KOMPOSTEN
27. årgang • nr.6 december 2017
Søllerød Orienteringsklub
Udfordringer

Kampgejst

Styrke

Vildskab

Optimisme

Klubmester 2017, Alberte Kaae-Nielsen.
Læs om klubmesterskabsfesten med Bomkanonen, læs bl.a. også om Runes deltagelse i European Cup, og
beretninger fra Smålandskavlen og HöstOpen den sidste weekend i oktober.
Og glem ikke bagsiden med de mange træningstilbud.
Men læs først ”Formanden har ordet”, der giver et fint overblik over begivenheder fra nærmeste fortid.
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Julemaveløb? Naturligvis d. 26. december som vanligt!
I år bliver julemaveløbet et pointløb, hvor du som deltager skal samle point efter
hvilken klasse, du normalt vil løbe. Med fælles start og en forhåbentlig rimelig fordeling af pointkrav til de enkelte klasser, er ønsket at alle kommer i mål ca. samtidigt.
Pointkravene kan illustreres med et par yderligheder: Mini-SUT'er kan nøjes med 7
point, mens H-21 skal have 27. Andre eksempler kan ses i tabellen. Vores oplæg er
de klasser I kan vælge til et DM suppleret med Mini-SUT og H/D-21C.
Hvor langt skal du så løbe? Ja det bestemmer du helt selv! Bare
du finder det krævede antal point ☺.
I alt har vi lagt 27 poster i skoven, der giver mellem 1 og op til 7
point, så der er lidt at vælge mellem.
Du kan se forskel på posternes point, ved at se på første ciffer i postnummeret. Vælger du
poster hvor postnummeret starter med '1' giver det 1 point, vælger du poster hvor postnummeret starter med '2' giver 2 point … og en enkelt post, der starter med et 7-tal.
Hvis vi finder en julemand, der ikke slap af med alle gaverne, så kan du måske finde en bevægelig post på din løbetur – hvor mange point den giver? Tjah… ☺.
Kan vi holde styr på hvilke poster du har besøgt? Ja – du skal nemlig medbringe (eller låne) en SI-brik.
Troldmanden Bo vil så få SI-systemet til at tælle sammen, så både I og vi kan se, om I har indsamlet nok
point.
Vi beder om en tilmelding via denne doodle: https://doodle.com/poll/d6x66xp3geaqc9ti helst ikke senere
end d. 25. december ☺.
Mvh. Mogens Hagedorn, Steen Olsen og Michael Graae
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Formanden har ordet.
Det hedder sig blandt orienteringsløbere, at når
Jættemilen er overstået, er O-sæsonen slut! Det
har jeg faktisk aldrig forstået. Her til formiddag
”stillede jeg op” til klubtræning nummer 570.
Steen Piil havde lagt fine baner, der ledte os
godt rundt i Folehaven. Der havde åbenbart været knas med printeren, for der var store hvide
områder uden tryk på kortet, men det tog vi
med. Så er det bare frem med kompasset og
løbe på kursen. Der er godt nok 700m til posten, en lille punkthøj, men det er vel ikke noget
problem – eller hvad? Nogle søllerødder har
været i O-skole og lært, at der er andre antageligt mere velegnede metoder. Men Steen havde
taget en blyant og et komplet kort med, og så
kunne vi selv tegne det, vi synes manglede, ind
i de hvide områder. Fin øvelse i forenkling.
Det var en klar og kold formiddag, hvor ånden
stod i små skyer bag os. På grund af de hvide
områder gik turen mest igennem terræn, og
pludselig løber der et rådyr foran. Det springer
på sine tynde ben let og elegant mellem grene
og væltede træstammer. Tænk, hvis man som
orienteringsløber kunne bevæge sig ligeså elegant og lydløst hen over skovbunden! Foran
ligger nu golfbanen, der er dækket af rimfrost
og badet i lys fra den lave sol. Jeg er nødt til at
stoppe op et øjeblik og suge indtrykket ind.
Hvis jeg var en smule stresset og mellemfornøjet om morgenen, er det nu helt væk. I mål står
Steen og andre søllerødder, og vi får en hyggelig eftersnak. Humøret er nu helt i top og batterierne ladet op.
Så – nej – for mig er O-sæsonen ikke slut.
Jeg glæder mig til flere lørdagstræninger,
NatCup’er, VinterCup’er, Vinterlang, Molboløb, Julemavefræs og, hvad der ellers måtte
komme af tilbud. Også vinteren er en dejlig sæson for o-løb. Og så er skærmene oven i købet
meget nemmere at se nu, hvor der ikke er blade
på træerne ☺
En ny klubmester har vi fået. Gert havde lagt
mesterskabsbanerne i Ravnholm, og opgaven
for deltagerne var at forudsige egen løbstid og
dernæst løbe banen med uret liggende hjemme
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på hylden. Det var Alberte ret skrap til. Hun
stemplede i mål kun 1 sekund tidligere end forudsagt og kan nu kalde sig Klubmester år 2017.
Tillykke til Alberte! Også tillykke til Peter
Tscherning, der vandt den hæderfulde og eftertragtede titel som Året Skildpadde, der som bekendt tilfalder den, der rammer næst længst fra
egen forudsigelse.
Alberte og Peter (in absentia) blev hædret ved
den efterfølgende meget hyggelige klubfrokost
på Rudegård, som Susanne og hjælpere havde
arrangeret. Maden var lækker, og ikke mindre
lækre var kagerne, hvor flere søllerødder havde
udfoldet megen stor fantasi og kreativitet. Igen
var Alberte i centrum, denne gang sammen
med bror Mikkel, som vindere af kagekonkurrencen, med en forrygende chokoladekagekreation forestillende Rude Skov med postskærme, moser, tætheder, ”mikado-områder”
og selv kendte søllerødansigter med kort rundt
i terrænet. Den var værdig til en finaleplads i
Den store Bagedyst.
Ved samme lejlighed blev også vinderen af
konkurrencen om Årets Bom fundet. Flere af
Danmarks modigste o-løbere havde indsendt
medrivende beretninger om deres problemer
med at finde vej i ind- og udland, og vinderen
blev Jørgen Wisbech, der for første gang snørede o-skoene uden for Sjælland ved den mindeværdige divisionsfinale i Finderup. Om det
nu var hans kompas, der ikke
var kalibreret til jyske terræner, er ikke godt at
vide, men hans beretning, der var suppleret
med detaljerede GPS-spor, om sine mange strabadser med at finde vej til posterne, der på et
tidspunkt sågar bragte ham uden for kortet,
gjorde ham til en sikker vinder af bomkonkurrencen (bemærk at ”bom” staves ens i en- og
flertal).
Med fare for at fremtidige indlæg til bomkonkurrencen bliver mindre spektakulære, har vi i
løbet af efteråret gennemført tre velbesøgte
skoleaftener i O-skolen. Emnet for den sidste
var orientering i mørke. Efter en lille appetit-
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vækker i en meget mørk Rude Skov, delte Mikkel og Bo ud af deres viden og erfaringer til
både nuværende og aspirerende NatCup-løbere. Det var så her, vi blandt andet lærte, at
700m kompaskurs gennem krat og moser nok
ikke er den optimale strategi – og slet ikke i
mørke. Tak til de dygtige instruktører ved de
tre skoleaftener og til Anne, der har lavet lækker mad til os hver gang.

ATK. Som navnet antyder, omhandler det et
struktureret udviklingsforløb fra begynder til
ekspert, og vores SUT træning har taget meget
af indholdet til sig. DOF har nu indgået en aftale med Danmarks Idræts Forbund om gennem
fokus på træning af børn og unge at skabe mere
aktivitet i klubberne og fastholde børn og unge
orienteringsløbere. DOFs hovedbestyrelse har
besluttet, at projektet skal være DOFs ”Vision
for træning af børn og unge” de kommende fire
år (2018-2021), og projektet har fået navnet
TBU (Træning af Børn og Unge). Det tager udgangspunkt i ATK-projektet, og Søllerød OK
har sagt ja til at være en af fire pilotklubber, der
frem til sommeren 2018 skal være med til at afprøve forskellige tiltag for at få erfaringer til
kommende landsdækkende klubprojekter. Til
at lede TBU-projektet på landsplan er Tue Lassen ansat som DOF-konsulent.

O-skolen er slut for i år, men vi tænker at tilbyde flere kurser i det nye år, hvor vi håber at
kunne tiltrække endnu flere søllerødder. Sidder
du med ideer til emner, så lad os det endelig
vide.
Helt konkret er der DOFs årlige kursusdag,
også kaldet DOF Akademiet. Det foregår den
13. januar i Ringe. Den foreløbige indbydelse
er vist andet sted i Komposten,
men hold øje med http://do-f.dk/images/nyheder/DOF_Akademiet2018_prel.pdf.
Tilmelding foregår i O-Service og Søllerød OK
refunderer kursusgebyr og transport (ved samkørsel). Du skal sætte hak ved ”Kursus, møder
mv” i indstillinger for kalenderen i O-Service
(nederst på siden) for at se DOK Akademiet.

Det kan godt være, at efterårssæsonen er slut,
men der venter dejligt mange timers postjagt i
skoven, inden den nye sæson begynder til
marts. Og så ønsker jeg alle søllerødder og jeres
familier en dejlig julemåned og et godt nytår,
når vi når dertil.
Vi ses til skærmjagt i vinterskovene.

Mange husker, at SUT for nogle år siden deltog
i et DOF-projekt med det mundrette navn Aldersrelateret Træningskoncept, også kaldet

-Niels

Indkaldelse til generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag d. 22. februar
2018 kl. 19:00 i restauranten på Rudegård Stadion. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i
hænde senest 14 dage inden, dvs. torsdag den 8. februar.
-Niels
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Bomkanonhistorier

Hvorfor løbe udenom, når det tager længere tid at gå lige på?
Af Kirsten Olsen.
Det var en dejlig efterårsdag i en Nordsjællandsk skov.
Der har jo ikke været så mange løb i efteråret,
så jeg glædede mig til at komme i skoven.
Det gik rigtig godt den dag. Jeg kan af resultatlisten se, at jeg har bedste tid på 10 ud af 14
poster!
Ved post 13 havde jeg brugt 46.15 min og ML,
der lå lige efter mig 47.26, så egentlig burde jeg
have vundet banen, men det gjorde jeg ikke.
Fra post 13 til 14 var det mest direkte vejvalg
over en mose. Udenoms-vejvalget var meget
langt, vurderede jeg, så jeg valgte turen over
mosen.

Jeg var da også glad for, at der foran mig var en
herreløber fra Herlufsholm, så jeg kunne se,
hvor der var nogenlunde at GÅ, og det var
netop fejlen ved at vælge turen over mosen. Jeg
måtte GÅ.
Vel fremme på den anden side af mosen og
oppe på skovstien, tøvede vi begge, og så løb vi
til venstre hen til et vejkryds - regnede jeg med.
Det var bare ikke et vejkryds men et y-kryds.
Kigge på kortet, finde ud af, hvor jeg var og så
løbe tilbage, hvor jeg kom fra. Jeg skulle have
løbet til højre i stedet for til venstre. Ved post
14 mødte jeg ML, som var startet 2 minutter efter mig. ML var gået uden om mosen og havde
brugt 3.35 min.
Jeg, som skulle opleve noget 'sjovt', brugte 6.39
min.
Vi kom i mål samtidig!

Jeg vil lige indskyde, at der havde været ret meget vejløb på min bane, så jeg tænkte, at nu
Om jeg ærgrede mig over mit vejvalg? Tja...
skulle det være lidt sjovere.
Det havde jo været sjovt at vinde.
Bagefter kan jeg ikke forstå, at jeg tænkte sådan, for jeg synes normalt ikke, at det er særlig
sjovt at tage et vejvalg over en mose.
________________________________________________________________________________________

En debutant tager til Jylland
Den fulde sandhed

Af Jørgen Wisbech.
Vibe opfordrede mig til at skrive et indlæg til
kompostens oktober-nummer om mine oplevelser som førstegangsløber uden for Sjælland.
Da jeg var klar over, at bladet lander hos mange
børnefamilier valgte jeg at pynte lidt på historien – af hensyn til de sarte sjæle. Men når det
gælder bom-kanonen ser jeg ingen grund til at
pynte på noget:
Post 1
Starten gik ganske godt – selv med de for mig
ukendte brikker. De første 20 meter var jeg
også helt sikker – der var snitzlet hele vejen.
Men da jeg kom ud i åbent landskab, havde jeg
meget svært ved at få de grønne klatter på kortet til at passe med de samlinger af grantræer,
jeg så. Jeg havde bemærket at kortet var i
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1:7.500 så jeg sagde til mig selv, at jeg skulle
passe på med ikke at løbe for langt.
Det lykkedes !!
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På et tidspunkt er jeg overbevist om, at jeg ER
kommet for langt, og jeg søger derfor bagud –
ret langt bagud. Her møder jeg Kaj Rostvad,
som er så venlig at oplyse mig om, at jeg befinder mig lige uden for startstedet. I andet forsøg
finder jeg posten.
Post 3:
Post 2 finder jeg uden problemer og kæmper
mig derpå igennem et område, hvor græsset har
besluttet at stå lige højt – for dermed at skjule
de dybe spor der er i området. Det gjorde ondt.
Videre ned over et stort vejkryds og ind i et
uhyggeligt tæt område. Her finder jeg meget
hurtigt frem til -- post 4 ?? Så ved jeg da hvor
jeg er. Vælger et sikkert indløb til post 3 – og
så tilbage til post 4. Mit kompas er helt nyt – så
det skal nok til kalibrering.

Mod post 8 missede jeg et par stier på højre
hånd – med det opdagede jeg, da jeg løb ud af
kortet.
Jeg tonsede rundt i et område, hvor der lå en
markant høj, men det gjorde ikke, at jeg fandt
ud af, hvor jeg var. Faktisk havde jeg besluttet
at udgå og vende hjem – for første gang i min
karriere, da jeg pludselig – på vejen hjemad kendte stibilledet, jeg befandt mig i. Posten lå
jo lige til venstre og så til venstre igen. Det er
mig endnu en gåde, at jeg kunne misse den sti,
jeg løb efter ???? Sukkerkold – måske ?

Post 5 & 6 går fint – selv om jeg rammer en
forkert sti mod post 5. Det koster lidt tid at konstatere, hvad der var sket.
Post 7.
Posten lå i det mest klare kurve billede, jeg har
oplevet i min karriere. Jeg stod ved post 6 og så
ud over en dal, hvor bakkerne rejste sig på den
anden side. Piece off cake.
Desværre glemte jeg at se på både kompasset
og stierne – for havde jeg gjort det, var jeg nok
løbet til højre i stedet for ”lige ud”:

Post 9 & 10 sad lige i skabet. Jeg begyndte at
tro på det igen.
Post 11 lå i endnu et meget tæt område, hvor
der ikke var meget at holde fast i. I stedet for at
løbe lige på, eller ind fra krydset, som mange
andre gjorde, valgte jeg at finde den hugning
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som førte lige op til posten. Jeg gjorde mig
umage og sikrede, at jeg var det rette sted før
indløbet. Kurvebilledet viste, at hugningen
startede på stiens dybeste sted – og det var til se
i virkeligheden. Fuld af selvsikkerhed løber jeg
derfor ind – lige ind i post 12. OK – én hugning
ved siden af. Det kunne være værre.

På vej mod post 13 passerede jeg et område,
som på kortet var markeret gult med hvide
cirkler ??? Havde jeg vidst, hvad det betød,
havde jeg nok holdt mig til venstre for området.
Jeg fandt dog posten, da jeg løb ind i Niels Raagaard, som var mere klar i hovedet end jeg.
Derfra gik det godt resten af vejen. Jeg sørgede
nemlig for at følges med Raagaard helt frem til
mål.
_______________________________________________________________________________________

Kan man bomme andet end posten???
Af Iben Maag.
Vi var til sommerferieløb et spændende sted i
Europa. Ja, lige ankommet i bjergbyen og
skulle på første dags løb.
Vejret var solrigt og varmt – nærmest lidt stikkende, og de havde vist også lovet en byge.
Starten skulle gå langt oppe ad bjerget, så det
var bare til besvær at tage overtrækstøj med op
– snarere en vandflaske. Det blev bare til den
tynde Søllerød trøje og så havde jeg vist for resten en lille plastpose med just in case. Ikke stor
nok til at tage på, men hvis bare skuldrene var
dækkede, ville det være fint med lidt lun sommerregn.
Jeg besteg bjerget i friskt tempo, spændt på dagens efter sigende store udfordringer. Jeg
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havde starttid få minutter over 10, hvor løbet
lige skulle starte. Der var allerede mange folk
ved startstedet. Ingen telte eller andet overflødigt, for de skulle jo så have været slæbt hele
vejen op, og det var da sommer….
Vi var nede mellem høje træer med ringe udsigt
til himlen, men det var tydeligt, at det trak sammen, og det rumlede også ildevarslende –
hmmmn. Og så lidt i 10, da de første skulle l
startboksen, brød regnen ud. Og ikke bare stille
sommerregn, men heftig bjergtorden, der piskede ned og buldrede voldsomt. Pigerne skreg
og folk flokkedes under træerne, selv om det
egentlig var ligegyldigt, for der blev de mindst
lige så våde meget hurtigt. Måske knap så
kolde.
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Det var helt vildt vejr, og meget mørkt! Jeg piskede op og ned ad bakken ved start, bare for at
holde varmen nogenlunde og for at få de sidste
minutter til at gå indtil jeg endelig måtte få ro
på og gå ind i startboksen. Og næste og næste…. Ved minut 4 gik jeg over stregen og hen
mod de mange kasser, der var linet op, men så
så de andre i min startboks fare hen og snuppe
kort og løbe væk. Jeg har kun prøvet en gang
før at have ”løbende start”, hvor man tager kortet i kassen efter uret er startet – det havde jeg
ikke set i instruktionen! Men afsted med mig og
jeg snuppede kortet og løb ud mod startpunktet
i det forfærdelige vejr. Jeg kunne slet ikke se på
kortet pga. regn og ”mørke”. Ved startpunktet
måtte jeg så stoppe helt op for at komme godt i
gang. Og da fik jeg lidt af et chok: Bare en
masse sten – store og små og stenede områder
– og så en masse kurver. Og lidt grønt. Ingen
stier, grøfter, stendiger eller andet rart! Og jeg
kunne stadig næsten ikke se kortet, for luppen
var fyldt med dråber, og det var stadig mørkt.

Så skulle jeg bare det sidste stykke – over næsen af udløberen og finde en stor sten. Der var
mange!! Nå jeg skulle vist lidt længere frem,
hvor det blev mere fladt….og var den sten der
henne ikke også lidt større end de andre? Jo!
Men ingen post?! Tjek af postdefinitionen –
den skal være på østsiden af stenen, så det er
derfor jeg ikke kan se den! Så fik jeg fart på hen
til stenen og der VAR en post!! Så kan man
blive så glad ☺!
Jeg skulle som altid tjekke postnummer, selv
om jeg var helt sikker med så megen omhyggelighed. Men NEJ! Det var ikke det rigtige nummer! Oh skræk og rædsel – hvad har jeg så gjort
forkert?! – hvis ikke dette er rigtigt, så aner jeg
slet ikke, hvordan man skal komme rundt i
dette vilde terræn, og hvor jeg er lige nu!

Jeg kunne se en åben ”passage” lidt opad foran
mig uden sten, og den var jeg ikke meget for at
vige fra. Jeg fandt noget på kortet, der kunne
minde om et plateau lidt til højre for stregen, og
så listede jeg mig meget forsigtigt ud ad det og
vurderede nøje på, om jeg kunne finde det
grønne og komme til venstre lige efter det og
finde den slugt, der så skulle være lige fremme,
for så ville jeg være relativt tæt på posten. Det
var IKKE let! Der kom hele tiden nye folk fra
start, og de løb glade forbi mig og virkede, som
om det havde rigtig godt styr på det hele, så jeg
følte mig noget dum over næsten ikke at
komme fremad. Det grønne var diffust og med
masser af sten med og uden mos på min udtænkte vej, men nu SKULLE jeg altså følge
planen, for alt andet ville være for svært – så
ville jeg være pist væk.
Det lykkedes mig faktisk at passere langs det
grønne uden at miste retningen alt for meget og
efter hvad der føltes som aaalt for mange lange
meter, kom jeg til en ret tydelig slugt. Så var
jeg glad! Og var regnen måske ikke også stilnet
lidt af? Nej det tror jeg ikke, jeg tænkte over,
men det må den have været – det føltes bedre.

W50, Ultimate post 1 - 6
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Jeg var så sikker på at være det rette sted, at jeg
fik ro på til at folde kortet ud for at tjekke definitionen derpå, og den var rigtig! Og IKKE den
samme, som den, jeg havde på armen. Folde
mere ud så og se, at jeg var kommet til at tage
Ultimate kortet! Det betyder en ekstra svær
bane uden stier – og ikke den samme som min
egen ved samme aldersklasse! Jeg havde
BOMMET KORTET! Havde i farten taget fra
den forkerte af de to kasser med min aldersgruppe, fordi den stod først og i forvirringen
over vejr og løbende start osv. Ingen hjælp fra
personalet og ikke tydelig instruktion og dårligt
vejr og alt det der – jeg var rasende! (mest på
mig selv) og løb vældig hurtigt mod nordvest,
indtil jeg, som håbet, befandt mig lidt nedenfor
startområdet. Op til start og bruge hidsigheden
til at få overbevist officials om, at jeg skulle
have lov at lave punching start og dermed starte

forfra. De turde vist ikke andet end at sige ja,
og jeg fik ret hurtigt lov at komme afsted igen.
Denne gang var kortet pludselig langt mere
”venligt”, og det lyse plateau, jeg og mange andre folk havde fulgt for 15-20 minutter siden,
var vist på kortet som en sort, punkteret linje☺.
Nu skulle jeg et helt andet sted hen, men det
viste sig senere hen, at jeg havde strækvinder
på førsteposten – bare fordi jeg havde set terrænet før, selv om jeg ikke skulle samme vej
mere end de første 100 meter.
Åhhh jeg følte mig dum over at have taget det
forkerte kort – men jeg var sååå glad for ikke at
have meldt mig til Ultimate klassen. Nu virkede min egen klasse pludselig næsten ”nem”,
så humøret var vældig godt – og vejret også –
alle de resterende 4 dage ☺.

_______________________________________________________________________________________

Ovenstående Bomkanonhistorier blev, under megen morskab, læst op og kommenteret ved klubmesterskabsfrokosten af formanden for Bomkanon-udvalget, Kirsten Møller.
Jørgen Wisbech blev vinder af Bomkanonen med sin historie
om sin o-debut i det jyske og modtog et gavekort til O-Butikken.
”Årets søllerod og Bomkanonvinder på samme år, bedre kan
det ikke blive!”
Jørgens ord efter prisuddelingen.

93 søllerødder deltog i klubmesterskabet i Ravnholm.
Klubmester 2017 blev Alberte Kaae-Nielsen.
Reglerne er enkle. Man får udleveret et kort og skal
gætte, hvor lang tid man er om at løbe turen. Alberte
kom i mål ET sekund fra den tid, hun havde gættet.
Den ærefulde titel
“årets skildpadde” gik
til Peter Tscherning.
Årets skildpadde blev
leveret af Maria Munk
Eriksen, der havde hjembragt den fra Caribien.
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Et par januar-tilbud.
Vintertid er tørtræningstid!
DOF-akademiet er et tilbud til alle klubberne og deres medlemmer om at lære en masse forskellige
ting, der er nyttige, når man gerne vil hjælpe med i klubben på forskellige områder. Det hele foregår
d.13. januar 10-16 i Ringe på Fyn. Klubben betaler afgift og kørselspenge. Vi plejer at lave samkørsel, så når du melder dig til, se hvem der ellers skal af sted og find ud af, hvordan I kommer derover.
Indtil videre har Heidi og Anne Kaae tilmeldt sig o-teknisk fif og tricks.
Tilmelding via o-service senest d. 5. januar.
Programmet er som følger:

Hej alle søllerødder.

Anne-Mette holder et oplæg på ca. 45 minutter, hvorefter der vil blive lejlighed til at stille
spørgsmål.

Efterårssæsonen går på hæld – vintersæsonen
nærmer sig og er velegnet til teoretisk opdatering af O-løbsrelevant viden.

*Pga den begrænsede plads i klublokalerne vil
jeg bede jer melde jer på doodle’n nedenfor:
https://doodle.com/poll/sswziidv3957a98h

I den forbindelse inviteres I nu til et eksklusivt
foredrag om flåtbårne sygdomme. Foredraget
afholdes af Anne-Mette Lebech, som er læge,
specialist i infektionsmedicin og national og
international ekspert i netop flåtbårne sygdomme.

Hvis der er mange tilmeldte, flyttes foredraget
til et lokale med bedre plads, og I får naturligvis besked herom.
Vel mødt til endnu en hyggelig klubaften i
godt selskab!

Skovflåter.

Med o-hilsen Kirsten Møller
Foredraget afholdes torsdag den 11. januar
2018 kl. 19.00-21.00 i Rønnebærhuset*

Invitationen blev sendt til alle via mail d. 5/11-17
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European Cup
i Østrig

Af Rune Østergaard.
standarder var terrænet dog stadig forholdsvis
kuperet, med mange små kurvedetaljer. Jeg
havde derfor også store forventninger til konkurrencerne.
JEC startede i år med stafet i Buchwald. Jeg var
meget spændt, og derfor fik jeg problemer med
at styre mit blodsukker, så jeg var nødt til at
spise lidt for meget lige inden jeg skulle løbe,
hvilket, plus bakkerne, medførte at jeg fik det
så dårligt, at jeg havde lyst til at kaste op. Dette
blev det dog ikke til, men det gik i hvert fald ud
over min præstation, som endte med at blive
mindre god.
En tidlig morgen, ikke meget anderledes end
alle andre morgener, i slutningen af september
mødtes en lille håndfuld unge på en parkeringsplads i Lyngby.
På trods af den tidlige morgenstund var der
højt humør og forventningsglæde.
Den lille gruppe var nemlig blandt en udvalgt
skare, der var blevet udtaget til at deltage i dette
års Junior European Cup (JEC) i Østrig.
JEC er egentlig en form for divisionsmatch for
de 17-20-årige, hvor landene kæmper mod hinanden om at få flest point, men i takt med at
flere og flere lande og flere og flere løbere er
begyndt at deltage, er det nu mere blevet et uofficielt junior EM.
Og blandt de deltagende løbere var Søllerød i
år repræsenteret med to løbere. Astrid Maag og
jeg var nemlig så heldige sammen med 17 andre fra hele landet at være blevet udtaget til at
løbe i de rød-hvide farver. Hvilket var noget jeg
virkelig havde set frem til.
Vi skulle køre derned, hvilket viste sig at være
en ret lang tur. Efter nogle problemer med at
finde et hotel, hvor vi kunne overnatte, fandt vi
endelig et sted godt 20 timer efter vi tog af sted
fra Danmark. Så det var også tiltrængt, da vi
næste dag skulle ud og mærke benene lidt på en
lille træningsbane.
Løbet forgik i det østlige Østrig, så vi slap for
de værste bakker i Alperne, men efter danske
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Næste dag var der langdistance i alle tiders
skønne terræn ved Commendewald. Bløde bakker i åben skov med en underbund som gav en
flyvende fornemmelse. Jeg følte mig da også
hurtig i terrænet med diamanter i benene, og
egentligt gik det også godt teknisk i starten.
Men efter at have kroget en tjekke, som jeg troede var god, da han dagen inden havde vundet
stafetten, endte jeg lige pludselig med ikke at
vide, hvor jeg var. Efter lidt tid hvor vi kiggede
på hinanden i håbet om, at den anden havde styr
på det, måtte vi løbe ud til en sti for at læse os
ind. Resten af turen gik hurtigt, men fejlfuldt.
Jeg blev 4. sidst - over 20 minutter efter - men
jeg var alligevel glad, fordi jeg havde haft en
god oplevelse i den skønne skov.

Rune sidder i målslusen og Astrid står mellem
to andre løbere og ser på kort.
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Sprinten foregik i Fürstenfeld. Vi boede i byen,
så på dagen for Sprinten var karantænezonen
lige omkring hotellet.
Vi skulle løbe tidligt på dagen, så det var faktisk køligt at skulle løbe i splitshorts og singlet,
som var landsholdsdragten.
Det var en ret let sprint, så det var ikke lige så
spændende løb som de foregående dage. Mit
løb gik dog nogenlunde. Det eneste problem
var en tykning, som ikke var det bedste lige på
vejvalg.
Alt i alt havde vi en god tur alle sammen. Vi
var godt trætte, da vi kom hjem efter atter en
lang køretur.

________________________________________________________________________________________

Fædreløberne
Måske har du været forbi klublokalerne i Rønnebærhuset af den ene eller anden grund mandag aften omkring kl. 19.00.
Du ved, at SUT’erne (klubbens unge løbere
mellem 10 og 20 år) har haft skovtræning med
en hel del hjælpere – ud over de formelle trænere.
Nu sidder SUT-gruppen bænket i klubhuset og
tager for sig af det måltid, som aftenens kokke
blandt forældrene har fremtryllet enten hjemme
eller i det lille køkken. Snakken går på højt volumen, og humøret er endnu højere. Her er simpelthen hyggeligt.
Du har dine egne ærinder, og måske går du efter kort tid for at komme videre med dem. På
vej videre undrer du dig måske pludselig over,
hvor alle de ovennævnte hjælpere egentlig var?
– klublokalerne udgør ikke noget stort areal, og

”Det var hårdt”

det er svært at forestille sig, at fem-seks granvoksne mænd og kvinder kan have gemt sig et
sted. Ganske vist sad trænerne der vist, men
altså: hjælperne manglede…
Hér kommer svaret: De deltager i Fædreløbet.
Der er ingen kønsdiskrimination: alle, der kan
holde en kilometertid på 6 minutter i rent løb
(uden orientering) på sti, kan deltage uanset
køn og alder (spørg fx Astrid Maag). De løber
af sted, når SUT-løberne er kommet hjem fra
skoven, og får vel en ekstra løbetur på 30 - 35
minutter sådan en aften.
Hvem det er? Det varierer, men folk som Mogens Hagedorn (far til Frida), Steen Olsen (far
til Selma og Silas), mini-SUT-Magnus Oscarsson, Steen Knuhtsen (Ellen og Jens), Michael
Graae (far til Erik Magnus og Valdemar), Jacob
Sommer (far til Malthe) og Synnøve Røysland
(mor til Sebastian) og altså Astrid nævnes. Og
ja: De hygger sig!
SUT-gruppen har vænnet sig til, at der skal
gemmes lidt mad, til når Fædreløberne møder
frem i klublokalerne – det er ikke meningen, at
det skal være en slankekur!
Og nej – man behøver ikke at have børn i miniSUT- eller SUT-gruppen heller. Alle er velkomne… i hvert fald i Fædreløbet 😊
Kirsten Møller
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Smålandskavlen
28.-29. oktober 2017

Af Julius Molsen
Mange friske søllerødder har været på en stormfuld tur til Smålandskavlen hvor en meget
mørk skov og en uset kraftig vind, fik både klubtelt og nattursløber udfordret mere end forventet.
Tidligt lørdag morgen lykkedes det særdeles
Efter en lang tur i minibusserne med et enkelt
mange friske søllerødder at møde op på denne
pitstop undervejs, trillede de tre minibusser
blæsende lørdag i Helsingør det klassiske sted
omkring halv et, ind foran J3 Köket i Aneby.
”ovenfor rulletrappen”. Med alle mand om
I huset stod en fin buffet klar med alt godt for
bord sejlede vi til Helsingborg, hvor et par
de sultne søllerød-maver, som cirka en tre kvarendnu friskere Søllerødder på forhånd havde
ter senere – vel mætte – kunne begive sig mod
hentet minibusserne hos udlejningen og stod
stævnepladsen for at hente træningskort og
klar til at køre selskabet nordpå.
sætte telt op.

Søllerødder på tur, foran det netop opstillede klubtelt
Turen gik nu til FB-Hallen og den nærliggende
skov, hvor os der skulle løbe om aftenen fik
chancen for at teste benenes tilstand efter den
lange køretur, mens de som først skulle løbe
søndag kunne give den lidt mere gas i den hurtige svenske skovbund.

14

Vi kom tilbage på stævnepladsen efter en, for
mit vedkommende, rolig tur i den lille træningsskov og kunne nu indkvarteres på skolen,
for derefter at gøre os klar til nattens strabadser.
Imens vi havde været væk, havde vinden dog
rusket godt i stævnepladsen og det flotte nye
klubtelt var bukket under for vinden, og måtte
senere på aftenen trækkes ind i varmen for at få
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en grundigere reparation af turens handymænd, som med svensk assistance fik sat alle
stænger sammen igen.

fra Ravnholm. Plateauet var hovedsageligt ret
tungt at løbe i, så bare fordi man fik en pause
fra kurverne betød det ikke, at det var mindre
udmattende. Som jeg kom mere og mere syd på
blev der efterhånden længere og længere mellem de lamper, man så. Samtidig som jeg ramte
den sydøstligste del af mit løbsområde kunne
mærke, at det svenske terræn begyndte at
trække tænder ud. Orienteringen gik fint nok,
jeg laver en enkelt fejl ved en af de sydligste
poster, hvor jeg bliver trukket af et spor, og bliver snydt af sigtbarheden da mørke og tætte
grantræer kan gøre kurvebilledet særdeles
svært at overskue. Det var dog ikke så svært at
få læst sig ind igen, så snart fejlen var erkendt,
og så finder jeg hen til posten uden problemer
derfra.
Kun ved tv-posten, hvor de var midt i aftensmaden, og ved væskeposten møder jeg nogen,
mens jeg er i det sydlige område… ellers var
der helt mørkt og kun den lysende halvmåne
kunne holde en med selskab. Tilbage ved den
store vej og tilbage i det nordlige område igen
og så gik det rimeligt stærkt hjemad. Flere lamper begyndte at dukke op, og lysløjpen dukkede
også frem og sådan en hjælper utroligt meget
med retningsfornemmelsen, og derfra var det
forholdsvis nemt at finde de sidste poster.
Jeg syntes, det havde været en lang tur indtil nu
og at natten var blevet sen. Så var der bare lige
dét, at jeg løb jo kun 1. tur. Der var også lige en
andentur på mit hold som skulle igennem de
næsten samme 12½ kilometer som mig.

Søllerødderne besigtigede den store stævneplads,
som fyldte hele skolegården og mere til.

Tilbage til min stafet, hvor der var ”enkeltstart”
på natturene og jeg skulle ud på Herr Värdsklass 1. tur. Man startede sammen med en anden, på ens egen bane, men det var ikke meget
jeg så til ham, bortset fra på vej til post 1. Jeg
var godt klar over, at 12,5 kilometer i en svensk
skov, ikke skulle undervurderes, når man er
vant til at tolv kilometer i en nordsjællandsk
skov, typisk godt kan klares sådan, rimelig hurtigt.
Hurtigt tror jeg ikke man kan sige det gik for
mig denne lørdag aften. Banen var groft set delt
op i en nordlig del og en sydlig del. Den nordlige del, nærmest stævnepladsen bestod af et
meget stirigt område og en lysløjpe, tydelige
slugter og generel god sigt. Den sydlige del af
banen (hvor langt de fleste kilometer var lagt)
løb i et noget anderledes område. Lidt efter man
havde passeret en stor vej, ændrede skoven væsentlig karakter og stierne forsvandt, ligesom
skoven generelt blev meget mere varieret. På
dette tidspunkt blev jeg, stadig med jævne mellemrum, overhalet af diverse eliteløbere og andre hurtigere svenskere, så jeg følte mig nu ikke
så alene. Det skulle dog også vise sig at ændre
sig.
Den anden del af skoven bestod af et stort fladt
plateau i vestdelen, og i østdelen en stor skrænt
med et forholdsvis avanceret kurvebillede, der
i hvert fald ikke ’bare’ var som vi kender det

Julius skifter til Steen Piil
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For mit vedkommende kom jeg dog rimelig
hurtigt ind i varmen på skolen, hvor vi boede
og det var ikke ligefrem fordi kulden tiltrak
udenfor. Alligevel ville man dog gerne følge
med i, hvordan det ville gå vores 2. tur. Bad,
mad og hyggen på ungdomsrummet trak dog,
og jeg måtte høre mig til, hvordan det endte
med at gå med vores 2. tur.
Det viste sig senere, at Steen Piils lampe i slutningen af hans bane var gået ud, og nattens
mørke gjorde det særdeles svært at orientere.
Derfor endte det desværre med, at Steen kom
tilbage uden de sidste poster, så mit hold måtte
desværre diskvalificeres på 2. turen.
I løbet af natten var mange skyer trukket væk
og givet varmen frit løb op i himmelen, hvilket
betød at temperaturen om morgenen var helt
nede på to grader og de kraftige vindstød holdt
ved, så det svenske efterår viste sig fra en smuk,
men meget kold side. En hel del Søllerødder
strømmede dog fra skolen og over til det nyreparerede og genopsatte klubtelt og mange
stod klar i det grøn-gul-blå tøj til de første dagture. H18-holdet og de to Smålandskavlen-hold
skulle fortsætte deres stafet ved en jagtstart, alt
imens konkurrencen for de to H55 blev startet i
en fællesstart med otte andre konkurrerende
svenske hold.
I løbet af formiddagen udviklede 1. holdet i
H55 klassen sig i en spændende retning. Jørgen
Münster kom ind på en 9. plads, og skiftede til
turlederen Svend-Erik Jepsen som hentede hele
tre pladser. Sidsteturen blev løbet af Peter
Østergaard som også hentede tre pladser og
holdet endte på en flot 3. plads. Selv speakeren
lød imponeret over det danske holds præstationer, så specielt en flot indsats.
Ungdomsholdet var efter nattens strabadser
endt som nummer 31, men Alberte Kaae-Nielsen var som stand-in for Anton Molsen klar i
løbeskoene igen, og klar til at tage revanche
den efterfølgende morgen. Sammen med Mathias Buchgreitz og Lukas Becker fik de løbet
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flot ind på øvrige hold i løbet af morgenen, og
endte som 26.

Alberte giver alt, hvad hun har, og giver stafetten
videre til Mathias Buchgreitz, som er ”tændt”.

Vi glemte at vende tilbage til eliteholdet, som
efter nattens mulm og mørke var udgået. Dette
medførte visse udfordringer som følge af, at
hele holdet nu var sat til først at få lov og starte
i efterstarten. Dog blev vi enige om, at det ville
være synd, at vi alle skulle vente på især Mikkel Kaae, som skulle ud på hele 16 kilometer i
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det utilgivelige svenske terræn. På en forunderlig vis lykkedes det Rune (som også skulle ud
på en lang tur) og Mikkel at starte lidt før efterstarten og Astrid ventede til den reelle efterstart, og da de i løbet af de næste to timer kom
dryssende i mål, lød det også som om de følte,
at de havde fået noget for pengene.
Alle hold endte i mål og minibusserne satte
kursen sydpå. På trods af de mange udfordringer var hyggen stadig at finde i minibusserne
og snakken gik livligt. Ungdomsbussen gav
Annika Simonsen og Malte Poulsen et lift
hjem, og sidstnævnte sørgede for at der ikke var

et sekunds musikalsk stilhed, så selv ungdomsbussen kunne holde sig i live på den lidt lange
tur hjem.
Da vi ramte Helsingborg, var vinden præcis,
som da vi tog af sted, og færgen gyngede godt
henover sundet, og vores veje skiltes igen, da
alle var kommet godt i land i Helsingør. Vi var
mange som glædede os til at komme hjem til
vores egen seng, og så snart vasketøjet var sat
over, hoppede min seng op på ryggen af mig og
undertegnede endte med at sove tolv timer natten til mandag.

Resultater Søllerød OK til Smålandskavlen

Smålandsklass. Søllerød OK 2 - 31. Plads
1. Peter Østergaard
2. Søren Olsen
3. Iben Maag
4. Anne Kaae-Nielsen
5. Michael Graae

H55 Søllerød OK 1 - 3. plads
1. Jørgen Münster-Swendsen
2. Svend-Erik Jepsen
3. Peter Østergaard
H55 Søllerød OK 2 - 9. Plads
1. Henrik Molsen
2. Henrik Kleffel
3. Bo Konring
H18 Søllerød OK 1 - 26. Plads
1. Alberte Kaae-Nielsen
2. Camille Marie Næstoft Juhl
3. Alberte Kaae-Nielsen
(Standin for Anton Molsen)
4. Mathias Buchgreitz
5. Lukas Becker

Smålandsklass. Søllerød OK 3 - 59. Plads
1. Svend-Erik Jepsen
2. Bo Konring
3. Niels la Cour Bentzon
4. Anne Skovbæk
5. Thor Find Andersen
Herr Världsklass. Søllerød OK 1 - ej godkänd
1. Julius Molsen
2. Steen Piil
3. Astrid Maag
4. Rune Østergaard
5. Mikkel Kaae-Nielsen

________________________________________________________________________________________
Svend Erik fortæller: Nyt år – nye udfordringer for Søllerød Stafet.
Her på kanten til 2018, er vi klar med nye super ture til de store stafetløb i Danmark og ikke mindst udlandet
i det nye år. I 2017, har vi haft gode og sjove ture til blandt andet 10mila og Smålandskavlen. Det gentager
vi i 2018, hvor vi satser på at stille med super elitehold, og hold for alle de Søllerødder, der gerne vil prøve
en tur til en stor stafet. Flere af Søllerøds gode eliteløbere stiller i 2018 op for Søllerød også i udlandet, så vi
er sikre på, at der bliver et super 1. hold til 10mila sidst i april i Sverige.
Så allerede nu kan du godt reservere Store Bededagsferien (27. til 29. april 2018) til en tur med Søllerød Stafet til Sveriges største stafetløb 10mila, som løbes syd for Stockholm.
Vi starter vores tirsdags stafettræning op igen sidst i januar med Johan Aagaard som træner, og træner frem
mod forårets stafetter. Vi mødes typisk kl. 19.30, og i starten er det med pandelampe og senere i dagslys.
Stafettræning er for alle, der kan løbe en svær bane.
Træningerne bliver slået op på Søllerød Stafets facebookside, som du kan blive medlem af ved at anmode
om medlemskab. Men du kan også få en mail før hver træning, hvis du foretrækker det. Skriv til Svend-Erik
for at komme på den liste på sejjepsen@gmail.com.
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Forberedelser
til WMOC 2018

Heidi Kristensen har bedt Bo Konring om at besvare 5 spørgsmål vedr. WMOC 2018, og hun svarer
denne gang også selv på spørgsmålene, som Iben og Claus besvarede i oktobernummeret af Komposten.
Bo Konring.
Hvilken opgave har du?
Ansvaret for IT & Tele til WMOC.
Hvad har I fået afklaret indtil nu?
Vi har analyseret WMOC-kravene mod IT-systemerne, samt hvorledes
vi får tilmelding m.m. ud fra IOF-Eventor, hvor løberne tilmelder sig.

Hvad er den største udfordring?
Den største udfordring er nok, at vi mangler en, der kan fokusere på infrastrukturen, hvor vi gerne
snart skal have fundet en person, der kan fokusere på skærme til resultater og netværk på pladsen.
Vi skal f.eks. have mindst 20 skærme til resultater, hvilket vi ikke har endnu. Desuden skal stævnepladsen have data-netværk, og vi skal sikre WIFI-dækning både for os og for deltagerne.
Så, har du interesse for computere/netværk og har lyst til at hjælpe, så sig til.
Hvad skal I have løst de næste måneder?
Der er en del udvikling, der skal gøres de næste måneder. Det vigtigste er omkring resultatformidling, system til stævnekontoret og et specielt WMOC-modul til import/lodtrækning.
Hvad glæder du dig mest til?
Selvfølgelig til at det hele fungerer på løbsdagene. Det er hyggeligt at gøre alle forberedelserne,
men det vigtigste er selvfølgelig WMOC-løbsdagene, selvom det sandsynligvis bliver lange dage.
Jeg håber at kunne give løberne en resultatservice, hvor resultaterne bare er der, når løberne kigger.
Vi vil præsentere resultater på tre medier: Resultatskærme, WIFI-resultater på stævnepladsen og online-resultater på Internettet. Dette er valgt for at gøre det let for løberne, men også for at mindske
påvirkningen, hvis et medium giver problemer.
Heidi Kristensen.
Hvilken opgave har du? Jeg har til opgave at rekruttere frivillige i Søllerød til de mange opgaver, der er i løbet af sådan et stævne. Alle klubber
bidrager ligeligt med frivillige. Jeg tænker vi nok skal være 150 medlemmer fra Søllerød (og måske nogle familiemedlemmer), der er i gang
under stævnet.
Hvad har I fået afklaret indtil nu? Vi har de fleste funktionschefer - og
sektionsledere på plads. Dvs. vi ved hvem der står for kiosken og starten
- men ikke hvem der fx. er startchefer eller hvem der står i starten. Vi
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har samtidig fået funktionsbeskrivelser og antal hjælpere der er behov for fra en del af funktionscheferne. Der er dog stadig en hel del der mangler.
Hvad er den største udfordring? Det bliver nok at skulle motivere så mange frivillige til at tage en
uge af deres sommerferie på at hjælpe ved så stort et arrangement. Det er ikke bare 4-5 timer en
søndag. Det bliver rigtig, rigtig mange timer i en hel uge - og for nogle vil det være kulminationen
på mere end et års arbejde. Heldigvis ligger de 2 sprintløb (hvor der nok er brug for 150 hjælpere til
at holde øje med posterne) i en weekend. Det bliver også en udfordring at få matched folks ønsker
med hvad der er behov for. Jeg er ret begejstret for dem der bare siger - jeg er fleksibel!
Hvad skal I have løst de næste måneder? Vi skal have et overblik over hvad der er af mandskabsbehov og få fundet de fleste frivillige så folk har tænkt ugen ind i deres ferieplaner. Jeg regner med at
have ringet til alle der står i medlemskartoteket inden jul! Jeg tror ikke vi får matched job og frivillige inden jul, men forhåbentlig snart derefter.
Hvad glæder du dig mest til? At se de mange glade løbere - og se de frivillige hygge sig med hinanden og få skabt nogle netværk på tværs af klubskel.
_______________________________________________________________________________________

Lidt mere fra Klubmesterskabet.

Magnus Oscarsson og Susanne Thrane

Maria Munk Eriksen

Endnu to kager kreeret af søllerødder var sat frem. Susanne stod for det indendørs arrangement, men var
selvfølgelig i skoven først. Maria fortæller her om den særlige skildpadde, der i år blev vundet af Peter Tscherning.
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Höst Open.

på ”Mudderholm“ (alias: Bornholm)
Kun DM-finalen for hold kan lokke mig udenfor
Sjælland til eet O-løb! Derfor er Bornholms tilbud
om 3-på-stribe i en weekend attraktivt.
Hvis man vælger stævne efter medaljechance skal
man fravælge Höst Open på Bornholm.
Der er så mange hurtigtløbende svenskere; ofte skal
man langt ned på resultattavlen før man finder en
dansker. Nu tynger medaljer ikke just mine skuldre
– så det gjorde ikke så meget.
Sidste år havde vi fornøjelse af at kunne bruge Ellens embedsbolig på Bornholm (en mulighed Ellen
har, når hun underviser på Bornholm), men ikke i
år.
Vi slog følge med 2 halvgamle FIF-Hillerødder
(Aage Damsgaard og Henning Løwenstein).

Først ankomne biler sad fast på den udpegede pplads (= mark) så vi blev anvist parkering i en afstand fra stævneplads der svarer til banens længde.
På stævnepladsen var sportsbutikkens bil kørt hjælpeløst fast i mudderet.
Igen søgte vi ind i skoven og nu var vi eksperter i
kombinationen ’telt & træer’.
Flot løb i Paradisbakkerne med start ved Oksemyrvejen. God bane – også til de gamle drenge – men
man slap ikke for at klatre i klipper (med kortet i
munden!).
Alt var vådt og ved sidsteposten landede jeg i mudderet på en måde der bedst kan sammenlignes med
’slåskampen’ i North to Alaska med John Wayne
(se den ved lejlighed og tænk på mig). Se billedet!

Henning skaffede en færdig pakke med færge, feriebolig og flere måltider – så det var nemt at gå til.
Man starter fredag eftermiddag med by-sprint i
Gudhjem. Fin lille by på en bakke ved kysten –
husk at læse højdekurver! Min største udfordring
var byens største bygning (Kirken!) - jeg stod lige
ved siden af den, men kunne ikke finde den på kortet. (Løsning: den var gemt under forbudt-skravering). Pinligt!
Lørdag var det Bolsterbjerg. En lidt kedelig skov
med mange løbestræk. Banelæggeren havde brugt
krudtet, inden han kom til banen for de ældre løbere. Eet enkelt bom (hvilket er mindre end sædvanligt) bragte mig ned på min vante plads (2/3
nede i tabellen).
I den weekend var ’Ingolf’ (> 18 meter/ sekund)
også på Bornholm. Vi havde det grønne klubtelt
med, men pløkposen var kun halvt fuld. Når man
har set et telt flyve ved man, at det er ikke nogen
god kombination!
Opfindsomt fandt vi dog en plads med store træer,
der kunne gøre det ud for ’fæste’.
Det havde regnet om fredagen, og det regnede også
om lørdagen. På stævnepladsen var vandhullerne
dækket af nyfaldne blade. Det kostede en autentisk
’sok’ på stævnepladsen – inden løbet var startet!
Der røg den omhyggelige planlægning af ’antal
tørre sokker = antal O-løb’.
Søndag var i Paradisbakkerne. Lørdag nat var også
regnfuld og søndag blæste endnu mere end lørdag.
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Efter et bad og en kop kaffe på Store Torv i Rønne
var vi klar til hjemturen.
Teltet husede også Lisbeth og Ronnie, Andreas og
Anja og nogle FIF- Hillerødder, som selvfølgelig
måtte lægge øre til vores gode oplevelser i DMholdfinalen!
Jens Aaris (H70)
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MiniSUT.
Natløbssæsonen er i gang, og miniSUT´erne
møder talstærkt frem, trods mørket.
Der har været en del tilgang, hvilket vi jo kun
kan glæde os over, især da en del ”gamle” miniSUT´er er rykket op til SUT.
Det glæder os at se de små børn blive til store
børn, der efterhånden har styr på orienteringskortet og med glæde finder vej – også i den
mørke skov.

Denne aften stod Mona for træningen sammen med
Heidi. Her fortæller Mona, med lillesøster Sonja,
ved sin side, om opvarmningen, Ståtrold.

MiniSUT´erne kan også godt det der med at
hygge med bål og pølser. En aften i november
mødtes vi hos fam. Lüthje, der har Folehaven
som nabo.

Emil Marius Jørgensen er 9 år og har været med
i cirka to år.
Jeg snakkede lidt med Emil en mandag i november og fulgte med som ”skygge” på en 1,5
km-bane i skoven. For et par måneder siden
skulle far helst følge med, men nu går det fint
med en anden.
Emil havde ret godt styr på retningerne, også
når han lige havde været lidt inde i terrænet og
skulle videre ad en sti. Det er nemt at få drejet
sig rundt, så man kommer til at løbe den modsatte vej.
Emil kan godt lide kombinationen løb og find
vej. Og det er vel det en orienteringsløber skal
kunne. 😊

Michael Lüthje passede bål og ristning.
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Jættemilen 2017
Af Vincent Becker.
I år blev Jættemilen afholdt af OK73, i Gribskov den 12. november 2017. Det var den 54.
Jættemil. Jættemilen er et ultralangt løb for
klasserne H/D 14 - D/H 70. Der er fællesstart,
så der er også gaflinger, så man kan ikke bare
kroge. Banerne er alt fra 6,1 - 20,4 km.
Banelæggeren i år var Rune Østergaard fra Søllerød OK.
I år var der kortvend, det var ret irriterende, når
man lige havde fundet alle posterne på kortet,
vendte man det, og så var man knap halvvejs.

Jeg har 3 år til at blive 38 minutter hurtigere, så
jeg kan vinde. 😊
Det hårdeste var til sidst på banen, efter at have
løbet omkring 8 km, som sikkert ikke er særlig
langt for de fleste, var der stadig 1-2 km tilbage.
Da jeg endelig kom i mål, fandt jeg ud af, at jeg
kun var 3 minutter efter ham, der var foran mig.
Før løbet var jeg nervøs, for jeg skulle ud at
løbe en lang bane der var mellemsvær, men heldigvis fik jeg det bedre efter at have løbet i 2
minutter.

Hvis man godt kan lide et langt og udfordrende
løb, så er Jættemilen perfekt. Når man er i mål,
har man en virkelig god følelse. Gribskov var
den perfekte skov til Jættemilen, med ret meget
grøft og mose, så var der også bakker der ikke
var for store. Jættemilen er altid på Sjælland, så
løbere fra Sverige og Norge lettere kan komme.

Mit løb
Jeg løb H14, min bane var 7,7 km, jeg løb den
på 1 time og 33 minutter. Jeg kom på 9/13, men
der var fire der var disket.
Jeg syntes selv, at det gik meget godt, jeg var
Vincent, her fotograferet ved NatCup´en, som han
38 minutter efter nummer 1. Jeg havde et par
deltog i for første gang.
poster, hvor jeg bommede, men det gik meget.
godt, og det var et udfordrende løb.
________________________________________________________________________________

NatCup ‘en blev afviklet den 29. november med baner i Jægersborg Hegn og med stævnecenter på
Nærum Gymnasium. Anne Skovbæk var stævneleder (med Svend Erik i ryggen), og hun kunne sammen med os andre, glæde sig over en vellykket afvikling.

Fra venstre: En af postudsætterne Svend Erik Jepsen, Banelægger Ulrik Illum, Udsætterchef Mads Lassen og
Banekontrollant Jørgen Münster Swendsen. Resultatformidling stod Mads, Bo Rasmussen og Thor Find Andersen for. Stævneleder Anne Skovbæk. (Se flere billeder på Flickr)
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DM´er i 2018 - og andre større løb.
23/3
24/3
25/3

Danish Spring
Danish Spring
Danish Spring

Sorø
Avnstrup
Avnstrup

Sprint
Mellemdistance
Lang (Palmesøndag)

29/3
30/3
31/3

Påskeløb
Påskeløb
Påskeløb

Fanø
Fanø
Fanø

Etapeløb

8/4
22/4
26/5
27/5

1. Divisionsmatch
DM-Ultralang
DM-Sprint
DM-Sprintstafet

Teglstrup Hegn
Jægerspris
Hillerød
Hillerød

Se herunder!

Etapeløb
Etapeløb
Første runde
Ultralang
Sprint
Sprintstafet

WMOC
Lørdag 7/7
Søndag 8/7
Tirsdag 10/7
Onsdag 11/7
Fredag 13/7

DTU
Christiansborg
Tisvilde Hegn
Tisvilde hegn
Søskoven

Sprintkvalifikation
Sprintfinale
1. kvalifikation
2. kvalifikation
Finale

25/8
26/8

DM-mellem
Midgårdsormen

Højgaard Skov
Hastrup

Mellemdistance
Stafet

2/9

1. division

Boserup

Anden runde

8/9
9/9

DM-stafet
DM-lang

Harrild Hede
Ulbjerg Plantage

Stafet
Lang

28/9
29/9
30/9

KUM

Fosdalen
Fosdalen
Fosdalen

KUM 2018
Lang
Stafet

6/10
7/10

DM-nat
DM-hold

(?)

Rørvig Sandflugtsplantage
Store Hareskov

Nat
Lang

14/10

1. div

(?)

?

op/ned 1.-2. div.

11/11
Jættemilen
?
Ultralange baner
________________________________________________________________________________
Hej alle søllerødder. (Del af mail fra 21. november fra Kirsten M. Se detaljer om hele turen i mailen)
Hvis du ikke har prøvet vestjysk klitterræn endnu
– så får du nu alletiders chance!
Påskeløb 2018 arrangeres fra Skærtorsdag 29.3 til
Påskelørdag 31.3 i ét af Danmarks mest udfordrende og smukkeste O-løbsterræner, nemlig på
Fanø.
Hér kommer et rigtig godt tilbud til hele familien,
idet vi planlægger at arrangere en tur, der skal fungere både som læringstur for SUT- og mini-SUTgruppen (og måske for de lidt ældre også??) og
som klubtur med mulighed for, at andre søllerødder også kan deltage.
Vi har tidligere haft en rigtig fin tur med SUTgruppen til Oksbøl, hvor vi boede på et fantastisk

vandrerhjem (Danhostel Blåvandshuk) en enkelt
nat, inden vi drog videre til Påskeløb i Stenderupskovene. Nu har vi været så heldige at få plads
igen – og da Fanø ikke byder på overnatningsmuligheder med både plads og mad til alle os søllerødder, bliver vi boende dér med helpension på
hele turen. Det koster daglig transport fra Oksbøl
til Fanø tur / retur hver dag fra torsdag til lørdag.
Da ikke alle har fri i dagene op til påskens helligdage, bliver der mulighed for at nøjes med at deltage i en del af turen. De der deltager i hele turen,
får til gengæld tilbud om flere træninger i Påskeløbsrelevant terræn på den jyske vestkyst (planlagt
af klubbens ukronede klitkonge Bo Konring) og
selvfølgelig deltagelse i selve Påskeløbet.
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Træningssiden.

Breddetræning = Træning for alle
Endnu et træningsefterår har passeret, når du læser
dette nummer af Komposten, og mange super træninger er gennemført. Vi har som vanligt været
rundt i vores lokale skove. Men også Tokkekøb
Hegn og Folehave har været besøgt.

Inden vi når så langt, skal vi dog også lige have afviklet det traditionsrige JULEMAVERÆS 2. juledag. Michael Graae har lagt planerne og han får god
hjælp af Mogens Hagedorn og Steen Olsen, så I kan
roligt glæde jer.

Nattræning er også en fast tradition i efteråret med
tre træninger sidst i oktober og først i november. En
ekstra nattræning annonceret i Trørød Hegn måtte
desværre opgives på grund af skovvæsenets voldsomme indgriben/udtynding blandt skovens store
bøge. Skoven var ganske enkelt som et stort mikadospil, hvor vi frygtede, at løb i mørket ville blive
for stor en udfordring. Af samme årsag blev sidste
nattræning flyttet til Rude Skov.
Spændende bliver det at se, hvordan Trørød Hegn
tager sig ud, når vi næste gang den 6. januar 2018
igen har træning dér. Men nu i dagslys.

Breddetræning 2017

Også vore øvrige nærskove har mærket skovvæsenets arbejde. Et kendetegn ved arbejdet synes at
være, at de store stammer fjernes, men at de afskårne grene og kvas bliver ladt tilbage, og det er
ikke nemt at løbe i.
Klubmesterskabet blev som altid afviklet under
Gerts kyndige ledelse. Efterårets første lørdagstræning var henlagt til Ravneholm og blev omdøbt til
Klubmesterskab. Dagen blev særdeles velbesøgt
med 95 navne på listen.
For at sikre sig titlen som klubmester, skulle man
vurdere sin tid for gennemførsel af banen, og så
løbe så tæt som muligt på denne tid. Og alt sammen
selvfølgelig uden brug af ur.
Alberte Kaae-Nielsen klarede opgaven med en fejlmargin på kun ét sekund. Et sådant resultat er svært
at slå, og det rakte da også til titlen. Peter Tscherning sikrede sig titlen som årets skildpadde, der er
den løber, der har den næst største margin.
Den nye kalender for første halvdel af 2018 er næsten på plads. Vi ser frem mod et halvår, hvor der
vil blive trukket store veksler på søllerøddernes
kræfter. Frem mod WMOC 2018 får mange rigtig
travlt. Men mon så ikke træningerne kan blive et
godt middel til lidt afstresning.
Igen bliver træningerne et miks af de lokale skove
og så nogle ”gæsteskove”.
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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

06-01-18

575

Trørød Hegn

13-01-18

576

Geel Skov

20-01-18

577

Rude Skov

27-01-18

578

Tokkekøb Hegn

03-02-18

579

Søllerød Kirkeskov

10-02-18

580

Ravneholm

17-02-18

581

Grønholt Vang

24-02-18

582

Geel Skov

03-03-18

583

Rude Skov

10-03-18

584

Trørød Hegn

17-03-18

585

Folehave/Rungsted Hegn

24-03-18

-

Danish Spring – træningsfri.

31-03-18

-

Påskeløb – træningsfri.

05-04-18

586

Nørreskoven

12-04-18

587

Ravneholm

19-04-18

588

Rude Skov

26-04-18

589

?

03-05-18

590

Søllerød Kirkeskov

10-05-18

-

Kr. Himmelfartsdag – træningsfri.

17-05-18

591

Geel Skov

24-05-18

592

DTU

31-05-18

593

Jægersborg Hegn

07-06-18

594

Rude Skov

15-06-18

595

Valby Hegn – sommerslut.

OBS – Ændringer kan forekomme.
Tjek hjemmesiden.

