtte ligesom alle indendørsdebutanterne sande, at det kræver en særlig rumlig
opfattelsesevne og konstant fokus på kort og terræn
at løbe gennem banen uden alt for mange bom. Helt
uden var der næppe nogen, der kunne.

Marianne Kirkegaard stod som stævneleder ved indendørssprinten. Her sammen med datter Gunvor.

Det er kun de største klubber i Danmark, der alene
kan løfte to stævner af denne kaliber i samme
weekend. Vi fik vist, at vi magter det - oven i købet
med mange søllerødder i nye roller som stævneledere, banelæggere og funktionsledere. Der er blevet gjort mange erfaringer, som vil komme os til

gavn ved kommende stævner og ikke mindst til
World Masters næste år.
Det er også kun de største klubber, der kan stille
med flere end hundrede deltagere til en divisionsmatch. Ved tilmeldingsfristens udløb kunne jeg
med meget stor glæde konstatere, at 101 søllerødder var tilmeldt årets første runde i Hvalsøskovene.
Nogen undrer sig måske over, hvorfor vi i klubben
har så megen fokus på divisionsmatcherne. Årsagen er den enkle, at det er et af de arrangementer,
der sammen med sommerafslutningen, julemaveløbet, klubturene, stævneafvikling mv. skaber klubsammenhold og klubidentitet. Fælles for disse er,
at de er for alle, dvs. ikke kun for SUT, bredde eller
andre klubfraktioner. Det er her en mini-SUT er ligeså afgørende for det samlede resultat som eliteløberen, og begynderen og den erfarne begge kan
gøre sig gældende. Alle har en rolle og er lige vigtige. Det er her, vi møder alle vores klubkammerater og oplever fornemmelsen af at tilhøre en stor,
aktiv og dynamisk klub. At deltage er med andre
ord med til at gøre det sjovt at være medlem af Søllerød OK.
Ikke et eneste af de seneste 58 år har været uden
molboløb, og 2017 var ingen undtagelse. Sæson 58
er slut, og en ny værdig overmolbo fundet. 10 søndage i træk har 10 forskellige molboteams arrangeret hvert deres unikke molboløb med fine baner og
udfordret deltagerne med sjove, drilske og udfordrende spørgsmål.
I år tilbød vi ud over baner med let og svær orientering også en bane med mellemsvær orientering og
mellemsvære spørgsmål, som viste sig at blive et
populært valg hos deltagerne. Sidste års lille fremgang i deltagerantallet har vi desværre ikke oplevet
i år. Vi oplevede tvært imod en lille tilbagegang.
Den er ikke alarmerende, men bestyrelse og molboteam vil inden næste sæson overveje, hvordan vi
kan vende udviklingen. Alt i alt var 2017 en god
molbosæson, der blev afsluttet med den traditionelle molbomiddag arrangeret af Susanne Thrane
for alle arrangører i Egehegnets festlokale, der igen
var stillet til rådighed af Bente og John Lassen.
Et par uger inden molbofinalen holdt vi klubbens
årlige generalforsamling, hvor vi hædrede Jørgen
Wisbech som årets Søllerod for sit mangeårige
store arbejde som molbostævneleder. På generalforsamlingen sagde vi også farvel til Jens Anders
Hansen på posten som kasserer. Jens har ydet en
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kæmpe indsats på den post gennem mange år og får
forhåbentligt nu mere tid til at lede efter orangehvide skærme i skoven. Ny på posten som kasserer
er Gitte Oscarsson, som vi byder velkommen i bestyrelsen. I forbindelse med generalforsamlingen
hørte vi også Johan Skovbæk fortælle medrivende
om sine oplevelser ved Tiomila sidste år; vi hørte
om klubbens nye eliteudvalg, stafetsatsningen i
2017 og om stævnegruppen, der har fokus på,
hvilke stævner det kunne være interessant for klubben at arrangere fremover. Og så skulle der ikke at
forglemme findes et vinderbidrag til Bomkanonen.
Mange kunne vist leve sig ind i Anne Kaae-Nielsens situation, da hun ledte efter en særlig drilsk
post blandt klipper i meget grønt krat under sidste
års klubtur til Frankrig, og hendes bidrag er nu optaget blandt andre hæderkronede bom i kanonen.
Referatet af generalforsamlingen kan læses i dette
nummer af Komposten.

Stafettræningen blev genoptaget fra februar og foregår hver tirsdag aften med Johan Aagaard som
træner. Det er glædeligt at se, at flere and 20 søllerødder har vovet sig ud i mørket ved de seneste træninger, og endvidere er der gode chancer for, at vi
igen i år kan stille med to 10-mandshold til Tiomila
ved Göteborg den sidste weekend i april. Dertil
kommer forhåbentligt et dame- og et ungdomshold.
Tak til alle de mange søllerødder, der har bidraget
til, at Søllerød OK i den grad har fået skudt 2017sæsonen i gang. Ikke mindst tak til de mange, der
sagde ja til at begive sig ud i ukendt terræn ved at
sige ja til opgaver, de ikke havde tidligere erfaring
med.
Jeg ønsker alle søllerødder en fortsat god og succesfuld o-sæson. Vi ses i forårsskoven.
-Niels

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Divisionsturneringen 2. april 2017.

Hanna 7 år

Carla 8 år

Mathias, vinder i H-14

Mange mini-SUT ´er deltog for første gang i et konkurrenceløb, og for de fleste blev det en god oplevelse.
Hanna og Carla fulgtes ad, og det jeg så af deres tur, var en fantastisk spurt ned ad bakken mod sidste post
og videre mod mål. Pyha, de faldt ikke. 😊
Trods 100 deltagere fra Søllerød OK, lykkedes det, som de foregående år, kun at slå Allerød. Men det blev
en dejlig dag i skoven i rigtigt forårsvejr. Næste divisionsmatch løbes den 17/9 i Krogenberg Hegn. (Vibe)
Resultatet:
Søllerød OK – FIF Hillerød
Søllerød OK – Tisvilde Hegn OK
Søllerød OK – Allerød OK
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Søllerød gik all in til DM-nat
Klokken er 14.55 den 18. marts. Der er fem
minutter til, at Søllerød OK's dreamteam af
funktionsledere og hjælpere til DM Nat skal
rykke ind i multihallen på Nærum Skole. Jeg er
ved at pakke det sidste i bilen. Henrik Kleffel min medstævneleder – ringer. Døren til
multihallen er låst.
Vi har ellers forberedt os grundigt på DM Nat.
Drejebogen er lang, tidsplanen og kommunikationsplanen er fulgt, og stævne- og
banekontrollanterne har stillet alle de gode
spørgsmål. Vi har tænkt på alt – næsten alt.
Kortet over Jægersborg Hegn er nytegnet.
Gediminas har tegnet hver en tæthed og
hugning i skoven. Troels har selv tjekket det!
Rasmus har tegnet baner med opløb helt inde
ved stævnepladsen, og Rune har tjekket
postplacering fra alle vinkler – i dagslys og i
natlampens skær.
Lige fra det første funktionsledermøde har
ambitionerne været høje. Startpersonalet
mødes flere gange i skoven for at skridte af og
planlægge startens forløb. Bo og Kim tester
udstyr og resultatformidling ved hele 3
breddetræninger i foråret, og der skrives
udførlige beredskabsplaner, som træder i kraft,
hvis en løber kommer til skade i skoven. Store
mængder materiel er opført på regneark og
stævnecenteret er indrettet med alle de
faciliteter, som stævneledelsen har ønsket.
Heidi
har
rekrutteret
funktionsledere,
assistenter og hjælpere samt en større gruppe af
suppekogere og kagebagere til kiosken. Alle
har gennem hele forløbet arbejdet meget
intensivt for, at løberne til DM Nat kan få den
allerbedste oplevelse.

til en, der måske er pedellens kone. Det er det.
Hun er på weekendtur i Sønderjylland.
Pedellen er desværre med.
Da vi begyndte forberedelserne til DM Nat, var
det svært at finde en egnet stævneplads.
Løbsområdet var fastlagt til Folehaven. Henrik
og jeg havde kig på et meget flot kongeligt
ridehus og et par store lader til stævneplads i
nærheden af Folehaven. Det kongelige ridehus
kunne vi desværre ikke få lov til at låne. En af
laderne var faldet sammen, og den sidste lade
viste sig at være et skummelt sted med
blodhunde i en indhegning tæt på laden.
Samtidig blev Folehaven vurderet mindre
egnet som skov til natløb, og det blev derfor
besluttet at lægge DM Nat i Jægersborg hegn i
stedet.
Pedellen beder om tid til at tænke over
mulighederne. Han vil ringe tilbage til mig
indenfor 10 minutter. Tiden snegler sig af sted.
Jeg ser for mig funktionsledere, hjælpere og
trailere fulde af udstyr i skolegården på Nærum
Skole. Endelig ringer pedellen og guider mig til
en nøgle i en nøgleboks ved en børnehave i
nærheden af Nærum Skole.
Det har været en stor fornøjelse at få lov til,
sammen med Henrik, at være med til at skabe
et danmarksmesterskab. Men uden rigtig
mange dygtige og engagerede søllerødder var
det aldrig gået.

Nøgle – den har jeg ikke skænket en tanke! Det
har været en kamp at få multihallen fra kl. 15,
så i mit hoved ville der indtil 14.59 være fuld
aktivitet i multihallen og dermed åbent.
Pedellen tager ikke telefonen. Jeg finder navne
på skoleleder og viceskoleleder, men det viser
sig, at der er temmelig mange i Nordsjælland
med deres navne. Jeg finder et telefonnummer
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Henrik og jeg vil derfor gerne sige tak for stor
Sammen lykkedes vi med at skabe et rigtigt flot
opbakning og rigtig god sparring i hele
danmarksmesterskab med høj kvalitet i kort,
forløbet. Tak for et formidabelt samarbejde
baner, på stævnepladsen – ja – i hele
med alle funktionsledere og hjælpere under
oplevelsen.
forberedelserne og på dagen.
Henrik og Anne (Se billede forrige side)
________________________________________________________________________________
Mere om DM-nat – men først et tilbageblik. LÆS:

Fra Komposten nr. 1, februar 2014:
Mandag den 13/1 var der skattejagt på programmet.
Denne dag kom årets første sne, der begyndte en
times tid før start og fortsatte til træningen sluttede.
Dejligt for børnene, men trafikken gik trægt, og
mange kom lidt sent.

foråret, men troede så, at hun var holdt op igen.
”Nej, nej, jeg havde bare brækket benet. Det var på
en rutsjebane, hvor jeg prøvede at redde min lillebror”, fortæller hun. I tre måneder måtte Camille
ikke løbe, men NU går det igen strygende.

To sprintkort over stadionområdet var sat fast –
nordrettet – på et par paller. Kortet kunne ikke medtages, så det gjaldt om at huske posterne. En eller
flere ad gangen. På posterne skulle man tage en
pengeseddel fra posen og derved samle penge nok
til en præmie fra skattekisten. (800 kr. kunne give
en ekstrastor præmie og 400 kr. bare en stor præmie).
Alle opnåede 800 kr. og 400 flere gange. Når alle
poster var fundet, kunne man jo bare løbe ud igen
og hente flere penge.

Camille er 11 år (bliver 12 til august), kan godt lide
at løbe og endnu bedre lide at løbe og samtidig
finde vej.
Løber stadigvæk med ”skygge” (det er jo mørkt),
men ”skyggen” behøver ikke at hjælpe. Camille
finder selv vej.
Somme tider løber hun sammen med en af de andre,
der også kan selv.
Dejligt at møde de mange friske mini-Sut ´er
Skattekisten med ”søllerødpenge”

Vibe

En mandag aften ved Vangeboskolen fik jeg en
snak med Camille, som jeg hilste på første gang i

Det er tre år siden, og i går vandt Camille en sølvmedalje ved DM-nat i klassen D 15-16.
Det er ret imponerende af Camille at tage sølv i den stærke klasse D 15-16. Jeg har spurgt lidt til,
hvordan det kunne lade sig gøre.
”Allerede tidligt på banen ser jeg Rebecca, der er startet 4 minutter før mig. Rebecca hører til de gode
løbere i vores klasse. Det giver en god følelse, og vi løber lidt efter hinanden. Ved post 6 tror jeg, at
det er en forkert post, jeg er kommet til, da nummeret ikke passer. Der går et par minutter, hvor jeg
prøver at finde den rigtige post, men det var den rigtige, jeg havde bare set på det forkerte postnummer.” (Jeg har set på splittiderne, at Camille her har mistet 2,54 min. til Rebecca, red.)

10

Komposten – 27. årgang nr. 2 – april 2017

Søllerød Orienteringsklub

Camille fortæller videre: ”På vej til post 7 ser jeg igen Rebecca, hun er på vej mod nord og vi skal
mod øst. Hun ser helt fortabt ud og vælger at ”kroge mig”. Tænk, at nogen kroger mig, tænker jeg!!”.
Jeg spørger, hvorfor/hvordan Camille er blevet så god. Hun fortæller, at stafettræningen om tirsdagen
har givet rigtig meget. Det er virkelig godt, o-intervaller med gaflinger. Det har givet en større sikkerhed og mere fart på.
Kammeratskabet betyder også meget. Det er dejligt at komme til træning og stævner, fortæller Camille videre. ”Og skal I til Tiomila?” ”Ja, men vi ved ikke hvem de andre på holdet bliver”.
Jeg takker og Camille løber hurtigt efter Alberte, der lige har deltaget i samtalen.
Dobbeltsejr til Søllerød OK i D 15-16. Guld til Alberte
Kaae-Nielsen og sølv til Camille Næstoft Juul
Camille er 3.03 efter Alberte på førstepladsen og
3 sekunder foran Nanna
Lysemose Poulsen fra Silkeborg.
Rebecca tager fjerdepladsen 3.37 efter Camille.

Camille efter interviewet
ved Danish Spring

_______________________________________________________________________________________

Også Mathias Buchgreitz kom på præmieskamlen. Han løb
sig til en sølvmedalje, 51 sek. fra førstepladsen og hele 1.23
foran nr. 3. Det var i klassen H-14
Sølvmedalje også til Ellen K. Larsen, der (på opfordring) har
skrevet om sit løb. Ellen løber D-12. (Se næste side.)
Anton Werner Løndorf var aftenens uheldige, idet han til allersidst i parken fik bippet den forkerte post. Da der mangler
to poster fører Anton med næsten 3 minutter. Så det er virkelig
bittert ikke at vinde guldet i H-16-klassen.

Mathias Buchgreitz

Anton har vundet både Natcup over 8 afdelinger i den forgangne vinter, og Sjællandsmesterskabet i ugen op til
DM-nat.
Så - - - KOM IGEN, ANTON!
(Se flere billeder på s. 25 og 26)
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Sølvmedalje ved DM-nat
til Ellen i D-12
Af Ellen K. Larsen.
Da Steen spurgte mig, om jeg ville løbe DMnat, var der mange tanker, der gik gennem mit
hoved. Først kunne jeg mærke, at jeg blev en
smule urolig. Jeg skulle jo løbe alene i mørket,
uden andet end mit kort og min pandelampe.
Men alligevel syntes jeg, at det lød spændende,
så derfor valgte jeg at melde mig til.
Det var det første arrangement, hvor jeg ankom
til stævnepladsen alene. Steen var ude ved start
og var med til at få det hele til at fungere. Men
heldigvis var der mange fra klubben, som jeg
kendte. Jeg gik med to andre fra mit SUT-hold
de ca. 1,3 km ud til start, og gjorde mig klar.
Ude ved start var jeg lidt nervøs. Selvom jeg
har løbet natløb mange gange før til træning,
var det første gang, jeg skulle løbe natløb alene
-og så endda til et Danmarksmesterskab.

om natten, er det faktisk meget spændende og
koncentreret. Man kan ikke se andet end det,
der er lige foran en, så der er ikke noget til at
distrahere, mens man orienterer sig. Der er kun
dig selv og din lille boble af lys, som er
omsluttet af mørket. Man går nærmest i et med
natten, imens man løber. Og før man får set sig
om, er man tilbage i gadelyset og kan slappe af
på stævnepladsen, og som var indendørs på
Nærum Skole.

Det ændrede sig heldigvis hurtigt, da jeg tog
mine første skridt ud fra startboksen. Lige så
snart jeg havde fået kortet i hånden, og starturet
bippede, tænkte jeg ikke på andet end mit løb
og den post, der var forude. Jeg havde slet ikke
overskud til at være bange.
Selvom mine veninder (der ikke løber o-løb)
synes, at det lyder vildt uhyggeligt at løbe alene

Ellen K. Larsen venter på sin medalje.

Ellen var kun 7 sekunder fra
guldet og 19 sek. foran bronzen.
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DM-nat 2017
set fra en D55-løber
Af gæsteskribent Dorte Hansen
Silkeborg Orienteringsklub
DM-nat i Jægersborg Hegn – det så ud til at kunne blive
spændende, da jeg fik fundet det gamle kort frem. En god
taktik ville nok være at have styr på retningerne og finde
posten i første omgang – jeg tænkte, at det kunne blive
svært at læse sig ind, hvis jeg mistede kort-kontakten mellem alle de små tætheder og lysninger.
En bekymring da jeg læste indbydelsen – skulle vi løbe
gennem park og by hen til skolen – der var nok nogle konkurrenter, der kunne løbe fra mig på den del!
Vejret var perfekt til natløb – tørt og klart. Nye sko indkøbt
og jeg havde lånt en pandelampe, der ikke kunne holde
mere end 60 min på fuld styrke!!
Fremkald og lidt hyggesnak med stævnepersonalet – godt,
at jeg ikke har brug for at koncentrere mig ved at lukke af
for alt omkring mig.
Kortet i hånden og af sted til startpunktet – ikke
længere i fuldt firspring mens jeg læser kort,
nej nu går det mere adstadigt. Jeg har brug for
at se, hvor jeg sætter fødderne, så jeg kan kun
akkurat klare at folde kortet, mens jeg løber i
terræn om natten. Defensivt vejvalg til 1 –
udenom ad grus- og asfaltvej. Mister ikke så
meget tid på det og er kommet i gang. 2. og 3.
post går fint, har undervejs på disse stræk store
overvejelser om, hvad jeg skal gøre på langstrækket 3 – 4. Skal jeg løbe højre, venstre eller
lige på? Det ender med at jeg løber lige på, og
havde det hårdt med at løbe så hurtigt som muligt. Post 5 er den eneste post, jeg bommer (1 m
20 s) – jeg tjekker lige det sydlige træ, inden
jeg finder posten.

hvad sker dog her – jeg håber ikke, disse mennesker står ved min post! Det gjorde de heldigvis ikke. Feltet fulgtes stort set til mål, havde
lidt forskellige vejvalg i parken, men det gjorde
ingen forskel. Lena Wraa førte fra start til mål
– til lykke til hende.

De næste poster går fint – tårerne sprøjter godt
nok fra øjnene (aldersgene!), så det er svært at
læse kort, men jeg finder alligevel frem. Ved
post 8 er det meste af D55 feltet ved at være
samlet – det føles godt, da vi på vej til post 10
hører feststemning, latter og råb. Jeg tænker:

Dorte er mor til Ida Bobach,
som mini-SUT og SUT havde besøg af den 13/3
(red)

Rasmus Thrane Hansen havde kreeret fine
stræk ude i skoven, hvor jeg også gerne ville
have løbet de 5-600 m vi løb i park og by.
Tusind tak til Søllerød for et meget flot arrangement – fantastisk fin hal og stemning, gulerodskagen var eminent og stor – god bane –
hurtig og effektiv præmieoverrækkelse.
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NAG Indoor Sprint
Af gæsteskribent
Mogens Hagner, Silkeborg OK.
Når man har løbet orienteringsløb i hen ved 40
år har man prøvet det meste. Det var i hvert fald
min opfattelse indtil jeg stod på startstregen til
NAG Indoor Sprint. Her fandt jeg ud af, at det
havde jeg så alligevel ikke.
Jeg blev allerede lidt mistænksom ved ankomsten til stævnepladsen. Her havde man et glimrende overblik over løbsområdet, og kunne se
deltagere, der løb på kryds og tværs og op og
ned. Men også tøvede, stod stille, kiggede
længe på kortet, vendte om …
Stævneplads, og løbsområde, var henlagt til
Nærum Gymnasium. Og jeg kan dårligt forestille mig en mere perfekt bygning til en indendørs sprint. Man skulle næsten tro, arkitekterne
Dall og Lindhardtsen A/S har haft en orienteringsløber på tegnestuen, da de i sin tid udarbejdede det vindende bud i arkitektkonkurrencen. Det er nok ikke tilfældet, men resultatet er
i hvert fald et gymnasium, der ikke ligner det,
jeg gik på i de glade 70’ere. Dengang var eleverne de eneste, der var skæve. Her var det
selve bygningen, med buede former, mange detaljer og skæve vinkler, fordelt over flere etager.
Nå, men tilbage til selve sprinten. Starten gik
fint. I hvert fald de første 5 meter, for da skulle
man bare fortsætte hen ad den smalle gang,
hvor starten var placeret. Men herefter blev det
svært. Temmelig svært. Første post gik dog rimeligt, en etage op og lidt til højre. Og post 2
var på samme etage, så det var jo enkelt. Næh,
det var det ikke, for gennemgangen var spærret.
Så var det man skulle til at finde ud af at
komme frem til posten via etagerne over eller
under.
Og så til post 3, et par etager op og ud i biblioteket, der med arkitekternes egne ord beskrives
som ”det centrale studiecenter, der som en
amorf glasstruktur symboliserer den uendelige
og stadigt voksende videnbank gymnasiets elever og lærere her har adgang til.”

Jo, jo. Hvis man har lidt svært ved at forestille
sig, hvordan denne amorfe glasstruktur ser ud,
kan jeg sige, at den ligner en stor, gennemsigtig
kidneybønne på pæle.
Og udfordringerne fortsatte resten af banen, mit
løb foregik lidt efter samme princip som køkørsel i myldretidstrafik: fuld koncentration, lidt
frem, op på bremsen, lidt frem ... Det var sådan
set kun opløbsstrækket, der ikke krævede det
store tankearbejde.
Efter at have siddet og sundet mig lidt efter
målgang, spenderede jeg en 20’er på en ekstra
bane. Nu vidste jeg jo, hvordan man skulle
bære sig ad. Ha – ha. Jeg undgik måske nok at
lave de samme fejl, men så var der jo friske,
nye fælder …
Hvis jeg skal gøre regnestykket op efter dagens
oplevelser, vil jeg springe mellemregningerne
over og gå direkte til facit: Indendørs sprint er
noget sjovere end Iliaden og integralregning.
Men det virker også til at være et ”fag,” der
kræver mange forberedelsestimer for hver konfrontationstime. Når man laver en indendørs
sprint som denne, kan man jo få en del tid til at
gå med, hvordan ”terrænet” skal se ud ved at
spærre af, åbne/lukke døre, flytte borde rundt
osv. Jeg kunne fornemme, der var gjort et stort
forarbejde med banelægning, korttegning og
med at sørge for at få ”virkeligheden” til at
passe med kortet på dagen.
Så – et 12-tal til Julius Molsen m.fl. for en unik
oplevelse, og mange tak til Søllerød OK for en
rigtig god weekend.

Det eneste billede, jeg kunne finde 😊 af Mogens.
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200-festen
for mini-SUT
Endnu en træningsfejring i Søllerød OK.
Denne gang kunne mini-SUT-træner Magnus
Oscarsson fejre træning nr. 200.
Han er ”den røde tråd” i mini-SUT-træningen
og har været med helt fra begyndelsen. Efterhånden er der kommet hjælpetrænere til. Nogle
tager tjansen med at tilrettelægge hele træningen, andre nøjes med at sætte poster ud, samle
poster ind, lave saft, skygge og stå ved mål. Alt
sammen en god støtte for Magnus´ arbejde med
de 5 – 11-årige.
Men det er Magnus, der er TRÆNEREN!!
Den 13. marts 2017 var der inviteret til træning
200 med efterfølgende spisning i klublokalet,
Rønnebærhuset. SUT´erne plejer at spise der,
men rykkede denne aften over i Restauranten.
Første del af aftenen bød på ”Retningsskift med
SI”. SI-poster er sat op i rækker, 6 poster på
hver led med samme afstand imellem.
Løberen får så udleveret et kort med baneforløb. Der er mange forskellige, fra lette til meget
svære. Efter hver gennemført tur kunne man få
tjekket, om man havde taget de rigtige poster.
Der var gang i børnene, og de voksne, fra start
til slut.
En, synes jeg, spændende fornyelse af de
”gamle” retningskort. Jeg tror, det kan bruges
til breddetræningen en dag. 😊

(her) kylling med sovsen ved siden af. Enhver
kunne tage, det man bedst kunne lide.
Der var stor opbakning til arrangementet, så det
blev super hyggeligt.
Inden vi begyndte at spise, skulle vi lige hilse
på de to verdensmestre, Ida Bobach og Tue
Lassen. Der blev åbnet for spørgsmål, og inden
længe markerede børnene og stillede vildt gode
spørgsmål. ”Hvor mange år har I løbet?” ”Hvor
meget træner I?” ”Går I til andet end orienteringsløb?” ”Hvor mange gange har I vundet?”
”Hvor mange medaljer har I?” og flere til. For
hvert spørgsmål kom der svar fra både Ida og
Tue.

Ida, Magnus, Tue og Kirsten (SUT-træner).

Tue svarede f.eks.: ”Indtil jeg var 13-14 år, gik
jeg også til fodbold og svømning, men jeg syntes, at orienteringsløb var sjovest, og jeg fandt
ud af, at jeg var god til at løbe, så det blev orienteringsløb.”
Ida svarede f.eks.: ” Mine forældre løber også
orienteringsløb, så jeg har løbet fra jeg var helt
lille. Jeg går ikke til andet, jo, styrketræning.”
(Det er jo vigtigt for at klare meget løbetræning
uden at få skader/Vibe)
Ida og Tue gik så over til SUT´erne, hvor de
spiste med og fortalte om deres træning.

Anden del, spisningen, stod Trine Næstoft for,
på den måde, at hun havde påtaget sig at fordele
madopgaverne blandt forældrene. Ristaffel. En
ret som jo består af en masse tilbehør til ris og

Vi fortsatte med spisningen af den lækre mad,
og Magnus havde så lavet en quiz med spørgsmål om orientering. Kortet, klubben, træning,
kompasset m.m.
Dygtige børn fik mange point. 😊

15

Søllerød Orienteringsklub

Komposten – 27. årgang nr. 2 – april 2017

En rigtig dejlig aften. Og tak 😊
Jeg skal lige huske Hanna, der fyldte 7 år dagen
efter og derfor måtte høre os andre synge fødselsdagssang. TILLYKKE, Hanna.
Vibe

________________________________________________________________________________

SUT og verdensmestrene
Af Kirsten Møller

Hvis nogen var i tvivl om, hvordan en orienterings-verdensmester ser ud – så kunne de bare være
dukket op mandag den 13. marts for at blive klogere sammen med først en stor flok mini-SUT’er og
siden 50 SUT-løbere, -forældre og -trænere. Helt konkret handlede det om Tue Lassen, regerende
dobbelt sprintstafet-verdensmester (2015 og 2016), og Ida Bobach, tidligere langdistance-verdensmester, som var blevet inviteret til at stå for SUT’ernes tørtræning.
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Først var de imidlertid forbi mini-SUT’erne,
som i klublokalerne fejrede 200-gangs træningsjubilæum, og som ikke var mere imponerede, end at de kunne stille nogle rigtig gode
spørgsmål, fx hvor tit man skulle træne for at
blive så god, og hvor lange banerne var.
Derefter gik turen til Rudegaards gamle restaurant, hvor SUT’erne var flyttet ind, dels for at
give mini-SUT plads i klublokalerne, og dels
fordi vi forventede et stort rykind til spisning
og tørtræningen. Og det fik vi ret i! – Godt 50
var tilmeldt, så der var rigtig god stemning, og
maden kom udefra, så ingen skulle slide for
meget i køkkenet.
Otteogtredive (38!) pizzaer senere tog Tue og
Ida fat med en fælles fortælling om barne-Tue
og barne-Ida, siden ungdoms-Tue og ungdomsIda osv osv. For til sidst at ende med Tue og Ida
i dag.
Ét af budskaberne var, at der er mange veje,
man kan følge til elite-status. Ida har stort set
altid løbet seriøst og været med i toppen af sine
løbsklasser, mens Tue var mindre seriøs som
junior og først blev rigtig topløber, da han blev
senior.
Begge har dyrket flere andre sportsgrene undervejs, men nu er det kun orientering, der tæller. Begge har været skadesramt undervejs,
men har kæmpet sig igennem. Og… selv en
verdensmester kan komme i tvivl om sig selv
og være usikker på sine valg både ude i skoven
og i det hele taget. Ja, selv Thierry Gueorgiou
(måske alle tiders bedste mandlige orienteringsløber) kan være i tvivl om sig selv!!!

Søllerød Orienteringsklub

Efter halvanden times tørtræning sagde publikum tak med et stort bifald til de to. Ida skulle
desværre ikke ud at løbe DM nat fem dage senere i Jægersborg Hegn – men mon ikke der var
et par stykker af mandags-tilhørerne, der heppede lidt ekstra på Tue, da han løb i mål til sit
første natguld?
I det hele taget var netop dén uge ret fantastisk
for Søllerød OK’s ungdomsafdeling:
• Weekenden inden Tues og Idas besøg
satte de et stærkt aftryk på Nordjysk 2dages med flere topplaceringer
• Mandag fejrede mini-SUT jubilæum og
SUT holdt verdensmester-tørtræning og
satte rekord i pizzaspisning
• Onsdag var der tre guldmedaljer og én
fjerdeplads med hjem fra SM-nat
• Lørdag blev det til én guldmedalje, tre
sølvmedaljer (+ én til en ikke-ungdomsløber 😊) og ”en moralsk guldmedalje”
ved Søllerød OKs måske bedste DM-nat
nogensinde – hvor også banelæggerne
Rasmus Thrane Hansen (eks-SUT) og
Rune Østergaard fik stor ros, og flere
SUT’er også hjalp til med afviklingen.
• Søndag ved NAG-sprinten – ”det uofficielle DM i indendørssprint” – præsterede de unge flere fornemme resultater –
blandt andet måtte eks-verdensmester
Emma Klingenberg erkende sig slået af
vores Emma Klostergaard Christensen
og Alberte Kaae-Nielsen i D-eliteklassen, mens Tue Lassen måtte bøje sig for
brødreparret og eks-SUT’erne Rasmus
og Simon Thrane Hansen og for Rune
Østergaard.
Tusind tak til Tue og Ida – og pas bare på,
SUT’erne kommer bagfra – stærkt!

Kirsten Møller.
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Molbofinale
med sjov slutning
Vejrguderne valgte at deltage i dette års Molbofinale – sammen med 189 løbere som alle
havde kvalificeret sig til at kæmpe om Molbo
krus og titlen som årets Overmolbo.
I år var ”Optimal tiden” sat til 55 min. hvilket
kun 10 løbere ramte. Rammer man tiden får
man 9 point i finaleløbet – for hvert minut man
rammer ved siden af mister man ét point.
Årets Overmolbo blev – for første gang i løbets
historie – en familie. Normalt findes vinderen
hvis der er point lighed, ved at den hurtigste kåres, men i år var der 3 løbere, som alle havde
optjent 62 point – og de havde præcis samme
tid. De havde nemlig fulgtes ad ved alle løb –
som var afviklet på den lette bane.
Normalt kan man højst få 8 point på let bane –
med mindre man er under 16 eller over 70 – og
det var de.
Vinderne blev Bent Larsen (71), Bente Larsen
(74) og Nova Skinbjerg Larsen (3). Bent udtrykte i øvrigt stor glæde over, at løbet har indført 2 finalebaner, hvoraf den ene er ”Let” Her
er posterne anbragt tæt ved stierne så den er
velegnet for barnevogne o. Lign. Vi afventer
spændt, hvilket navn de vælger at sætte på pokalen.
Familie-pokalen tilfaldt – igen i år – familien
Lykke Johnsen, som havde scoret i alt 286 point. Ét mere end familien Scheibye. Resultatlisterne var blevet printet, da vi i sidste sekund
opdagede, at én af familien Lykke Johnsens
medlemmer ikke var blevet registreret i mål. Vi
fandt kontrolkortet, regnede om og så at vi hellere måtte printe en ny liste.
Nyt design af Molbo kruset.
Der uddeles også præmier til alle aldersklasser
(M/K) i alt 32 klasser. Traditionen tro var præmien i år et krus lavet af keramiker Lone
Munksgaard – men kruset havde i år en helt
særlig udformning. Det var en eksakt kopi af
det originale krus, som jo som bekendt er opfundet på Mols. Historien er som følger:
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En molbo havde for MANGE år siden opfundet
det vi i dag kalder ”Et krus” Han indså hurtigt,
at det ville være praktisk med en hank at holde
i. Han var jo ikke helt dum.
Men – han kunne ikke beslutte om hanken
skulle sidde på højre side – eller på venstre side.
Han var selv højrehåndet så højre side ville
passe. Men hans kone var det der dengang hed
kejthåndet og så skulle hanken jo sidde i venstre side. Til sidst besluttede han at skrive til sin
gode ven, som boede i Århus – og der er de jo
godt nok kloge – i forhold til dem på Mols.
Vennen læser brevet – forstår problemet og
tænker ”Så brug dog indersiden” alt imens han
banker sig selv på hovedet. Desværre er det
også det, han svarer tilbage: ”Så brug dog indersiden”
Molboen får svaret – og indser at hans ven er
en klog mand. Og derfor ser et originalt Molbo
krus ud som vist her:

Et rigtigt molbokrus.
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Årets Søllerod
der uddeles ved generalforsamlingen.
Én gang om året er der tradition for at hædre et
klubmedlem, der gennem længere tid har virket
til gavn for klubben og dens medlemmer, som
”Årets Søllerød”. I år tilfaldt hæderen Jørgen
Wisbech, der på klubbens generalforsamling i
februar fik overrakt Søllerød Orienteringsklubs
Fortjenstpokal som et synligt udtryk for hæderen.
Bestyrelsen begrundede sit valg med, at Jørgen
har taget molboløbene, et af Søllerød OKs traditionsrige arrangementer, til sig som sit hjertensbarn. Han værner om traditionen, men har
også forstået at udvikle og modernisere løbene,
så de i dag er lige så tidssvarende, som da de
blev skabt af andre medlemmer for mange år
siden. På nuværende tidspunkt er molbosæson
nummer 58 netop vel gennemført med Jørgen i
spidsen for stævneledelsen, der endvidere består af Kirsten Møller og Jens Rose-Møller.
Jørgen overtog opgaven som stævneleder for
molboløbene, da familien Wilken for 8 år siden
gerne ville afløses efter mange år på posten.
Han sprang til, kaldte sig nu ”OverWisMolbo”
og gik til opgaven med krum hals. Han udviklede IT supportsystemer og meget mere, der
forenklede løbsadministration og -afvikling kolossalt, hvilket mange molboarrangører og deltagere siden har haft stor glæde af. Molboløb-konceptet bliver løbende udviklet - ikke
gennem revolution men gennem evolution.

Flere eksempler på dette kan læses i bestyrelsesberetningen for 2016.
Tillykke til Jørgen!
-Niels

Jørgen, lyttende til ordene fra formand Niels.

Jørgen, med ryggen til, giver instruktion ved Molbofinalen 2017
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Søllerød OK på udstilling!

Rudersdal Museum Mothsgården, hvor du fra maj 2017 kan se en udstilling, hvor Søllerød OK er repræsenteret.

Af Henrik Molsen
Et MUST for alle orienteringsløbere i Søllerød OK.
Søllerød OK har indledt et samarbejde med Rudersdal Museum omkring en udstilling på Mothsgården. Udstillingens omhandler ”vort områdes skove”.
Udstillingen vil både omhandle historiske perspektiver på skovene men også omhandle deres nuværende anvendelse. Og det er her SOK kommer ind i billedet. Vi bidrager med vores meget fine og detaljerede kort og
fortæller også om vores brug af skovene til orienteringsløb. Det er planen at udstillingen, udover kort, også
vil vise en orienteringsløber med fuldt udstyr på vej mod en SI post (bare rolig – mannequin!).
Vores Find Vej i. Kirkeskoven vil blive uddelt og folk vil blive opfordret til at gå/løbe en tur i skoven lige ved
siden af museet.
Kan vi skaffe nogen DM/VM medaljer til udstillingen vil det sætte ekstra krydderi på (De har lovet at passe
godt på dem både med låse og alarmer).
Det er selvfølgelig aftalt at Søllerød OK nævnes i forbindelse med udstillingen og at vores brochurer ligger
klar til publikum.
Udstillingen åbner d. 24. maj og varer til oktober 2017.
Så den udstilling er et MUST for alle orienteringsløbere, der jævnligt kommer i skovene i Rudersdal området.
Museet skriver om udstillingen:
”Her dykker vi ned i vor rige skovhistorie og bibringer gæsterne både et gyldent overblik – med udblik –
over udviklingen i skovens karakter og anvendelse – og oplevelser af de mange detaljer såsom skovbrugsredskaber, jagtvåben, detailkort, uniformer og meget andet som hører skoven og jagten til. Vi fortæller også
historien om ”skoven i sindet” - hvordan synet på skoven har ændret sig op gennem tiden”.

20

Komposten – 27. årgang nr. 2 – april 2017

Søllerød Orienteringsklub

EFTERLYSNING:
I forbindelse med en udstilling på Mothsgården om vores skove efterlyses følgende:
(Se artikel om udstillingen andet steds i bladet).
•
•
•
•
•
•

DM/VM medaljer. (Bare rolig: De bliver låst inde bag glas og sikret med alarmer)
Et komplet sæt o-løbstøj (eller dele deraf) i størrelse Large. Det skal helst være så moderne som oløbstøj nu kan blive i dag. Gerne med Sieven trøje og buff.
Et par slidte udtjente pigsko - der ikke lugter alt for meget :-)
En postdefinitionsholder (eller en som kan repareres så den kan udstilles)
Et tommelfinger kompas (evt. defekt er OK hvis det bare stadig ligner et tommelfingerkompas)
En SI brik (må godt være defekt)

Hvis du har noget af ovennævnte og kan undvære det i perioden maj til oktober 2017, eller for altid, så skriv
til mig (sok@molsen.dk) , evt. vedlagt et billede, så skal jeg sørge for kontakten til museet. Til gengæld vil
du så få fornøjelsen af at have nogen ting på en udstilling som mange andre kommer og kikker på.
/Henrik Molsen
______________________________________________________________________________________

WMOC 2018.

7-13.7.2018 – den fedeste sommerferie + o-oplevelse ever!

Af Heidi Kristensen

Lige nu er der mulighed for at byde ind på de roller,
hvor man virkelig har mulighed for at sætte et aftryk på stævnet og give deltagerne en helt særlig
oplevelse! Dvs. lige nu er fx. følgende ledige: funktionsleder for toiletter, skilte, mål, parkering, materiel, væske, beregning for bare at nævne et par stykker. Ved et almindeligt stævne tænker man nok mål
som noget med noget snitzling og et målbanner –
og går det højt – så noget kortindsamling. Ved
WMOC taler vi ikke blot flere dage – men også
med mulighed for virkelig at give fornemmelsen af
et VM – at de er Maja Alm, Olav Lundenes, når de
løber i mål! Væske tænker man måske også bare er
lidt krus og noget saft. Vi ved fra DM-nat, at det
kan gøres temmelig festligt! Toiletterne til et
stævne i Frankrig mindede lidt om das’et i Magnus’s sommerhus. Lavet i træ og hvor der skulle
bruges savsmulddrys efter hvert besøg. Det behøver altså ikke alene være banerne der tales om, når
folk drager hjem.
Sådan nogle store opgaver, der løber over en lang
periode løftes bedst i team – så du kommer ikke til
at stå alene om noget. Har du spørgsmål til funktionslederopgaver inden for toiletter, skilte, mål,
start, parkering, materiel og væske - så snak med
Iben. Har du spørgsmål til opgaver inden for Beregning/Tele/IT så spørg Niels Bentzon – og indenfor kommunikation så snak med Claus Kaae-Nielsen.
Vi mødes i mandskabsgruppen 1. maj – og får
sat de første navne på funktionslederne. Vi arbejder mod at få besat alle funktionslederposter
inden 1. juni – så har du lyst til at sætte dit præg

på VM så skal hånden op nu (og gerne også med
en mail til mig (heidi_kristensen@mail.dk)).
Dvs. din mulighed for at få førsteprioritet er
størst, ved at du kommer med ønsker inden 1.
maj.

Generelt om mandskab til WMOC:
WMOC mandskabsgruppen har vi genstartet, efter
at den tidligere leder meldte fra – og nye tovholdere
fra OK Øst er fundet. Vi er temmelig meget bagud
– men under Dorte og Arne Sørensens kyndige ledelse tror jeg på, at vi nok skal få skabt noget rigtig
godt.
Éen af forudsætningerne for et godt stævne er, at vi
ved hvem gør hvad – afspejlet i både overordnede
funktionsbeskrivelser – og senere nok mere detaljerede checklister. Ligesom de fleste klubber har
stævnehåndbøger. Stævneledelsen afholdt d. 27.3
møde med funktionsledere for at få afdækket de
primære skæringsflader og aftale, hvordan vi får
startet ud med de overordnede beskrivelser.
Disse funktionsbeskrivelser tænker vi i mandskabsgruppen bliver samlet i et ”katalog over opgaver” –
som jeg lægger op på hjemmesiden (afsnittet ”for
klubmedlemmer – WMOC 2018) i begyndelsen af
maj. Der er selvfølgelig alle de opgaver, der vil
være til et almindeligt stævne – de enkelte funktioner er bare så meget større fordi de dækker flere
løbere og mange flere afviklingsdage – og deraf
også både flere dage til op og nedtagning. På hjemmesiden i WMOC afsnittet har jeg lagt en oversigt
op for de tilsagn jeg har fået indtil nu – herunder
ønsker på hvilken funktion man godt kunne tænke
sig at hjælpe i.
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Bomkanonen
Anne Kaaes historie
Jeg er til o-france i Larzac i sommeren 2016. Jeg
har glædet mig længe, men synker lige spyttet efter
at Bo gennemgår et par baner en søndag før afgang.
Det ser svært ud. Der er mange detaljer på kortet,
men få af dem, der plejer at være nyttige i
Nordsjællandske skove, såsom veje, stier og åer.
Vel ankommet til Frankrig løber vi en sprint i den
lille by Nant, og dagen efter løber vi første etape i
Larzac-området. På dagen for anden etape er det
blevet køligt, og det styrter ned da jeg står klar i
startboksen. Briller og lup er helt dukket til. Jeg
ved, at ikke lang tid efter mig starter søllerøds elite
i min klasse. Jeg må se at komme af sted.
Post 1 er hen ad vejen, vælge den rigtige vej i
vejgaflen, op til terrænet flader ud og lige ind i
området. Tjek. Til post 2 skal jeg ned og fange et
gult område – det dukker ikke op. Måske er
området groet til. Det har nok regnet meget!
Efter lidt finkæmning i området finder jeg dog
posten og stempler. Tjek. En søllerød-trøje anes i
øjenkrogen.
Post 3 er ned i slugten, op på toppen af bakken på
den anden side, finde den tværgående sti, og
kompaskurs ned til tætheden. Tjek. Post 4 er ned
forbi det stenede område og til venstre i det gule
område så langt som jeg kan komme – og der sidder
posten. Tjek.
Nu kører det. Post 5 er ned af den flade side af
bakken og ind i et tæt område med klippestykker.
En erfaren løber har inden start advaret om, at det
er vigtigt at komme ned i fart i de meget tætte
områder. Men jeg kan mærke, at der er fart i skoene
i dag, og det skal udnyttes. Derfor sætter jeg fuld
fart på ned ad bakken, og passerer i høj hastighed
hegnet med de mange overgange. Jeg overvejer
kortvarigt, om jeg skal løbe hen til en af dem for at
få et sikkert indløb, men ser at der faktisk er
markeret ret mange overgange på kortet, så det vil
nok forvirre mit indløb mere end det vil gavne.
Området foran mig ser meget tæt ud. Jeg skal finde
en post imellem to klippestykker, hvor det ene
klippestykke ses meget tydeligt på kortet. Det må
være til at finde. Der er godt nok flere store
klippestykker i området, og temmelig mørkegrønt,
men mon ikke mit klippestykke vil vise sig. Jeg
skal bare tættere på.
Farten er stadig god, så jeg moser ind igennem det
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tætte og ser også sprækken mellem to klippestykker
længere inde i det tætte område. Jeg maser på, og
pludselig sidder jeg uhjælpelig fast mellem en
tjørnebusk og en klippekant.
”Cinquante-quatre” (54 på fransk) lyder det
ovenfor mig. Nogle franskmænd er i gang med
noget gruppearbejde og har fundet en post. Nede i
sprækken genkalder jeg mig gymnasietidens
franskundervisning. Det er ikke 54 jeg skal have,
men nr. 53. Den må jo så ligge lige i nærheden.
Jeg klatrer op på klippen. Bo siger altid at det er
godt at komme op og få lidt overblik. Men jeg kan
ingenting se i alt det tætte. Jeg kan faktisk ikke en
gang rejse mig op.
”Cinquante-quatre d'ici” råber en fransk kvinde.
Med møje og besvær får jeg kæmpet mig ud af det
tætte område, og står i et gult område foran
tætheden. Dem er der en del af, kan jeg se på kortet.
Skal jeg mon til højre eller venstre? Jeg kigger mig
lidt rundt, men får ikke øje på noget der kan
fortælle mig hvor jeg er. Pludselig kommer der en
herre med en rød trøje forbi. Ham så jeg i går, hvor
vi klippede post 5 samtidig. Han skal nok også have
post 53! Han løber til højre, og jeg følger trop. Efter
nogen søgen finder han og stempler............post 52!
Nu er tiden inde til at begrænse sit bom, så jeg
beslutter at gå tilbage til en af overgangene ved
hegnet og lave et nyt indløb. Men inden jeg gør det,
så kan jeg lige tjekke den klippesprække, jeg kan se
inde til højre for mig. Det ville jo være ærgerligt at
gå helt tilbage til hegnet, hvis det er der min post
er! Der er e12n lille åbning og jeg bukker mig ned
og finder indgangen. Der er et spor, der fører
længere ind, drejer til højre og der er en
post........det er igen nr. 52. Her har jeg jo lige været
sammen med herren i den røde trøje!
Nu ser jeg, at post 52 er min post 8! Jeg er et godt
stykke til højre for min post 5. Men nu ved jeg hvor
jeg er. Jeg løber ud af det tætte område og følger et
gult område bagom en række klippestykker og kan
nu følge et andet gult område direkte ind i min post.
Post 53 er fundet. Tjek.
Kortet fra løbet i Frankrig kan ses i netudgaven
på side 27. Banen er en anden, men post 53 er
der.
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Find vej Dagen
lørdag den 29. april
Traditionen tro er Søllerød OK med på det landsdækkende event Find vej Dagen, som i år afvikles
den 29. april. Sidste år var fremmødet stort, og vi håber, at rigtig mange fra lokalområdet – familier,
børn, unge og ældre – igen i år vil bruge en time eller to på at jagte pæle og skærme i skoven og dyste med venner og familie om de hurtigste omgange på sprintbanen.

Stævnepladsen er ved Vangeboskolen og løbene foregår i Ravnholm Skov.
Vi håber også, at rigtig mange Søllerødder vil lægge vejen forbi Vangeboskolen lørdag
29. april mellem 13:00 og 15:00 og benytte sig af chancen for en ekstra træning.
Der tilbydes både lette, mellemsvære og svære baner, sprintbane og selvfølgelig et
challenge-løb, som er lettere orientering, men længere end de øvrige Find Vej-baner og med god
udnyttelse af højdemeterne i Ravnholmskovens slugter - et udfordrende løb i "Det Danske Schweiz”.
Kom og vær med til at skabe liv på stævnepladsen og måske også hjælpe de mere uerfarne lidt på vej
– og tag familie, venner, naboer, kolleger og hund (i snor) med.
Vi ses den 29. april ved Vangeboskolen mellem 13 og 15.
Frede og Steen

Find vej Dagen i 2015: Frida og Sebastian i gang med sprintbanen.
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Træningssiden

Breddetræning= træning for alle
Vinteren er forbi. Forår og snart sommer er
over os.
Det betyder samtidig, at allerede når du har bladet her i hånden, forlægges breddetræningerne
til torsdage.

Marts bød på St. Dyrehave, hvor Claus Svarer
havde lagt banerne i et for søllerødderne ikke
så ofte besøgt område. At så samtidig Claus
havde valgt start ved p-pladsen på Isterødvejen,
gav pludselig en helt anden tilgang til skoven.

Ser vi lidt tilbage på træningerne 2017 indtil nu,
har der været mulighed om at løbe i de sædvanlige nærområder, men også med afstikkere til
skove vi ikke så tit besøger.

DTU er ”frigivet”, idet området alligevel ikke
skal anvendes i forbindelse med WMOC 2018.
Det faktum havde Mikkel og Rune udnyttet til
at tegne videre på kortet, hvorefter Mikkel arrangerede en gang sprint på det nye kort.

Først var der i januar en træning i Nørreskoven,
hvor Mikkel havde arrangeret o-golf. Dvs. du
havde f.eks. to kig på kortet for at klare strækket til næste post. Altså en par to post.
Endrup Hegn ved Fredensborg blev besøgt i februar. Skoven er ikke særlig stor, men har alligevel variation i terræn med både kurver samt
våde og tørre partier. Også bevoksningen og
dermed udsyn er en blandet affære. Alligevel
nok en skov, der ikke skal besøges alt for ofte.

Breddetræningen måtte i marts give plads for
DM Nat og siden (traditionelt) for Danish
Spring. Nu hvor sommertiden har ramt os, genoptages træningerne så om torsdagen. Planen
for træningerne frem til sommerpausen fremgår
af skemaet her på siden og i kalenderen på
klubbens hjemmeside. Som I vil se, mangler vi
fortsat at få sat skov på sommerafslutningen,
der dog traditionelt afrundes i Vejby hos Ellen
og Jens.
Henrik

Breddetræning 2017
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

552

Rude Skov

553

Sommerafslutning

08-06-17
16-06-17

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek hjemmesiden.

Billedet er fra St. Dyrehave, hvor træningen den 1. marts foregik.
Ib Glud Konradsen peger mod banelægger Claus Svarers startskærm.
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Flere DM-nat-billeder:
Jakob og Malte Sommer havde ansvaret for væske i mål.
De havde sørget for lys og musik, hvilket bevirkede, at især de yngste hang længe ud, inden
de fortsatte til badet.
Billedet her er fra sidsteposten, der også var belyst.
Og hvem havde sørget for det?
Jakob og Malte

Heidi og Ann i ”køkkenet.”

Ved aflæsningen sad Bo Konring og Ulrik Nielsen.
Også Kim og Mogens var aktive her.

Der samles enheder til postudsætningen
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Væskeuddeling ved mål, hvor Jakob og Malte hyggede om deltagerne.

Fotograferet af Anton Molsen.
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NAG Indoor Sprint
Se lige her:
NAG Indoor Sprint 19. marts 2017
EliteDame (31 / 31)
1. Nikoline Holm Splittorff FIF Hillerød
2. Alberte Kaae-Nielsen
Søllerød OK
3. Kathrine Emilie Amby
OK Pan Århus
4. Alberte Loft Thyssen
Horsens OK
5. Trine Eg Staugaard
Kolding OK
6. Michele Dawson
OK Pan Århus
7. Caroline Finderup
OK Pan Århus
8. Emma Klostergaard
Søllerød OK
9. Emma Klingenberg
Faaborg OK
10. Sara Lysemose Poulsen Silkeborg OK

Tid
18:02
19:06
19:31
20:06
20:10
20:19
20:22
20:25
20:41
20:53

Efter
+1:04
+1:29
+2:04
+2:08
+2:17
+2:20
+2:23
+2:39
+2:51

Se lige her,
Emma slog Emma 😊
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Kortet hører til Bomhistorien. Det er ikke Annes bane, men post 53 findes også her.
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