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Løb i WMOC-skov (Tisvilde Hegn) og Grill!
Ovenpå en succesrig forårssæson med træningsløb markerer vi overgang til sommeren
med (det sædvanlige) løb i Nordsjælland med efterfølgende Grillparty.
Nye medlemmer bør se det som en særlig mulighed for at lære ’gamle’ medlemmer
bedre at kende.
O-løb:
Hvor: P-plads i Tisvildeleje
Hvornår: fredag d. 16.6. kl. 17:00
Bad: ’Det store’
Baner: lang, mellem og kort (let bane kun på opfordring)
Grill:
Hvor: Drosselvej 2, Vejby Strand (P-> Grill; ca. 4 km)
Hvornår: efter O-løb ca. kl. 18:00
Hvad: Du medbringer det der skal på Grill’en, drikkevarer og
’table-top’
Desuden: Grill-kyndige medbringer egen grill
Desuden: Nogle medbringer kage
Desuden: Ellen bager mange flutes.
Desuden: Nogle medbringer egen stol og bord
Tilmelding på Doodle: http://doodle.com/poll/qfy3rhnfquven5b6
Man kan deltage i O-løb uden grill, i grill uden O-løb eller begge dele.
I tvivlstilfælde: Jens Aaris Thisted 40136396
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Formanden har ordet
Når vi taler om det enestående ved Søllerød
Orienteringsklub, er det ofte klublivet, vi fremhæver. For nyligt kunne det opleves for fuld udblæsning ved breddetræning nummer 550 i
Ravnsholt. Et helt lille stævneteam var gået
sammen om at planlægge et såkaldt anemoneløb med 3-mandshold, sætte SI-tidtagning op,
tænde op i grill og dække op med et overdådigt
udvalg af pølser m.m., så de 51 søllerødder, der
mødte frem til denne torsdagstræning lidt ud
over det sædvanlige, kunne få slukket tørsten
og stillet sulten efter løbeturen i den lysegrønne
forårsskov. Det var tilmed en rigtig flot forårsaften, og snakken gik lystigt og længe. Det blev
en fantastisk trænings- og hyggeaften og klubliv af høj karat.
Men det udfolder sig også ved mange andre lejligheder. Lad mig bare i flæng nævne påsken,
hvor mange søllerødder havde fundet sammen
i sommerhuse langs den jyske vestkyst for at
deltage i påskeløbene i Thy Nationalpark, den
kommende klubtur til Dolomitterne i juli, hvor
omkring 50 søllerødder sammen søger oplevelser i nye terræner, den lokale kultur, fælles
kortnørdning og måske et par glas rødvin, og en
helt almindelig lørdag formiddag, hvor en lille
flok søllerødder løber bakketræning i Geel
Skov.
Klublivet udfoldede sig også ved SM-stafet i
Store Dyrehave. Vi havde allerede på generalforsamlingen sat os som mål at blive den klub,
der stillede med flest hold til SM-Stafet i år. 57
søllerødder fordelt på 20 stafethold fra H/D-12
til H/D65- mønstrede vi. Det er faktisk temmelig flot og ét hold flere end FIF stillede med, så
målsætningen blev opfyldt. Endvidere kan vi
sige tillykke til 14 søllerødder, der nu er 2017
sjællandsmestre i stafetorientering. Det er vel
ikke helt ved siden af, at kalde det en medaljeregn, og jeg er overbevist om, at det ugentlige

stafettræningstilbud i vinter- og forårsmånederne har bidraget væsentligt til gøre søllerødderne stafetklare.
Et andet mål for stafettræningen var at stille
søllerødhold til den legendariske Tiomila, der i
år blev holdt i det svære terræn Partille ved Göteborg. Nogen vil huske, at langdistancen ved
juniorverdensmesterskaberne blev holdt i dette
område i 2008 med vores egen Rasmus Thrane
Hansen som deltager på juniorlandsholdet. I år
stillede vi et ungdomshold på 5 og et 10Milahold på 10. Anton Løhndorf, der til daglig løber
H-16, løb førsteturen på ungdomsholdet i det,
der viste sig at blive holdets hurtigste kilometertid, hvilket de efterfølgende 4 løbere flot
fulgte op og sikrede holdet et resultat som nummer 41 ud af 305. Det er godt gået! 10Mila-holdet kæmpede det bedste, det havde lært. Terræn
og baner var svære og lange, og holdet sikrede
sig en plads som nummer 204 ud af 315, der
indbefatter de fleste af verdens allerbedste orienteringsløbere. Det kan I altså godt være stolte
af.
Forårets stafettræninger er ved at være et overstået kapitel. Jeg synes godt, vi kan tillade os at
sige, at de har været en stor succes. Efter sommerferien tager vi hul på en ny serie stafettræninger, og til den tid vil fokus være på DM Stafet den 9. september ved Langesø på Fyn og
Smålandskavlan den 28.-29. oktober. Sidstnævnte er nemmere at gå til for ikke-eliteløbere
end Tiomila, og vores håb er at rigtig mange
søllerødder får lyst til at deltage.
Med før vi når dertil, venter sommeren med
mange gode oplevelser i ind- og udland både
med og uden kort og kompas. Jeg ønsker alle
klubbens medlemmer og familier en god afslutning på forårssæsonen og en dejlig sommer.
Vi ses i sommerskoven.
-Niels
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SM-stafet 21. maj
i Store Dyrehave

Vores stafetsatsende storklub Søllerød OK
havde 20 hold med til SM-stafet, og det gjorde
det hyggeligt at være med til.
Søllerød Oks hold:
Et hold i H-12, 1 hold i D-12, et hold i H-16, to
hold i H-20, to hold i H21-, to hold i D45-, tre
hold i H45- , tre hold i H55-, to hold i H65- og
tre hold i D65Allerød OK havde valgt at udskrive 10-års
klasser, så der kunne blive lidt mere konkurrence, flere hold i hver kategori, og det var en
god ide.
Det var dejligt at se, at vi havde hold i både D12 og H-12 med deltagere fra SUT og miniSUT.

Fejlklip på resultatlisten dækker både rigtige
fejlklip, hvor man har stemplet en forkert post,
men også udgået og en glemt/overset post bliver kaldt fejlklip.
Clear og check står ofte ved indgangen til skiftebåsen, hvor der tit er trængsel, og også det
skal huskes på en stafet.
Og så skal man jo huske at få sin brik aflæst –
også i en stafet, hvor der måske ikke er snitzlet
til aflæsningsvognen!!
Vores to D-16- løbere løb med i H-20-klassen,
da vores eneste D-14-løber desværre ikke
kunne den dag. Klassen hedder D 13-16 og
midterturen er en mellemsvær bane. Måske kan
de stille hold til DM, der løbes på Fyn i september måned. Vores stærke h-20-hold blev nr.4.
H 13-16-holdet får lov til at pryde forsiden. De
tre drenge hører til blandt Danmarks bedste og
i SM-stafetten slog de til og vandt guld. 5.34
foran FIF Hillerød på andenpladsen.

Hurtigtspurtende Ditlev i sin første stafet.

Hjemmefra havde jeg forestillet mig, at jeg
ville have et medaljevindende hold i H-12 eller
D-12 på Kompostens forside. Desværre lykkedes det ikke, da begge hold havde fejlklip. Til
stor frustration for de to fejlklippere, som ellers
havde løbet godt, og til ærgrelse for holdkammeraterne, som tog det pænt.
En hel del har i tidens løb prøvet at stå med fejlklip – senest verdensmester Maja Alm ved et
worldcup-stævne i Finland her i maj måned og det var i stafet ☹.
men mon ikke det er sket for sidste gang for de
seks H/D-12-løbere!!???

Søllerød OK ´s hold i H21- vandt sølv, mindre
end 1 min. efter OK Øst, hvis landsholdsløber,
Marius Thrane Ødum, igen har fået fart i benene. Vores egen Rasmus Thrane Hansen løb
sidste turen mod Marius og havde på forhånd
sagt, at hvis han kom ud sammen med Marius,
ville hans chance for at slå ham være minimal.
”Han kan på rulleski løbe lige op med de svenske landsholdsløbere, så formen fejler ikke noget, ” fortalte Rasmus.
Men godt løbet af Simon Thrane Hansen, Aske
Jepsen og Rasmus.
Jeg nød at se nye ansigter på præmieskamlen.
Guldmedaljer også til:
H55- Svend Erik Jepsen, Kim Find Andersen,
Peter Østergaard
H45- Michael Graae, Steen Olsen, Mogens
Hagedorn.
D65- og H65- Else Juul Hansen og Vibe Bøgevig og Ronnie McGrail, Jørgen MünsterSwendsen. og Peter Werling.
Vibe
Flere billeder fra SM på de elektroniske sider.
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Veteranverdensmesterskabet
– WMOC – nu nærmer det sig!

Nu er der ikke så længe som der har været, til Søllerød m.fl. skal afholde Veteranverdensmesterskabet i orienteringsløb 2018!! Derfor havde jeg en
god undskyldning for at tage på rekognoscering
ved årets løb i New Zealand! Jeg skulle jo – som
Søllerøds repræsentant i Arenagruppen - ned at se
på, hvordan de havde indrettet stævnepladsen (Arenaen) med dertil hørende start, mål, førstehjælp,
parkering, forplejning, toiletter, børneparkering og
meget mere.
Og så skulle jeg selvfølgelig løbe☺. Jeg fik lidt
blod på tanden i 2016 i Estland, hvor det gik rigtig
godt ved sprinten, og jeg så desværre missede Afinalen i skoven, fordi jeg lavede en mega parallelfejl og ikke forstod en del af terrænet (en mose i
Estland ser ikke ud som en mose i DK, skal jeg
hilse at sige). Dvs. målet i år var at komme i Afinalen både på sprinten og på skovdistancen (den
bedste halvdel af løberne eller max 80 pers., hvis
der er mere end 160 i klassen). Og på sprinten var
målet ydermere igen at komme i top 10.
Jeg rejste med min kæreste Tim og hans ven Rolf
fra en af de andre arrangørklubber, Tisvilde Hegn
OK, og der var flere med på egen hånd fra deres
klub. Kirsten og Bo fra vores klub var med et rejseselskab – det kommer der mere om fra Kirsten. I
alt var der ca. 30 danskere med i NZ.
Ved akkreditering i Auckland om fredagen fik vi
poser med startnr. osv. og model event kort til både
sprint og skov. Sprinten var på et (nyt) universitetsområde alle 3 dage (model, kval og finale). Til
model lørdag var kortet med små huse i et villakvarterlignende område, men uden ret meget olivengrønt/forbudt område imellem. Så det viste sig
at være lidt mere tekniske at holde styr på husene,
end det umiddelbart så ud til. ”Stævnepladsen” til
model event var meget flottere end forventet med
forplejning, bagageopbevaring, bannere osv. – der
bliver lidt at leve op til. Startproceduren blev ikke
decideret gennemgået, men den viste sig efterfølgende at være ligesom vi plejer, men med 6 minutbokse, hvor vi normalt har 4 i DK.
Sprintkvalifikationen søndag blev holdt i et universitetsområde lidt udenfor centrum af Auckland. Der
var igen mange små huse men nu ”sammenvoksede” og med trapper og cykelstativer i forskellige
svært gennemskuelige niveauer og snørklede, mere
eller mindre grønne områder imellem. Det viste sig
at være en langt mere teknisk sprint end forventet
ud fra de gamle kort, der havde set lidt kedelige ud.
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Iben ved kvalifikationsløbet.
Det var en glædelig overraskelse! Men de må være
vant til svære sprinter (ligesom vi er i DK), for de
lokale klarede sig gevaldig godt og fyldte godt i
toppen af alle resultatlister. Vi kunne ikke lade
være med at snakke om, at de måtte være i super
form, da løbet lå i slutningen af deres sommersæson. Vi andre kom jo lige fra ”vinterpausen”. Men
det gælder jo så for alle dem fra Down Under alle
de år, hvor det holdes midt om sommeren f.eks. i
Europa. Nå – men jeg endte glad med en 5. plads i
mit heat W50-2 (der var 2 heats, fordi klassen var
på 94 personer). Det rakte til en start som 9. sidst i
A finalen og æren af at skulle bære særligt top 10
brystnummer til finalen☺. Uha sikke et pres! Løbet var super sjovt og ikke vildt hurtigt, fordi der
var så mange muligheder for at lave fejl og for at
støde ind i nogen i alle de små smøger. Der var
mange mennesker og mange poster overalt, så det
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var IKKE en god idé at følge efter nogen uden at
have en plan!
Næste dag ved finalen foregik det på universitetet i
centrum af Auckland. Her var der i store træk 4-5
meget hurtige stræk i en park først. Så over vejen
til et område med store ældre huse og haver og til
sidst gennem en tunnel til et meget mere kompliceret område med store, moderne bygninger med passager i flere niveauer og med masser af trapper og
overdækninger og byggepladser til at bidrage til
forvirringen. Og selvfølgelig mange poster og mennesker!
Jeg løb næsten fejlfrit. Hurtigt i parken og langsommere da det blev mere teknisk. Jeg tøvede og stod
næsten stille indimellem for at være sikker på ikke
at ryge i en større fælde. Så tiderne er ikke optimale, men det er nu engang min ”stil”, og hvis ikke
jeg havde passet på, var det nok gået galt…. Da jeg
nærmede mig sidsteposten stod Tim og brølede, så
den fik et ekstra gear, og han så glad ud og sagde
ved mål, at det var en god tid. Og vi skyndte os op
til resultatformidlingen i en bygning ved stævnepladsen. Her kom Kirsten til, og Tim og Kirsten
stod og råbte ad resultattavlen ”kun 3 kan nå det,
nej kun 2 nu” osv. og jeg stod bare og tågede og
forstod knap, hvad der foregik og ventede på, at der
ville falde ro på dem, når den sidste i klassen var i
mål. Jeg var åbenbart kommet ind med bedste tid,
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og så var det heldigvis ikke alle de 8 efter mig (med
bedre resultat i kvalifikationen), der var bedre i finalen. Jeg var liiiiiige ved at få en 3. plads, men så
kom den sidste ind og lagde sig 9 sekunder før mig,
så jeg blev skubbet ned fra podiet. Lidt (meget) øv,
men jeg er samtidig super stolt - selvfølgelig!
Skovdistancerne hører I mere om fra Kirsten! Jeg
havde nogle gode løb i de svære ”klitterræner” og
jeg glædede mig MEGET over de gode klubture til
vestkysten, vi har haft, og dette års forårsture til
Åhus, Blokhus og Thy. Super relevant for
WMOC2017! Det lykkedes efter de to kvalifikationsløb (et ”hurtigt” og et rigtig svært) at nå målet
med at komme i A-finalen, og der sluttede jeg så
nr. 28, ca. midt i finale-resultatlisten. Dejligt! Det
var super gode terræner, som I alle burde have
chancen for at prøve☺.
Der var så mange søde, flittige hjælpere i letgenkendeligt grønt tøj, der gjorde det hele så godt for
os deltagere.
Jeg håber meget, I alle vil bruge tid og have fornøjelse ved at hjælpe til det spændende stævne,
vi skal holde i juli til næste år!
Og derefter skal I selvfølgelig prøve at komme med
til Veteranverdensmesterskab et sted ude i Verden
på et tidspunkt bagefter☺!
Iben Maag

Kortet er fra Sprintfinalen. Hele kortet med definitioner ses på en af Kompostens elektroniske sider.
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Kirsten og Bo i Kiwi-land
Vi havde mange gode grunde til at drage til New Zealand.
1. Søllerød OK er medarrangør af World Masters Orienteering Championships (WMOC) i
2018, og årets WMOC blev afholdt i New Zealands største by Auckland og var en god lejlighed til at kigge arrangørerne lidt over skulderen.
2. Mikkel Kaae-Nielsen var rejst til Australien kort forinden og havde tænkt sig at besøge New
Zealand sammen med sin værtsfamilie fra Melbourne.
3. Vi havde aldrig været i New Zealand, bortset fra Bo i 48 timer i 2000.
4. Vi havde sparet en masse ferie sammen, som trængte til at blive brugt. (Altså helt ærligt, så
var turen til NZ grunde til, at den var sparet sammen… men nu trængte vi meget til den ferie)
Da vi var meget lidt imponerede over vores
egne research-evner, valgte vi at rejse med Per
Nordahl og dermed have glæde af en veltilrettelagt 25 dages tur, der ud over et kort stop-over
i Singapore bragte os forbi det meste seværdige
på NZ – fra Queenstown i syd til Auckland og
Woodhill i nord. Af turistmæssige højdepunkter må nævnes Tongariro Alpine Crossing forbi
Tolkien’s ”Mount Doom” (hvis virkelige navn
er Ngauruhoe), Rotorua med sine dampende
varme kilder og en spændende introduktion til
maoriernes kultur – og en kort, men magisk
vandring i en sumpregnskov nær skumringstid.
Dette indlæg skal dog handle om orienteringsløb og især WMOC. Vi er jo seriøse løbere, så
vi måtte have nogle opvarmningsløb forinden.
De kom til at foregå i Rotorua, hvor årets Oceania Games – en traditionsrig orienteringskamp mellem Australien og New Zealand – var
blevet udvidet med et par Middle Earth races.
Vi ankom direkte fra Tongariro National Park
til mellemdistancen onsdag den 19. april, fuldt
ekviperet med orienteringsudstyr og tunge ben
fra vandringen dagen forinden, med en meget
stor turbus, som med et par millimeters margin
på hver side blev manøvreret igennem nogle
store låger, der fungerede som sikkerhedsforanstaltning i det Scion-lignende område, som lå
ved siden af løbsområdet. Det var i sig selv ikke
så ophidsende, men havde dog nogle store redwood-træer, en masse bregner og enkelte

bingo-poster til at krydre oplevelsen. Det bedste var afgjort, at vi hér atter mødtes med et
stort antal gode venner fra Australien – inklusive Mikkel 😊, mine klubkammerater fra
Tintookies og Blair og Jenny, det australske Oforbunds formand og tekniske sekretær. Om aftenen efter løbet drog alle vi skabs-australiere
sammen ud at spise inde i Rotoruas restaurantgade, som meget praktisk hedder Eat Street! Vi
blev suppleret med Mikkels australske ”forældre”, Warren og Natasha Key – stemningen var
høj og der blev sludret godt igennem på dansk
og australsk. Warren og Tash havde planmæssigt vundet deres klasser i dagens løb og gentog
præstationerne ved Middle Earth sprinten om
torsdagen. Jeg stod i startboks med Tash og
kunne konstatere, at hun var fremme ved startpunktet, da jeg var halvvejs… Selve sprinten
var ikke så svær, men vejret var dejligt og indbød til en lang spadseretur gennem byen efter
sprinten.
Dagen efter kørte bussen os det sidste stykke til
Auckland, hvor vi skulle bo under WMOC. Bo
og jeg boede i Sky City, et futuristisk monster
af et overdækket kompleks med hoteller, biografer og restauranter flankeret af Sky Tower,
det højeste menneskabte punkt på den sydlige
halvkugle (indrømmet – der var en superflot
udsigt!).

Lørdag, søndag og mandag blev brugt på sprinten, som Iben har beskrevet andetsteds. Lad det dog
være sagt hér, at Iben ydede en rigtig flot præstation både i kvalifikationen og i finalen i kamp med
de andre topløbere!

8
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Hér er Iben ved A-finalens publikumspost:

Tirsdag var vi til prøveløb forud for
skovdistancerne. Woodhill er et ganske specielt
kystskovområde ca. 1½ times kørsel nordvest
for Auckland. Det består af gigantiske klitter
nogenlunde som ved Bordeaux (siger Bo) –
bare større og med et yderst detaljeret
kurvebillede, som vi vender tilbage til.
Bevoksningen er mest nåleskov, bregner, de
specielle og kæmpestore ”pampas grass” og
noget oprindelig new zealandsk vegetation.
Prøveløbet gav os glade forventninger om
nogle
spændende
udfordringer
ved
kvalifikationsløbene – og vi blev ikke skuffede.
Kvalifikation 1 onsdag den 26. april blev
afholdt i et område, hvor kurverne nok var
interessante, men ikke så svære, som de blev
dagen efter (det kommer vi tilbage til – endnu
engang) og samtidig var terrænet yderst letløbt.
Det høje løbstempo gav gode muligheder for at
bomme, hvilket nogle af os tog imod med
kyshånd. Sidste del af banen gik forbi en stor
høj, som mange angreb med for stor fart, hvad
der kostede dyrt. Inklusive mig selv, som måtte
lide den tort at fjumre rundt i to omgange og
lede efter min egen post – i mellemtiden havde
jeg efter stort besvær fundet Bos post, klippet
den, spænet af sted ned ad højen og et godt

stykke mod næste post, konstateret at
kontrolnummeret ikke stemte - og løbet tilbage
op ad højen for at starte forfra på søgningen
☹…
Men vejret var rigtig godt.
Det var det også dagen efter…
Skal I absolut have historien??
Altså om kvalifikation 2?
Måske er det bedre, hvis nogle andre fortæller
den?
Hmmm… nå, men I er selv ude om det!
Kvalifikation 2 foregik fra samme stævneplads
som kval 1, men det meste af løbsområdet var
skiftet ud.
I stedet for de (i denne sammenhæng) lidt
simplere kurver på dag 1 blev vi nu præsenteret
for skræntorientering i mesterklasse. Som i:
Forestil jer en kæmpestor skrænt, bare med
kurvedetaljer som i de sværeste vestjyske
klitplantager.
Citat: ”I couldn’t work out what was up and
down on the map!” Personen, der sagde det, er
kendt af mig og en mere end habil
orienteringsløber…
Jeg var opsat på at tage revanche for bommet
dagen før. Kom rigtig fint i gang ved at spidde
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post 1 og 2. Post 3 haltede dog og gav et forvarsel om, at det hér ikke ville blive let. Anita
Wehlin, vores rejseleder på Per Nordahls rejse
F og yderst kompetent Skogspojkarna-løber,
passerede mig hér. Jeg overvejede kort at prøve
at kroge hende hele vejen til mål, men tænkte
så, at jeg jo hellere selv måtte kunne finde
rundt. Meget rosværdigt, i hvert fald lige i det
sekund, hvor tanken opstod. Siden fortrød jeg
meget. Især på strækket fra post 6 til 7. Et stræk
på 200 meter.
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Man kan nå meget på 40 minutter. For eksempel spille næsten en hel fodboldhalvleg. Løbe
fra 6 til 14 km på bane afhængig af ens løbestyrke. Flyve i zeppeliner over Boden-søen eller i helikopter over Mount Cook. Køre en pilates-session. Tage to omgange power naps.
Høre hele albummet ”Revolver” fra The
Beatles. Lave en skanning af skjoldbruskkirtlen. Skrælle og koge et kilo kartofler.
Eller altså bevæge sig de knap 200 meter fra
post 6 til post 7 i kvalifikationsheat 1 i D 50 ved
den anden kvalifikationsrunde.
Det burde være overflødigt at sige, at jeg
dermed kvalificerede
mig til B-finalen.

Hér ville I sikkert
gerne have set min
tracking. Lad mig nøjes med at sige, at hvis
den havde været lagt
ind, havde det hele lignet en børnetegning.
Og at jeg kunne have
udeladt kortudsnittet,
da det alligevel ville
have været skjult af
Quickroute-stregen.
Andre klarede sig
bedre. Ikke mange klarede sig ringere. Men
alle var enige om, at
dette var et helt usædvanligt vanskeligt og
spændende terræn!
Lørdag den 29. april
var vi efter en velfortjent hviledag med indlagt vulkan-vandring tilbage i Woodhill til finalen. Den
foregik i et område med en blanding af de to første dages kurvebilleder. Det blev aldrig så svært som
på 2. kvalifikation, men var dog noget sværere end på dag 1. Det fine vejr fra kvalifikationsløbene
var afløst af solidt regnvejr af styrke som en god dansk heldagsregn, men dog med absolut behagelige
temperaturer. Personligt havde jeg en meget stilfærdig dag i B-finalen, hvor jeg afprøvede nogle Otekniske strategier med vekslende held og lagde mindre vægt på hastigheden; sidst på banen var jeg
pga. en midlertidig forstærkning af regnvejret, ude af stand til at se, hvad der foregik på kortet, hvad
der kostede de sidste minutters bom. I A-finalen klarede Iben sig flot igennem og blev placeret midt
i feltet. Svenskerne hentede en masse medaljer, Danskerne holdt sig mere beskedent i baggrunden,
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selv om vi vel kunne være ganske godt tilfredse med antallet. Især hvis vi talte visse eksilerede danske
løbere med i de yngre herreklasser…

Hér er Bo i opløbet på WMOC skov-finaledagen.

Anyway, så drog vi tilbage til Auckland og gjorde os
klar til at vende tilbage til Danmark efter en lang, begivenhedsrig og spændende tur til New Zealand.
Nåja, såååååhhh var der lige dét med WMOC. Vi fik
en del inspiration med hjem – både til do’s og i mindre grad don’t’s… Det vil blive afhandlet i de relevante fora.
Kirsten Møller.

Ubeskåret kan billedet ses på de elektroniske sider.
Det samme gælder flere af W50-løbskortene.

11
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Beretning fra DM-Ultralang 2017
Af Jens Aaris Thisted.

Menneskers lod er udfordringer.
Mennesker formes af de udfordringer de vælger at møde
- ikke af dem de fravælger!
Et orienteringsløb er en udfordring.
DM-Ultralang i Rebild Bakker er en særlig udfordring!
Ellen Thisted (D70) og Jens Aaris Thisted
(H70) valgte at tage imod udfordringen fra
DM-Ultralang 2017 – det var henlagt til Rebild
Bakker (Rold Skov).
Præcist det samme område hvor der blev afholdt Junior-VM i 2010 og hvor Rasmus
Thrane-Hansen fejrede store triumfer i sprint
(Aalborg Universitet) og stafet (Rold Skov).
Han er hørt sige om sine konkurrenter i stafetten hvor en bakke kunne betragtes fra stævnepladsen: Hvorfor løber de ikke op ad bakken??
Det spørgsmål har en H70 – ’løber’ let ved at
besvare!
Ellen og jeg tager kun til Jylland hvis der er 2
løb, så her fik vi en sprint i Støvring by med i
købet. Sprint er ikke min kop te (træer, moser
og brombær er skiftet ud med mursten og asfalt); men vi tager det med, når nu vi er her.
Ellen og jeg skulle løbe samme bane (1.900
meter); medaljer løber jeg ikke om, men at tabe
til konen ville være det værst tænkelige der
kunne ske.
Jeg røg af sted i startskuddet; havde sikre vejvalg men blev alligevel hentet af Flemming
Nørgaard, der var startet et minut efter. Ingen
skam mod sådan en ’klasseløber’. Nogle få
gunstige vejvalg betød at jeg fulgte godt med
og var i mål på 17.59.
Men kontrollen siger ’mgl. post’. Først ’helt
uforstående’ siden ’medgivende’.
Post 11 ligger på en ret linie mellem 10 og 12.
Jeg løber forbi posten i en afstand af 5 meter;
men har blikket rettet mod post 12..
En nedtur af de helt store når man for en gang
skyld havde udsigt til at slutte ’over midten’.
Op på hesten igen til Ultra-lang. Her er det givet at man bliver træt, så tempoet skal passe
med at man ikke bommer. Også her ryger jeg
ud af startboksen, men hovedet starter først et
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par minutter senere så 1.post 1. bom! (et åbent
areal med en speciel genstand – hvor svært kan
det være!). Jeg læser mig dog ind – og så starter
løbet for alvor.
Det lækre ved ultra-lang (6,1 km) er, at man
kommer rundt i stort set hele kortet. Normalt
løber H70 en lille rundtur omkring stævnepladsen, og man ser med misundelse på de lange
baner (dog alt for lange til H70!) som yngre løbere får tildelt.
Post 2 til post 3 ( langstræk = 1,3 km med 5 m
højdekurver ) ikke just hverdagskost for H70.
Fornuftige vejvalg rundt i den relativt åbne
skov – uden bom ( tilfredsheden er voksende!).
Dog bliver jeg igen mindet om, at de løbere
man møder i skoven alle sammen ’overhaler’;
i de yngre år var det måske 50-50; men det er
det ikke mere.
Først overhaler Anne Kaae-Nielsen og senere
på banen Alberte; vi har tilsyneladende nogle
identiske stræk.
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Uopmærksomhed betyder at jeg falder. Jeg har
lært at beskytte mine hofter i faldsituationer,
men her borer det spidse pladekompas sig ind i
brystet. Jeg skriger højlydt og nærmeste O-løber spørger venligt (tak!) til min tilstand. Jeg
taber et par min. på at blive klar, og fortsætter.
Besøger dog lægeteltet, bliver undersøgt og får
nogle smertestillende tabletter.
De sidste 4 poster er slugter i det bakkede lyngområde. Jeg oplever her det sjældne, at jeg går
lige i alle posterne. ( begrebet ’går’ i bogstavelig forstand).
En fin tur i rigtig O-løber vejr (sol – koldt blæsende)
Tiden siger 1:27; - langt nede i feltet – men feltet tæller kun de sejeste, der tog imod udfordringen.
Ellen hygger sig på en bane, der er halvt så
ultra-lang!
Velfortjent afslapning.

________________________________________________________________________________

DM-Sprint, dagen før Ultralang

Af Mathias Buchgreitz

Det var godt vejr på stævnepladsen i forhold til
det var en dag i april - men godt vejr alene ville
ikke give mig en medalje, det ville god orientering og god fart til gengæld.
Det var omkring to uger siden, at jeg havde løbet mit sidste orienteringsløb, så jeg var ikke
helt sikker på min orientering fra start. Jeg slap
dog billigt fra det med kun nogle få sekunders
spildt tid.
Længere henne på banen var jeg godt 'kørende',
men så skete der lige det, der ikke skulle ske.
Jeg bommede.
Jeg var rimelig sikker på, at jeg skulle tage en
post omkring publikumsposten, så jeg orienterede ikke og løb i stedet en hel gal retning. Igen
slap jeg billigt fra det med kun et minut, men
det er selvfølgelig også lang tid til sprint.
Jeg stemplede andensidste post og kunne allerede høre folk råbe: "Kom så, Mathias!". Hvad
jeg ikke vidste var, at der kun var få sekunder
mellem mig og 4. pladsen, så med motiverende
råb sprintede jeg mig til det, jeg troede var en
4. plads, men faktisk var en tredje plads.

Under sprinten løb vi med touch free EMIT. Da
jeg var færdig med løbet, lagde jeg mig ned ved
målstregen efter en hård målspurt. Mens jeg lå
ned registrerede mål min EMIT igen og igen.
Det lagde ca. 12 sekunder oveni min tid. 12 vigtige sekunder.
Efter løbet var jeg heldig at Mads Lassen opdagede, at der var noget galt med mine stræktider.
Derefter gik vi op for at få det rettet. Dermed
gik jeg fra en 4. plads til en 3. plads.
Mathias løber H13-14.
Billedet er
fra Mathias´
spurt ved
SM-stafetten
Tillykke med
bronzemedaljen.
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PÅSKELØBENE 2017 I THY

Formand Niels – fanget på opvarmningsbanen på vej mod lavningsposten i det flotte klitterræn ved Bøgsted Rende.

Påskeløb i THY – lokkende og spændende. Og der var da
også 28 søllerødder, som lod sig friste af tilbuddene om konkurrencer i de uvante terræner. Påskens bedste terræn omkring Bøgsted Rende blev brugt til opvarmningsløb dagen
inden de egentlige løb blev skudt i gang/løb. Et fantastisk flot
klitområde, som ligger helt ud mod Vesterhavet og som byder på mange herlige postplaceringer og adskillige muligheder for spændende delstræk med ganske krævende kortlæsning.
Desværre havde arrangørerne ikke kunnet finde stævneplads
og tilstrækkelig P-arealer nær dette indbydende terræn, så
man havde lagt første etape i Tved Plantage, medens de to
øvrige etaper blev afviklet fra en stævneplads i Tvorup
Plantage, som ligger op til klitterænet ved Bøgsted Rende.
På førstedagen i Tved Plantage blev der budt på ganske
krævende orientering, idet plantagens gennemløbelighed var
meget afgørende for vejvalg, og yderligere stillede de kurvefyldte partier store krav til nøjagtige/tidskrævende finorientering. Visse områder havde mange forvirrende kurvedetaljer, medens andre partier var flade sletter med meget forskellige bevoksninger/tætheder. Dagen bød
på adskillige bom, så nogle klasser havde ganske høje vindertider – den uvante orienteringstype slog
hårdt.

14

Komposten – 27. årgang nr. 3 – juni 2017

Søllerød Orienteringsklub

Andendagen bød på en hel del udfordringer, hvor banelæggeren virkelig havde gjort stor brug af de
mest impassable og bjergfyrfyldte områder. Lange stræk hen over de flade områder uden de store Oproblemer blev afløst af kravlestræk i ”det grønne”. Kortlasen ovenfor viser ganske godt banelæggerens tilbudte prøvelser. OG DOG ! Spørg Jørgen Münster-Swendsen lidt nærmere om, hvad der skete
i området nord for den viste post 10 !!! I dette grønne – meget grønne – område havde Jørgen en serie
små delstræk, som gav adskillige løbere så store problemer, at tidstabet var kolossalt. Det virkede
som om, at banelæggeren havde søgt at gøre kravlearbejdet til det væsentlige i stedet for at lægge
baner med reelle postvariationer og delstræk med temposkift. Da andendagen sluttede forlod vi alle
stævnepladsen – og lod det nye klubtelt blive stående. Og det var en god beslutning, for døgnregnen
satte ind og dængede vandet ned over stævneplads og terræn i tiden frem mod finalen. Det var helt
perfekt på finaledagen at kunne gå ind i klubteltets tørre hygge før og efter løbet i den dyngvåde skov.

Alle de mange løbere, som havde ”betalt” for banelægningen de to første dage ved sammenlagt at
være mere end en time efter de førende løbere i de forskellige klasser, skulle starte tidligt før jagtstarten. Og da regnen stadig stod ned over Vestjylland, var der mange som – skuttende - begav sig
til start kl. 9.00 for at får brusebadet overstået. Heldigvis var terrænet lettere passabelt, kurvebilledet
lettere at læse og bevoksningen mindre kravlekrævende, så mange kom - trods regnen – hjem fra turen
med en god oplevelse.
Nogle af klubbens ”unge håbefulde løbere” måtte sande, at en lille let nylontrøje BESTEMT IKKE
er det rette valg af løbetøj i ”forårsregnen” i Vestjylland.
Klubbens resultater – ja, dem har jeg slet ikke styr på, så kig på påskeløbenes hjemmesider.
Trods regn og kølighed blev det gode Søllerød OK-dage med nogle ”lærerige” løb i uvant terræn.

GERT
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10-mila 2017
Af Philip Bæk Christiansen
Fra en tøvende tilbagemelding fra en af Søllerøds ”amatører” til en startplads på 1. holdet –
hvordan kunne det ske?
Svend-Erik var tidligt ude for at skaffe løbere
til højdepunktet for Søllerøds stafetsatsning
2017: 10Mila i Göteborg-Partille (vist nok verdens største O-løbs-stafet). Fra at gå i panik til
fællesstarter med mennesker der løber i alle retninger, havde jeg gennem efteråret 2016 fået
bedre styr på de mange impulser via 100% deltagelse i klubbens fornemme stafettilbud hver
tirsdag. Jeg tillod mig derfor at besvare SvendEriks 4. opfordring til deltagelse, med en nølende klassiker ”hvis I mangler en mand til 2.
holdet kan jeg nok godt overtales…”. Henrik
Molsens entusiastiske promovering af arrangementet var bestemt også en signifikant faktor i
min vovede tilbagemelding.
Skæbnen ville så, at klubben ikke kunne skaffe
folk nok til et fuldt 2. hold, så til en stafettræning blev Svend-Erik og jeg så enig om, at jeg
skulle være den første til at trække mit kandidatur, nu 2. holdet ikke blev til noget.
Et par uger efter får jeg så kaffen galt i halsen,
da jeg læser en mail fra Svend-Erik, hvor jeg
står på listen med de 10 navne, der skal løbe for
1. holdet. Der er såmænd bare brug for lidt
praktisk info, om hvilken tur man vil løbe, SI
brik nummer osv. Jeg får fat i Svend-Erik og
han bekræfter, at den er god nok, men han kan
også berolige mig med, at ambitionen blot er at
gennemføre med en hæderlig tid, og at jeg kan
få en af de kortere ture i dagslys. Så var der ingen vej udenom, nu skulle en af klubbens
”amatører” skifte ham og træde ind i de ”etableredes” rækker med en 9. tur i 10Mila 2017.
Nogen fra klubben var søde at tage op allerede
fredag, så vi havde en fornem teltlejr klar, med
køkken, spisesal, soveværelse, taktikrum,
lounge mv. Vejret ville, at vi skulle have Roskildefestival-stemning, med 5-10 cm mudder,
men ellers fra lørdag morgen var der kun sol.
Mudderet og de meget fugtige moser holdt dog
hele weekenden ☺
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Jeg var del af den sene kørselsordning lørdag
formiddag, der indbefattede mini-SUT-træner
Magnus og stafettræner Johan, så jeg var i de
bedste hænder til at blive sat ind i stoffet.
Lektion #1: Du kommer med sikkerhed i efterstarten, så få en god nats søvn på skolen.
Lektion #2: Du følger bare med de andre indtil
du nærmer dig din post – hold øje med de markante ting, du kommer forbi, og ellers bare
hæng på.
Lektion #3: Spørg de andre om deres postnummer, for hvis det stemmer med dit, skal du bare
kroge. Sådan fortsatte det med fantastiske input, så jeg overlevede Johans fortalelser om, at
det ville være et legendarisk svært terræn, hvor
man ikke skulle regne med at støde på nogle
stier, og der var få tilmeldte i år, da området er
så skræmmende.

Philip med det store løbskort.

Jeg nåede lige op til stadion og se afslutningen
på ungdomsløbet, hvor vores ungdomsløbere
gjorde det meget flot (vist 41 ud af 300+).
Dernæst var jeg vidne til en rasende spændende
afslutning for kvinderne, hvor den førende løber missede sidsteposten totalt og konverterede
guld til vist nok en 5. plads.
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Vi mænd blev så sat i gang lige omkring skumringen, og der lå derfor nogle lange mørke ture
forude. Heldigvis havde vi nogle gode garvede
løbere, der kom sikkert rundt på fine tider. Jeg
kunne således stille til efterstart sammen med
Michael og Bo velvidende, at vi stadig var med
i konkurrencen. Jeg fulgte Johan og Magnus
gode råd, og det gik fint bortset fra, da jeg løb
lige forbi en af mine poster og måtte tilbage til
den igen. Generelt ville vi vist alle gerne have
løbet lidt hurtigere (personligt havde jeg sat
næsen op efter 1:30 for 7,6 km, men det blev
1:32), men for mig var det største, at vi gennemførte som hold, og fik en fin plads som nr.
204 ud af 300+.

Søllerød Orienteringsklub

Svend-Erik, en af servicefolkene.

Desuden er det altid hyggeligt at være sammen
med nogle af de dejlige klubkammerater, så jeg
tror helt sikkert, jeg vil være at finde til endnu
en af Søllerøds stafetsatsninger i fremtiden.
Nu hvor jeg ikke er så amatør mere, kan det jo
være det går som for Svend-Erik, der efter at
have modtaget SM guld i stafet bemærkede:
Tænk at det skulle ske for mig!
Tusind tak for en dejlig oplevelse og jeg håber,
at mange andre ”amatører” vil blive inspireret
til at kaste sig ud i nogle af de større udfordringer i vores sport.

Efterstarten er gået.

10.-tursløber Bo Rasmussen på vej mod mål.

Søllerød Oks hold: 1. Rune Østergaard (10,6)
2. Johan Aagaard (11,9) 3. Magnus Oscarsson,
(7,0) 4. Julius Molsen (16,8 = lange natten!) 5.
Kim Find Andersen (7,4) 6. Iben Maag (7,4)
7. Anton Werner Løndorf (11,7) 8. Michael
Graae (9,7) 9. Philip Bæk Christiansen (7,7)
10. Bo Rasmussen (15,6)
Tallene i parentes fortæller banelængderne.
Se flere billeder fra Tiomila på
www.bit.ly/sokalbum

Rune Østergaard klar til første tur,
der er på 10,6 km
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10-mila 2017
Turen startede hjemme i bilerne tidligt fredag
morgen den 28. april. Vi tog færgen til Sverige
efterfulgt af ca. tre timers køretur til Göteborg.
Der var god stemning i bilen, og alle var
spændte. Det var dog lidt skuffende, at det styrtede ned med regn hele fredagen.
Da vi nåede Göteborg, tog vi hen til den skole,
hvor vi skulle overnatte. Her spillede vi kort,
hyggede og hørte musik til langt ud på aftenen.
Hele skolen var fuldstændig stille, inden søllerødderne besluttede sig for at gå i seng.
Lørdag morgen kørte vi alle ud til stævnepladsen. Det første der fangede vores opmærksomhed, var mudder der gik til langt op på anklerne.
Heldigvis fandt klubkammeraten Astrid Maag
nogle gummistøvler og købte til halvdelen af
klubben, så vi kunne have tørre fødder resten af
weekenden. Verdens fedeste klubtelt var allerede gjort klar dagen forinden af nogle fantastiske trænere. Vi delte også telt med Tisvilde og
havde derfor det mest luksuriøse klubområde
på hele stævnepladsen.
Tiomila-kokkene var der igen i år (til dem der
ikke ved hvem tiomila-kokkene er, så er de verdens sejeste kokke, der sørger for mad gennem
hele stævnet til Søllerød- og Tisvilde OK).
Morgenmaden stod allerede klar til de løbere
der skulle ud på ungdomskvalen, som startede
allerede 10:30.
Søllerøds super seje ungdomshold bestod i år af
Anton Werner Løhndorf på førsteturen, Camille Næstoft Juhl på andenturen, Lukas
Becker og Mathias Buchgreitz på tredjeturen
og Alberte Kaae-Nielsen på sidste turen. Som
det professionelle hold vi nu var, gik vi en
runde på stævnepladsen med Aske Jepsen som
teamleder for at se opløb og kortskift. Da de ca.
300 hold blev sendt af sted ud i skoven, lagde
Anton sig godt i spidsen på vej til startpunktet
og kom ind på en 34 plads, kun 2:30 efter førstepladsen. Camille blev sendt af sted på andenturen og havde et godt, men hårdt løb. Mathias og Lukas blev sammen sendt ud på tredjeturen og alle var tilfredse. Lukas kom først i
mål og sendte Alberte ud på sidsteturen. Da Alberte blev sendt af sted, så hun sin konkurrent
fra OK Melfar Hedvig Gydesen ved startpunktet. Alberte kæmpede, og det hele blev afgjort i
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en nervepirrende slutspurt, hvor Hedvig desværre løb med sejren. Søllerød endte på en
samlet 42’ene plads som det andet bedste danske hold.
Terrænet var fedt, men udfordrende i Göteborg.
Det var langt fra de danske bøgeskove. Terrænet bestod af lange nord- sydvendte bakker,
med moser imellem. Det vil sige, at der var
godt med kurver at bestige. Det var meget udfordrende, og alle der kom hjem fra ungdomskavlen, havde syntes det var vildt sjovt.

Tid til at være tilskuere.
Rune, Astrid, Alberte, Camille, Philip (med blå
hue), Anton og Svend-Erik i søllerødjakke.

Solen kom frem på stævnepladsen under damekavlen, som startede 13:15. Søllerød havde
desværre ikke stillet noget hold, men Astrid
Maag løb for Tisvilde, og klarede det på god
søllerødstil på Tisvilde holdet.
Selve tiomilakavlen startede 21:00, hvor søllerødderne havde stillet fuldt hold. Rune løb førsteturen, og ellers kørte det bare derudaf langt
ud på natten. Julius Molsen løb langenatten.
Alle kom sikkert igennem og holdet klarede sig
godt. Vi endte dog alligevel i en efterstart. Da
Bo som løb sidste turen på tiomilakavlen kom i
mål, stod alle søllerødderne klar til at heppe
ham i mål. Efter det blev klubteltene pakket
sammen med det samme, og kursen blev sat
hjem mod de danske bøgeskove.
Tak til alle de trænere og ledere der var med til
at gøre turen fantastisk og har gjort det hele muligt. Vi ser frem til næste år!
M.v.h. Alberte, Camille, Lukas, Mathias og Anton
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Invitation til 100 års jubilæum i SNIK
25. juni 2017
Rundforbi Stadion kl. 12.00 – 17.00

Det første foto af (SIK) SNIK’s banner 1923

Program.
12.00
12.15
12.30
12.45
13.30

Indmarch på Rundforbi Stadion af alle nuværende såvel som tidligere medlemmer af SNIK
anført af Vedbæk Pigegarde.
Borgmesteren holder åbningstale
Taler ved repræsentanter fra Dansk Atletik Forbund og Dansk Gymnastik Forbund
Fælles Zumba og anden underholdning
Foreningshygge på Rundforbi stadion med udstilling, historie, fortællinger og dejligt kammeratligt samvær med nye såvel som gamle medlemmer.

De mange medlemmer i foreningernes klubtøj, vil danne et festligt syn, når de marcherer ind på stadion. De
hundredvis af fremmødte familiemedlemmer, Søllerød Nærum borgere, Rudersdals repræsentanter og andre
interessenter vil fra tilskuerpladserne glædes over festlighederne.
Historien vil med store penselstrøg blive udstillet på plancher på stadion, så vi kan se hvad foreningernes
DNA komme fra, og de forskellige foreninger vil supplere med deres egne historier fra de sidste mange år.
Der vil være stort gensyn med tidligere medlemmer og mulighed for at dele anekdoter, fortællinger og historier men også glædes over den energi, fremgang og ikke mindst klubånd der hersker den dag i dag.
Sæt derfor kryds i kalenderen.
Mere information vil følge i takt med at programmet falder på plads.
Venlig hilsen
Maria Søderberg SNIK Gymnastik
Niels Brühl SNIK
Ulrik Thomsen SNIK Håndbold og SNIK Idrætsskole
Jørgen Knudsen SNIK Atletik

19

Komposten – 27. årgang nr. 3 – juni 2017

Søllerød Orienteringsklub

Find vej dag 2017
Af Steen Knuhtsen
Silende regn hele formiddagen lørdag 29. april
– ikke den bedste forudsætning, når formålet er
at arrangere en motionsdag for familier, børn
og unge og tænde gnisten, der måske kan få
dem til at ville prøve mere af vores fantastiske
sport, som vi så gerne vil dele med alle andre.
Men … på næsten mirakuløs vis klarede vejret
op og stævnepladsen kunne opsættes ved Vangeboskolen og Find-vej-holdet kunne spise frokost i det grønne inden den første deltager
mødte frem lidt i ét.
Nuvel. Vejret kan da godt have spillet ind i familiernes planlægning ved morgenbordet, og
vel kom der færre end sidste år, men et deltagerantal på 120
er da også OK.
Solen skinnede, børn og voksne nød turen rundt mellem de
røde pæle i den forårsklædte Ravnholmskov, drak saft, fik
diplomer og medaljer, løb skovsprint igen og igen for at lige
at slå den sidste rekord med et sekund eller to.
En STOR tak for uvurderlig indsats til alle, der hjalp til under
stævnet, og som også talte Ditlev, Sebastian, Malthe og Vincent fra mini-SUT og SUT. Og for hjælpen før stævnet med
løbende opdateringer på Facebook (Julius) og hjemmeside
(Helge) og trykning af kort (Niels).
Klokken halv
fem var stævnepladsen pakket væk, og
regnen fik igen
frit spil.

Hilsen fra Nordkorea?

Til den ellers så fredelige dags oplevelser hører også, at Søllerød Orienteringsklub på denne dag - vel
sagtens for første gang i historien - blev udsat for intet mindre end et raketangreb. En hjemmelavet,
men meget funktionsdygtig raket, kom med stor fart susende hen over skoven og borede sig ned i
mulden ganske tæt på Start, hvor vores formand kunne samle resterne op.
Stadig uvist, hvem der stod bag!
Se flere billeder i klubbens fotoalbum på www.bit.ly/sokalbum
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DU HAR SELVFØLGELIG
LAGT MÆRKE TIL ”DET NYE” !!!
Billedet på forsiden af KOMPOSTEN fra december 2016 inspirerede Vibe til at foretage en stribe
drastiske ændringer. Selvfølgelig har de mange opmærksomme KOMPOST-læsere bemærket ændringerne – og diskret undladt at nævne disse ”nye
tiltag” for ikke at hænge andre søllerødder ud som
uopmærksomme læsere.
Ved et hurtigt kig på billedet, får man indtryk af, at
posten (som er fra december-månedsbanen) hænger et sted, som umuliggør passage for almindelige
mennesker; men altså ikke for O-løbere – og slet
ikke for søllerødder.
Forsiden på oktober-nummeret havde disse ord i
rammen:
Glæde Fællesskab Sundhed Konkurrencer Udfordringer

Af disse fem små rare ord var der kun eet, som
kunne bruges i forbindelse med decemberbilledet.
Udfordringer kunne få lov til at blive, men der
måtte noget mere ”krudt” ind i rammen på forsiden,
så, ………

Rammen fik derfor nogle mere rammende ord, som alle appellerer til de søllerødske dyder:

Udfordringer:
Kampgejst:
Styrke:
Vildskab:
Optimisme:

Billedet viser en ”herlig” opgave for en sand kriger – lige noget for en sølle rod.
Her er der brug for (umenneskelig) fightervilje og kampiver.
Løb er umuliggjort. Høje benløft og mange styrt stiller krav til krop og ben.
At kaste sig ud i den viste opgave grænser til vanvid.
Troen på, ”at den lille sag kan jeg sagtens klare” – meget søllerodsk.

Selvfølgelig er de gamle slogan-ord ikke totalt forældede – de fortjener en plads i den søllerødske O-historie;
men de nye tider med en vildere ungdom, som for eksempel - iført pandelygter - tør kaste sig ud i en dyngvåd
Göteborgsk skov for i nattens mulm og mørke at dyste med/mod hundredvis af vilde O-løbere på årets TIOMILA – ja, for dem passer det nok bedre med det indhold, som de 5 nye ord lægger op til.
Lad de nye slogan-ord være inspiration for mange nye – og gamle – søllerødder.
Gert

Billedet er fra årets tiomila.
Se flere billeder på Flickr.
http://www.bit.ly/sokalbum

….. og læs beretningerne fra både senior- og
ungdomsholdet på siderne 16, 17 og 18.
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14-DAGESBANEN >>>>> MÅNEDSBANEN
Banen her ved siden af er den bane, som udgør maj måneds lange tilbud til søllerødder, som lige ønsker sig en
ekstra omgang træning eller som ikke nåede den seneste
torsdags-træning.
Denne bane - plus nogle kortere forslag - er også et tilbud til ”tilfældige gæster”, som opdager eller ved, at der
i skabet ved omklædning ved Den gamle Holtehal altid
er et forslag til en rask løbetur med kort og kompas.
I ”gamle dage” deltes Søllerød OK og OK Øst om at
lægge en 14-dagesbane i Rude Skov, men efter det faste
tilbud med pæleposter kom på plads i skoven, valgte OK
Øst at trække sig fra det fælles projekt efter mange års
samarbejde.
<<< Vibe og jeg satte de 18 små flade poster i skoven en
af de første dage i maj – og Ole Berner har lovet at samle
april-banens poster ind få dage efter. Der er altså et lille
overlap, så der altid hænger baneforslag i kortskabet og
skærme i skoven til de trængende.

Og nu kommer det helt store tilbud:
Du kan hjemmefra planlægge din tur i skoven på følgende måde: >>>www.sollerod–ok.dk
>>>
Log på som medlem
>>>
Vælg ”For medlemmer”
>>>
Vælg ”Månedsbanen”
Og VUPTI – åbner der sig et væld af baneforslag, idet
de seneste 2 års baner ligger og venter på de energiske
sølle-rødder – selvfølgelig med det friskeste forslag
øverst.
Kim Find Andersen sørger for hver måned at behandle mine baneforløb, så de foreligger med ekstra
udfordringer til de løbere, som helst ikke vil ”se veje og stier”, men som vil have de totale udfordringer
på kurvekort. Du udprinter altså bare din bane og er dermed klar til nye udfordringer.
Selvfølgelig er der ikke skærme på de gamle baner og kortet/terrænet kan indeholde nye overraskelser, men alt det stiller blot krav til god orientering og god fantasi.
SIG ALDRIG NEJ TIL ET GODT O-TILBUD
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Breddetræning nr. 550
Breddetræning nr. 550 vil IKKE blive husket for:
At være en slags ”lille jubilæum”.
At være en sjov familieorientering med grupper på 3 løbere, som skulle deles om 67 poster.
At der var en post 48, som ikke sad ude i vandet men ved det store egetræ.
At det var den første sommerdag i Nordsjælland – temperaturen kom over 25Co.
At aftentemperaturen kl. 21 stadig var 21Co.
At Ravnsholts myggesværme satte snablerne i de mange søllerødder.
At de fleste grupper fik mindst en times herlig orientering i en forsommergrøn skov.

NEJ – denne aftens træning vil blive husket for den helt fantastiske stemning, som Torben B. og Kaj R.
endnu en gang skabte ved at lægge de hyggelige og lækre rammer omkring sådan en klubtræningsaften.

Aftenen vil yderligere blive husket for den herlige servering med høflig selvbetjening ved såvel
grillerne som væskebeholderne. Pølserne var
mange og fantastiske – og de forsvandt i et utroligt antal. Der var tæt besat på og omkring grillerne. Solsortesangen lød hen over lysningen og
vinden lagde sig, så klubsnakken kunne udfolde
sig uden forstyrrelser.
Kaj R. opgjorde løbet: Nogle fandt alle poster
– andre fandt ikke alle – et hold vandt – de andre
hold vandt erfaring – nogle poster sad rigtigt –
nogle poster kunne have siddet de rigtige steder
– alle kom hjem igen.
Der er ikke noget at sige til, at bandeleder Henrik Kleffel
smiler tilfreds efter dagens lille jubilæumsløb. Breddetræningen i Søllerød Ok har nu løbet år efter år siden november 2003 og er stadig et meget livskraftigt indslag i
klubbens liv.
Og tænk en gang: Inden dette år er gået, runder vi deltager
nr. 25.000 i de søllerødske klubtræninger – hvem bliver
mon den heldige/flittige søllerod, som lige netop rammer
det tal?
Følg med i klubstatistikken og eftersnakkerne, så du måske kan ramme dagen og tallet.
Tak til Torben, Kaj og hjælpere, som gjorde denne aftens
træning til ”Noget man ikke glemmer”.
Gert
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Træningssiden

Breddetræning = træning for alle
Træningssæsonen 2017 er nu (næsten) halvvejs.
Inden vi når så langt, har vi dog stadig lidt træninger at gøre godt med. I skrivende stund drejer det sig om Kirkeskoven, hvor Jens Aaris inviterer til ”kort-huske” og Rude Skov, hvor Michael Graae allerede har planlagt nogle gode
seje stræk, der vil bringe os godt rundt i skoven.
”Endelig” er det så igen Jens Aaris godt hjulpet
af Ellen, der indbyder til
SOMMERAFSLUTNING fredag den 16. juni
2017 med løb i Tisvilde Hegn og efterfølgende
grill og hygge i Vejby. Et must for os der har
prøvet. Og for jer der endnu har oplevelsen til
gode, så er chancen der nu. Sommerafslutningen er for alle. Også selvom man måske ikke
har været voldsomt aktiv ved sæsonens breddetræninger. Selvfølgelig drejer det sig om løb,
men i høj grad også om ”hygge”.
En enkelt lille vigtig detalje. Er du en af de få,
der har en medaljechance ved WMOC 2018, og
som har tænkt sig at løbe dér, må du IKKE deltage i sommerafslutningens o-løb. Men du må
gerne deltage i efterfølgende grill og hygge.
Læs andet sted i Komposten (side 3) om tilmelding via Doodle.
Og så skulle det jo egentlig være sommerpause
indtil august. Men Gert vil det anderledes. Den
22. juni 2017 har han strikket en træning sammen i Rude Skov med start fra Femsølyng.
Andet halvårs træninger er planlagt. Se mere
om træningerne i skemaet her på siden og læg
dem måske allerede nu i din kalender. På nuværende tidspunkt har vi et gennemsnitligt deltagerantal til vore træninger på godt 47 (i
2017). Der er ingen øvre grænse for antal deltagere, så bare klø på.
Første halvår viste mange flotte resultater til
søllerødderne og der er ingen grund til ikke at
følge op på dette efter sommerpausen. Allerede
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19.-20. august er der DM Mellem og Midgårdsormen ved Slagelse og september byder på DM
Stafet og DM Lang samt 1. div.
Breddetræning 2017
01-06-17

551

Kirkeskoven

08-06-17

552

Rude Skov

Fredag
16-06-17

553

Sommerafslutning
Tisvilde-Vejby

22-06-17

554

Rude Skov – Femsølyng
Sommerpause

10-08-17

555

Rude Skov – Rønnebærhuset

17-08-17

556

Nørreskoven

24-08-17

557

Geel Skov

31-08-17

558

Ravneholm

07-09-17

559

Rude Skov

14-09-17

560

Ravnsholt v. Allerød

21-09-17

561

Trørød Hegn

28-09-17

562

Rude Skov

05-10-17

563

Geel Skov

12-10-17

564

Tokkekøb Hegn v. Allerød

19-10-17

565

Ravneholm

26-10-17

566

Rude Skov – NAT

02-11-17

567

Geel Skov – NAT

09-11-17

568

Trørød Hegn – NAT

18-11-17

569

Ravneholm

25-11-17

570

Folehave

02-12-17

571

Søllerød Kirkeskov

09-12-17

572

Rude Skov

16-12-17

573

Farum Lillevang-Nyvang-Terkelskov

26-12-17

574

Julemaveløb – Rude Skov

OBS – Ændringer kan forekomme.
Tjek hjemmesiden.

O-hilsen Henrik
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Billedside Fotograferet af Steen Knuhtsen og Vibe Bøgevig.

Michael Graae, Steen Olsen, Mogens Hagedorn

Svend Erik Jepsen, Peter Østergaard, Kim Find Andersen.
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Vibe Bøgevig, Else Juul Hansen, Ronnie McGrail, Jørgen Münster Swendsen, Peter Werling.

Sølv i H21- til Rasmus Thrane Hansen, Simon Thrane Hansen, Aske Jepsen.
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Julius Molsen løb en fin førstetur på 1.holdet i H-20

Søllerødder venter på førstetursløbere.
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Ellen K. Larsen afslutter førsteturen for D-12-holdet

Else Juul Hansen (forrest) og Jette Stepputat ved kortskiftet efter førsteturen. D65-
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Henrik Molsen løbe førsteturen.

Selma og Ellen
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