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Praktiske Oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220 

      

Kasserer Gitte Oscarsson  sokkasserer@gmail.com  30378276 

   Danske Bank 1551-4450341800   

      

Bestyrelsesmedlemmer Trine Næstoft   trju@novonordisk.com  30752135 

 Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

 Iben Maag iben.maag@gmail.com  51536460 

 Marianne Illum marianne@illum.info  40433733 

 Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658 

 Jens Herman Krebs krebs@privat.dk  42404942 

Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk  30706502 

Suppleant Aske Jepsen askejepsen@hotmail.com  28251839 

    

O-Posten Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal  49146506 

   vibe.bogevig@gmail.com  29405649 

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden. 

      

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  61507649 

   kirstenkeld.olsen@gmail.com   

 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).   

 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt kasserer Jens. 

A. Hansen for at få en ny. 

  

      

Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk    

Funktion:     

Klubtræning Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447 

Klubhus booking Googlekalenderen klubhus.sok@gmail.com   

Klubtøj Ellen Thisted ellen.thisted@skolekom.dk  45866396 

Kort Niels Raagaard nraagaard@hotmail.com  61161868 

Kortsalg Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756 

     

Materiel Vangeboskole Jens Herman Krebs krebs@privat.dk  42404942 

Natlamper Iben Maag iben.maag@gmail.com       51536460  

Revisorer John Lassen johnelassen@gmail.com  30380685 

 Uffe J. Pedersen  uffe.just.pedersen@gmail.com  21583986 

TC Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658 

     

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025 

Mini-ungdom 

 

Magnus Oscarsson moc@telia.dk  28274723 

Pressekontakt Claus K. Nielsen  Claus.kn@webspeed.dk  23326829 

     

Hjemmeside www.sollerod-

ok.dk 

sollerod@sollerod-ok.dk 

 

  

Hjemmesideredaktør Helge Tillingsøe  helge.tillingsoe@gmail.com  40107364 

Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte   

 

Klubtelefon i Rønnebærhuset 

    

48174590 

Fotoalbum på Flickr   www.bit.ly/sokalbum    

 

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da redaktøren og ret selv fejlen i O-service 

 

mailto:niels@bentzon.net
mailto:sokkasserer@
mailto:marianne@illum.info
mailto:annek@ltk.dk
mailto:henrik@molsen.dk
mailto:kirstenkeld.olsen@gmail.com
http://www.o-service.dk/
http://www.o-service.dk/
mailto:henrik.kleffel@gmail.com
mailto:klubhus.sok@gmail.com
mailto:ellen.thisted@skolekom.dk
mailto:nraagaard@hotmail.com
mailto:iben.maag@gmail.com
mailto:annek@ltk.dk
mailto:bo@konring.dk
http://www.sollerod-ok.dk/
http://www.sollerod-ok.dk/
mailto:sollerod@sollerod-ok.dk
mailto:helge.tillingsoe@gmail.com
http://www.bit.ly/sokalbum


Komposten – 28. årgang nr. 2 - april 2018                                                    Søllerød Orienteringsklub 

3 

Indholdsfortegnelse 
Praktiske oplysninger ....................................................................................................................................... s. 2 

Indholdsfortegnelse m.m. ................................................................................................................................. s. 3 

Referat af generalforsamlingen ........................................................................................................................ s. 4 

Årets ”Søllerod” ............................................................................................................................................... s. 7 

Formanden har ordet ........................................................................................................................................ s. 8 

Årets træner ...................................................................................................................................................... s. 9 

O-løb i Catalonien .......................................................................................................................................... s. 10 

Påskeløb på Fanø .........................................................................................................................................    s. 16 

Et guldbryllup ..............................................................................................................................................    s. 18 

Hulveje i Ravneholm og Geel skov ................................................................................................................ s. 20 

Kan du kende stedet?...................................................................................................................................... s. 22 

Danish Spring ................................................................................................................................................. s. 23 

Velkommen m.m. ........................................................................................................................................... s. 24 

Fra Bettinas dagbog ........................................................................................................................................ s. 25 

Træningssiden ................................................................................................................................................ s. 28 

 

Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

• 30. maj 2018. Bladet udkommer ca. to uger senere. 

• 30. august 2018. Bladet udkommer ca. to uger senere.   
 

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 
 

Find vej Dagen 2018.  
 

Søllerød Orienteringsklub er igen med på den landsdækkende event Find vej Dagen, der i år afvikles lør-

dag 5. maj. Find vej Dagen gennemføres med støtte fra Nordea Fonden og er et sjovt motionstilbud til alle - 

familier, børn, unge og ældre - både med og uden kendskab til o-løbssporten. 

Igen i år håber vi at se mange fra lokalområdet jagte vores røde pæle i skoven og dyste med venner og fami-

lie om de hurtigste omgange på skovsprinten.  

 

Stævnepladsen er ved Vangeboskolen og løbene foregår i 

Ravnholm Skov i tidsrummet 13:30 til 15:00 (sidste start).  

 

Så … læg vejen forbi Vangeboskolen lørdag 5. maj og vis Søl-

lerøds farver – måske endda iført det nye klubtøj. Du kan også 

supplere med en ekstra træning og et valgfrit antal omgange på 

sprintbanen.  

 

Kom og vær med til at skabe liv på stævnepladsen – og tag fa-

milie, venner, naboer, kolleger og hund (i snor) med. 

Vi ses 5. maj ved Vangeboskolen mellem 13:30 og 15.       
 

Frede og Steen 
 

 

Find vej-projekterne fik fornem omtale, da Tv2 Østjylland bragte et interview med H.K.H. Kronprins Frederik 

i forbindelse med de forestående Royal Run-løb i maj. 

Her blev kronprinsen blandt andet spurgt til, hvordan man kan motivere sine børn til at motionere - og her 

kom Kronprinsen ind på Find vej-projekterne med faste poster og gratis kort, der kan findes ca. 300 steder 

over hele landet. 

- Man kan lege det som en skattejagt til at starte med, og så når man bliver en lille smule ældre kan man 

sige, nu laver vi orienteringsløb, sagde kronprinsen blandt andet. 
 

Billedet er fra Find vej Dagen 2017 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Generalforsamling. 
22. februar 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Erik Brühl 

Referent: Ellen Lindmark Frier 
 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen 
Bestyrelsesberetningen er trykt i Komposten nr. 1 2018. På generalforsamlin-

gen blev formandens beretning ledsaget af en præsentation, hvor han havde 
valgt at koncentrere sin beretning til følgende indsatsområder: 
 

• Stævner 

• Stafetter 

• Klubture 

• WMOC 2018 

Stævner 

DM Nat, 18. marts i Jægersborg Hegn 
 300 deltagere, 60 hjælpere 

Eksemplarisk gennemførelse hvor en række nye elementer i stævneafvik-
lingen blev prøvet af.  

         NAG Indoor Sprint, 19. marts 
 300 deltagere, 40 hjælpere 

 Første indendørs O-stævne i Danmark. Vil blive gentaget som optakt til  
                WMOC   

          FindVej, 29. april i Ravneholm 

 120 deltagere 
          SkovCup, 31. maj i Rude Skov 

          Exhaust Trail, 10. juni i Ravneholm 
 220 deltagere 

          NatCup, 20. november i Jægersborg Hegn  
  160 deltagere 

 
Klubben har ikke stået for så mange stævner i 2017 – og vil heller ikke gøre 

det i 2018, da vi er med i WMOC arrangementet, der kræver store ressour-
cer. Nogle af klubbens medlemmer har været i gang længe. Formanden op-

fordrer alle til at melde sig til stævnet som hjælpere. Der er brug for alle! 
 

Stafetter 
Der er sat et nyt initiativ i gang, der har til formål at tilbyde kvalitetstræninger 

og deltagelse i internationale stafetter. På denne måde kan der skabes en større 

klubidentitet og sammenhæng mellem ungdom, elite og bredde.  
Det foregår ved at tilbyde nattræninger tirsdag aften – forår og efterår. Johan 

Aagaard er ansat som træner.  
I 2017 deltog hold fra Søllerød OK i Tiomila: et ungdomshold, der blev nr. 41, 

hvilket samtidig var det bedst placerede danske hold – og et seniorhold, der 
trods afbud klarede sig flot igennem og blev nr. 204 ud af 315 hold.  

I 2018 vil der også være SOK hold, der deltager ved Tiomila.  
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Klubture 
47 søllerødder tilbragte en uge i sommerferien i Dolomitterne. De deltog i 2 

bysprint og 3 løb i bjergene. Derudover var der træningsløb. Indkvarteringen 
var på et lille familiehotel i San Martino de Castrozza. Som altid var det på alle 

måder en aldeles dejlig tur. 
Derudover har der været arrangeret bustur til DM for hold (i Jylland), hvor del-

tagerne kom hjem med en flot bronzemedalje. En tur der uden tvivl vil blive hu-
sket af mange og længe – og af dem, der desværre ikke kunne deltage.  

Kirsten Møller havde arrangeret klubtur til DM i stafet på Fyn, hvor vi var indlo-
geret på et dejligt idrætscenter med swimmingpool.  

 
2018 

Også i 2018 er der planlagt arrangementer, og det største vil uden sammenlig-
ning være WMOC. På nuværende tidspunkt er der er flere end 3.300 tilmeldte. 

Stævnet foregår i Tisvilde Hegn, Gribskov og på Christiansborg/Christianshavn 

(sprint). Korttegning og banelægning er meget langt. Der er en del udfordringer 
med tilladelser og baneforløb til sprinten, hvilket Jens Aaris redegjorde for.  

Iben Maag fortalte om Arena-gruppens arbejde (bl.a. stævnekontoret), Bo Kon-
ring fortalte om IT/Tele arbejdet, og Kirsten Møller fortalte om Beredskabsgrup-

pens arbejde.  
Der er møde for alle funktionsledere den 17. marts. 

Heidi Kristensen står for bemanding og koordinerer hjælpere.  
Som nævnt tidligere: der er brug for alle! 

 
Generalforsamlingen takkede formanden for en fyldestgørende beretning, både i Kom-
posten og ved selve generalforsamlingen.  
  

          Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.  

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 

Heller ikke i år lykkedes det at nå det budgetterede underskud på kr. -64.000. 
Overskuddet for 2017 er på kr. 46.582. 

Gode indtægter fra løbsarrangementerne, et højere tilskud fra Rudersdal Kom-
mune end forventet og indkøb af printer er udskudt til 2018. 
 

Årsregnskabet blev godkendt ved akklamation. 
 
Mogens: efterlyser information om hvad man skylder klubben (kontoudtog) 

John Lassen: roser Gitte Oscarssons arbejde som kasserer (2017 er Gittes første år 

som kasserer) 
 

Jens Aaris: gør opmærksom på, at der bør være to godkendelser til at kunne hæve på 

klubbens konto, når der nu er er så mange penge i klubben. Dette vil bestyrelsen tage 

til efterretning.  
 

Afslutningsvis for dette punkt kan nævnes, at Jørgen Münster-Swendsen hjælper Gitte 

med regnskaberne. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

Budgetterede indtægter: kr. 336.000 
Budgetterede udgifter: kr. 479.326 

Budgetteret underskud: kr. -143.326 
Eliteudvalget har udarbejdet en ny tilskudspolitik der tilgodeser de unge løbere og de-

res muligheder for at komme ud til flere løb. 
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Materiel – ny printer skal indkøbes 

Tilskud til nyt klubtøj – budgetteret med 70.000 (det er vigtigt at skabe en klubidenti-

tet og signalere fællesskab. Der er ikke meget af ”det gamle” klubtøj tilbage, så det er 

oplagt, at vi får designet nyt klubtøj, der i valg af farver og stil appellerer mere til de 

unge i klubben).  

Der er ikke budgetteret med WMOC, da der endnu er store usikkerheder i WMOC pro-

jektets budget 

Ulrik Illum: spørger, om vi ikke bør hensætte et beløb til tab. Efter lidt snak frem og 

tilbage, konkluderes det, at vi kan risikere at tabe de kr. 35.000 (efter en kommentar 

fra Jens Hansen), der er skudt ind i projektet fra hver deltagende arrangør-klub, og at 

vi samtidig sætter vores lid til, at der kommer så mange tilmeldinger til WMOC, at ar-

rangementet løber rundt.  

Generalforsamlingen godkendte budgettet med akklamation. 
 

5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdoms-, senior-, fa-
milie- og passivt medlemskab 

 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter for 2018 (uforandret): 
 

Familie  kr. 1.440  

Senior  kr.    840     
Junior  kr.    600     

Passiv  kr.    275     
 

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne med akklamation. 

 
6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 
 

7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer 
a. Formand – På valg:  

i. Niels Bentzon – genopstiller  

           
b. Bestyrelsesmedlemmer – På valg: 

i. Marianne Illum – genopstiller 
ii. Trine Næstoft – genopstiller 

iii. Jens Krebs – genopstiller  
 

   Alle bliver genvalgt ved akklamation.  
 

c. To revisorer for 1 år: På valg: 
i. Torben Bøttcher – genopstiller ikke 

I stedet for er Uffe Just Pedersen foreslået af besty-
relsen 

ii. John Lassen – genopstiller 
 

   Begge er (gen)valgt ved akklamation. 

 

d. To suppleanter for 1 år – På valg: 
i. Aske Jepsen – genopstiller 

ii. Henrik Molsen - genopstiller 
 

   Begge er genvalgt ved akklamation. 
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e. En revisorsuppleant for 1 år – På valg: 
i. Uffe Just Pedersen – er valgt som revisor 

ii. Philip Bæk Christiansen er foreslået af bestyrelsen – og blev valgt 
ved akklamation 

 
Svend Erik Jepsen forslår, at vi fremover husker at spørge generalforsamlingen, 

om der er andre kandidater end dem, bestyrelsen peger på, der gerne vil stille 
op til bestyrelsesposterne. Dette forslag blev taget til efterretning.  

 
8. Eventuelt 

42 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
Jørn Wigh – spørger om der er nyt om klublokaler: Iben gav en kort status fra Bruger-

rådsmødet. Der er fortsat ikke taget endelig beslutning 

Mogens – spørger til hvor der er mulighed for større mødelokaler. Svaret, der blev gi-

vet, var: der er lokaler ovenover, hvor vi har Molboløb. 

Jens Aaris – foreslår at vi laver en nøgleudskiftning, da der er mange nøgler ude 

Mogens – gør opmærksom på at vi har fælles nøgler med børnehaven 

Bestyrelsen vil drøfte mulige løsninger på ’nøgle’-problemet. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 

Holte, den 4. marts 2018 
 

Ellen Lindmark Frier (referent) Erik Brühl (dirigent) Niels Bentzon (formand) 
 

Referatet er nu (8/4-18) underskrevet af referent, ordstyrer og formand. 

 

Årets Søllerød 
Ved klubbens generalforsamling i februar er 

der tradition for at hædre et klubmedlem, der 

gennem længere tid har ydet en indsats for 

klubben og dens medlemmer. Hæderen som 

Årets Søllerod tilfaldt i år ikke en men to per-

soner, der begge brænder blandt andet for ung-

domsarbejdet. På generalforsamlingen hæd-

rede vi Kirsten Møller og Bo Konring som 

Årets Søllerødder, og de fik overrakt Søllerød 

Orienteringsklubs Fortjenstpokal som udtryk 

for hæderen. 

Bo har bygget ungdomstræningen op fra bun-

den og løbende udviklet og fornyet den siden. 

Han har stået for utallige U2-kurser i Østkred-

sen, voksentræninger i Søllerød, lagt baner til 

mange af vores stævner, været stævnekontrol-

lant - nu også med IOF akkreditering - og på 

det seneste også været lærer i O-skolen. Og så 

er han en teknisk meget dygtig o-løber. Bedst 

som man tror, at nu har man løbet fra ham, mø-

der man ham, når man er kommet i mål!  

Kirsten brænder mindst lige så meget for ung-

domstræningen og er en dygtig og empatisk 

coach og træner for de unge, hvor intet overla-

des til tilfældighederne. Hun er desuden en ord-

ekvilibrist, der har påtaget som rollen som ind-

pisker og motivator forud for divisionsmatcher 

og klubture. Hvem husker ikke hendes mail for 

nyligt om SUT- og klubturen til påskeløbene, 

som hun i øvrigt også arrangerede, og hendes 

pep-mail forud for den seneste divisionsmatch, 

der endte med at blive et tilløbsstykke uden 

lige. Og så lægger hun tålmodigt ører til vores 

beklagelser over store og mindre skavanker, og 

hun har været en stor støtte til flere af vores 

medlemmer, der har oplevet personlige kriser. 

Nå ja - og så er hun også medarrangør af mol-

boløbene.  

Tillykke til Kirsten og Bo! 

-Niels 
 

(Se billede af Bo og Kirsten på side 22)
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Formanden har ordet. 
 

Vintersæsonen er omsider ovre. Det holdt 

hårdt, hvilket ikke mindst de mange søllerød-

der, der var taget til Fanø for at løbe påskeløb, 

fik at føle. Starten til første etape var lagt ude i 

de åbne klitter, der i dagens anledning var sne-

dækkede, og der blæste en iskold vind fra øst, 

så der blev løbet i fuld vintermundering inklu-

sive vådsokker. Nu kun en uge senere ser det 

ud til, at foråret for alvor er kommet, og ved 

årets første torsdagstræning i Nørreskoven 

havde flere dristet sig til at iføre sig lettere ge-

vandter. 

 

 
 

Men året begyndte helt som det plejer med ti 

molboløb. På forhånd var der spænding om del-

tagerantallet. Vi havde justeret priserne for 

bane og kort en smule, efter at de har været 

uændrede i mange år, men det ser ikke ud til, at 

det har afholdt folk fra at deltage, og ved sæso-

nens slutning var antallet af starter på niveau 

med de foregående år. Til gengæld kan vi 

glæde os over en lidt større indtægt på grund af 

prisjusteringen. Vi havde også den glæde, at 

TV2 Lorry en fredag i februar bragte et indlæg 

om molboløbene, hvor man kunne genkende 

flere af klubbens kendte ansigter løbende rundt 

i Ravneholm med kort og kompas. Fin PR 

skulle man mene, men vi oplevede ikke det 

store ekstra rykind om søndagen. Til gengæld 

havde flere spejdergrupper fået øjnene op for 

molboløbene, og vi har nu udarbejdet et kon-

cept rettet mod dem, som vi håber at få glæde 

af i 2019. Stor tak til de mange arrangører og 

molboteamet, der har lagt mange timer i at give 

de mange deltagere motion og gode oplevelser 

i skovene. 

 

I februar holdt vi klubbens generalforsamling, 

der er refereret andet sted her i Komposten. 

Ved den lejlighed hædrede vi også Årets Sølle-

rod, der i år var en duo, nemlig vores utroligt 

energiske og dygtige ungdomstrænere Bo og 

Kirsten. Her vil jeg kun skrive, at mange på for-

hånd havde tilkendegivet, at nu måtte det være 

på tide, at netop de to modtog hæderen. Den 

nærmere begrundelse kan I læse andet sted i 

Komposten. Som afslutning på en god aften 

fortalte Bo og Kirsten om deres tanker og stra-

tegi for ungdomsarbejdet i de kommende år, 

herunder DOFs nye træningskoncept TBU 

”Træning af Børn og Unge”, hvor Søllerød Ori-

enteringsklub er blevet godkendt som en af fire 

klubber, der deltager i et pilotprojekt før kon-

ceptet introduceres landsdækkende.  

 

Påskeløbene blev som nævnt ovenfor en lidt 

kølig fornøjelse, men klitterrænerne på Fanø er 

uovertrufne og bør efter min mening stå på en-

hver o-løbers drømmeliste. Svært var det; me-

get svært endda, og på sidste etape var vi 

mange, der var seriøst udfordrede i de bjergfyr-

bevoksede indlandsklitter. Man kunne godt fo-

restille sig, at der blev indsamlet værdifuldt 

materiale til bomkanonen. Mange søllerødder 

havde tilmeldt sig klubturen, som Kirsten og 

Bo arrangerede, og fik ekstra bonus i form af 

træningsløb i klitter i dagene før konkurren-

cerne, meget fin indkvartering på vandrerhjem-

met i Oksbøl og ikke mindst hyggeligt samvær 

og en masse kortnørderi. 

 

Nu venter forårets løb, og lige for står første 

runde af divisionsturneringen, hvor vi møder 

Allerød OK, Tisvilde Hegn OK og FIF Hillerød 

i Teglstrup Hegn. Da tilmeldingsfristen udløb 

var jeg ved at falde bagover, da jeg sort på hvidt 

kunne læse, at vi er ikke færre end 115 til-

meldte søllerødder! Det er helt fantastisk, og 

det bliver en fest med alle de mange søllerødder 

i skoven. Og festen bliver ikke mindre af, at det 

bliver første gang, vi optræder i det nye klubtøj. 
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Rigtig mange har benyttet sig af det gode intro-

duktionstilbud og har fornyet o-garderoben, så 

ingen bliver fremover i tvivl om, at her kommer 

en søllerod fra en landets bedste klubber, der 

har et misundelsesværdigt klubsammenhold, 

hvor der er plads til unge og ældre, begyndere 

og erfarne, motionister og eliteløbere og alle 

andre, der har lyst til at færdes i naturen med et 

kort i hånden. 

 

En bedre begyndelse på forårssæsonen kan vi 

ikke ønske os. Vi ses i forårsskoven. 

 

-Niels 

 
Formand Niels blev kattekonge ved søllerødder-

nes fastelavnsløb.

_______________________________________________________________________________________ 
 

Årets Træner 
 

Hvert år kan klubber indstille trænere til hæde-

ren som Årets Træner i DOF (Dansk Oriente-

ringsforbund). I år blev Magnus valgt for sit 

store engagement som træner for vores yngste 

søllerødder. Han blev hædret ved DOF´s re-

præsentantskabsmøde i februar og ved Mini-

SUT-træningen efterfølgende. Det skete med 

børnechampagne og chokoladefrøer og en bu-

ket blomster. 

 

I indstillingen hed det blandt andet: 

Magnus Oscarsson skal være årets træner, fordi 

han med sin seriøsitet, sit store engagement og 

arbejde hver mandag skaber orienteringsløbs-

træning i høj kvalitet, der inspirerer de yngste 

børn og deres forældre. Magnus planlægger 

træningerne i detaljer, og han er meget dygtig 

til at uddelegere dele af træningen til hjælpe-

trænere og forældre. Alle forældre får i slutnin-

gen af ugen en mail om næste uges træning med 

oplysninger om, hvor træningen foregår. Der er 

også en beskrivelse af træningen og som regel 

opfordringer til at deltage i andre af klubbens 

aktiviteter. 

Søllerød Orienteringsklub er på få år vokset til 

at have en af landets største ungdomsafdelin-

ger, hvor der er plads til både bredden og eliten. 

Det sociale sammenhold på tværs af alder har 

høj prioritet og klubben har succes med at fast-

holde de unge i sporten op gennem teenage-

årene. 

En ildsjæl som Magnus Oscarsson skaber ikke 

kun dynamik og liv i en enkelt klub. Han er 

med til at skabe interesse og fremgang for hele 

orienteringssporten. 
Se linket fra DOF

 
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7445-
veloverstaet-repraesentantskabsmode-i-weekenden 

 

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7445-veloverstaet-repraesentantskabsmode-i-weekenden
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7445-veloverstaet-repraesentantskabsmode-i-weekenden
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BARCELONA – GIRONA - TARRAGONA 
Hvorfor sjoske rundt i de hjemlige vinterskove, når O-et findes i CatalOnien ? 

 

 
De søllerødske farver har indtaget Catalonien – læg mærke til, at det nye løbetøjs grå grundfarve er med ! 

 

PWT-Travel lokkede med O-løb i anderledes 

terræner og i gamle borgbyer, så vi blev nødt til 

at tage med på dette års første store tur, som 

skulle gå til det nordøstligste Spanien. Det viste 

sig, at også Arne Grøndahl havde ladet sig 

lokke, så vi var en storgruppe på 3 søllerødder 

og 1 OK-Øst-løber, som udgjorde det danske 

indslag i den store rejsegruppe, som ellers be-

stod af ca. 100 ældre løbere fra de øvrige nor-

diske lande. 
 

 
Bjergene ved Montserrat set fra området bag første dags stævneplads – de er vist et besøg værd ! 

 

De først dage boede vi centralt i Barcelona, og efter lidt turistliv med bl.a. besøg på Ramblaen, ved 

Columbus-søjlen og den ombyggede tyrefægningsarena drog vi O-sultne nordboere på en times bus-

tur ud til LØB nr. 1 i et skovområde nedenfor de karakteristiske bjerge ved Montserrat. Terrænet var 

først et grovkuperet skovområde, som kunne byde på nogle vanskeligheder, da terrænet indeholdt 

mange spor, som fulgte højdekurverne og som kunne forveksles med den enlige sti, som var vist på 

kortet. Den anden del af løbsområdet var et næsten fladt parti - antageligt et gammelt olivenfelt, der 

nu var udlagt til skov. Sti-/vejsystemet opdelte skoven i rektangulære felter – her skulle der bare sættes 

fuld fart på benene, idet O-problemerne var små.  
(Se kortene vedhæftet den elektroniske udgave). 
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          Den store rundkørsel på Placa d`Espanya.                             Columbus står højt over havnen i Barcelona 
 

   
Den helt fantastiske 

udsigt fra platfor-

men foran det store 

kunstmuseum i 

Barcelona. 

Desværre var alle 

springvandene un-

der vintereftersyn, 

men udsigten giver 

et flot overblik 

over den store ”ho-

vedstad” i Catalo-

nien. Rulletrapper 

førte op til og ned 

fra kunstmuseet ! 

 

 

LØB nr. 2 blev afviklet i selve Barcelona i det 

vildt kuperede område omkring bjerget 

Montjuic, hvor det store kunstmuseum og de 

olympiske stævnepladser fyldte godt ud på kor-

tet. Her fik vi virkelig vores sag for på den 2-

delte bane – med kortskift og målestokskift. 

Første del – 1200 sværtlæste meter på 1:5.000 

– afvikledes i et skrånende parkområde med 

mange – mange – stier, trapper og pergolaer.  

Anden del – 2900 nærmest ulæselige meter på  

kort i 1:7.500 og med ultrasmå postcirkler/-

postnumre – en virkelig barsk opgave, som gav 

lange løbstider. Vinderen – en vild finne – løb 

på 50 minutter, medens både Arne og jeg 

overså post 7, så vi måtte finde os i at blive di-

sket efter vores kæmpeindsatser. Arne brugte et 

par timer og jeg knoklede rundt i en times tid – 

medens Vibe denne dag slog til og vandt da-

gens etape – også efter næsten en times hårdt 

arbejde på den samme bane.  
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Et af tårnene på den utroligt spændende og imponerende Santa 

Maria del Mar, som ligger godt klemt inde mellem de høje byhuse 

i det gamle kvarter. 
 

Vibe og jeg havde vandret rundt i dele af den gamle bydel i 

Barcelona og selvfølgelig besøgt Katedralen og den roman-

berømte kirke, Santa Maria del Mar, som bestemt er et besøg 

værd – alle, der har læst Havets Katedral, kender historien 

bag dette fantasiske bygningsværk. 

Men selvfølgelig skulle der også løbes i et område i den 

gamle bydel, hvor LØB nr. 3 var henlagt til de snævre gader 

med de mange retvinklede sving og hjørner.  

Starten blev noget forsinket på grund af en brandulykke i et 

EL-skab, så vi var noget nedkølede efter en halv times ven-

tetid i en af de snævre gyder, hvor vinden bestemt ikke lu-

nede. Organiseringen af selve starten virkede noget rodet – 

men af sted kom vi – og SI-systemet virkede ! 

For at give flere vejvalgsproblemer = omveje, havde man 

opsat spærringer i flere af de snævre gyder, hvilket  - set med 

mine useriøse øjne – er en kunstig måde at ”bygge” en O-

bane på. Uden at jeg bommede en meter, blev min 2,3 km 

lange bane derved forlænget til en effektiv løbedistance på 

3,3 km – en forøgelse på mere end 40%, hvilket jeg mener 

er i overkanten.  

Jeg skal lige tilføje, at jeg synes, at det er særdeles underhol-

dende og udfordrende at ”drøne rundt” i de snævre gader i 

en gammel kulturby. Byoplevelsen er fantastisk. 

 
 

Så skulle vi flytte os mod nordøst til Girona, 

hvor vi skulle have 4 overnatninger og et enkelt 

O-løb. En af dagene var der mulighed for en 

dagtur i bus op til Andorra i Pyrenæerne – Vibe 

og jeg havde valgt IKKE at være med på den 

GIRONA-facaderne ned mod floden gennem byen. 
 

tur, men ville i stedet at bruge tiden i den gamle 

by og i Gironas omegn.  

Det var så heldigt, at den lokale O-klub havde 

udsat små pæleposter i den gamle bydel og i  

 

områderne øst for og vest for byen, så der var 

virkelig meget at tage fat på for et par turistende 

O-løbere. Og kortene var lækre veltegnede i 

1:5.000 med mange fine detaljer. 

En af Gironadagene drog vi ud mod Middelha-

vet for at afvikle LØB nr. 4 i et kystnært skov-

område. Det havde regnet lidt om morgenen, så 

denne dag fik vi turens eneste omgang våde lø-

besko. Det var et rigtigt ”skovløb” i et terræn, 

som virkede meget danskervenligt = lidt Tis-

vilde-agtigt.  

Vi var i nærheden af byen Figueres, hvor det 

berømte ”Teatre-Museu Dalí” ligger, så selv-

følgelig var der planlagt et besøg dér.  

Det kan kun anbefales på det varmeste at lægge 

et besøg ind på det museum – det er bestemt en 

omvej værd. At se Dalís utroligt mangeartede 

kunstneriske udfoldelser er fantastisk – hans  

behandling af ”detaljens kunst” er meget spæn-

dende – man kunne nærmest hænge fast i detal-

jerne, hvilket jo er farligt for en O-løber !!! 

I alt en superfin dag. 
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Efter Gironadagene skulle vi nu til en ny base 

– et hotel midt i Tarragona, som er en halvstor 

by (over 100.000 indbyggere) sydvest for Bar-

celona. En herlig by med en Rambla, som går 

OP ad bakke, når man går NED mod kysten.  

Den første aften deltog vi i LØB nr. 5, som var 

en ret simpel prolog i et lille parkområde gan-

ske tæt på hotellet. Egentligt var det for at 

checke alle deltagerne, som skulle løbe med i 

MOC = ”Mediterranean Open Championship 

2018”. Selve løbet var på 1,4 km, som kunne 

løbes på 10-11 minutter, men en meget hygge-

lig aftenstemning i den nedgående sols orange 

lys. 

 

 
Et meget usædvanligt omklædningsrum med sær-

deles god plads.

Og så skulle i gang med MOC 2018 – et arran-

gement, som havde deltagelse af løbere fra hele 

Catalonien m.m. – og med 3 etaper, som var 

meget forskellige.  

 

 
Torvet foran kirken var omdannet til denne flotte 

stævneplads. 

Første etape i MOC 2018 – LØB nr. 6 – var en 

mini-natsprint i Montblanc, som er en lille 

bjergby ca. 45 minutters kørsel fra Tarragona. 

Vejret var ganske lækkert – lidt køligt – med 

skyfri himmel og solnedgangslys. 

 

Omklædningsrummet var en stor ”nedlagt” 

kirke og kirkepladsen var udlagt til stævne-

plads. Vi blev startet lige udenfor den gamle 

bydel og den alt for korte bane for H 75-erne 

kom slet ikke op på ”byens bjerg”, hvor der 

kunne være placeret poster, som kunne give lidt 

O-problemer. Nu oplevede jeg, at det største 

problem på den lille bane var en udvidelse af en 

fortovsrestaurant, som lokkede mig for langt 

mod øst på strækket 4-5. Det kostede vel 30-40 

sekunder og bragte min sluttid op på 10.10 for 

de 1,3 km. Lidt langt at køre for så kort et løb – 

men god stemning og hyggelig lille by. 

 

                                                                         oooOooo      

         
Stævnepladsen for løb nr. 7  - der var god plads.         Lisbeth og Ronnie havde fundet vej til Catalonien.  



Søllerød Orienteringsklub                                                        Komposten – 28. årgang nr. 2 - april 2018 

14 

Næste morgen drog vi op i bjergene igen for på 

løb nr. 7 at lade os udfordre af et helt anderle-

des terræn. Her var stævnepladsen henlagt til et 

nu nedlagt meget stort militærområde – Les Pi-

nedes/Castillejos - hvor der lå rester og kontu-

rer efter de gamle bygninger og anlæg, som nu 

var revet ned og overladt til naturens forgodt-

befindende.  

Vi blev startet ud gennem et areal, der var op-

delt i rektangulære stykker.  Posterne 1 og 2 var 

ret lette poster, som blev afløst af en ganske 

svær post 3 – strækket post 2 til 3 var banens 

længste og sværeste stræk. Der var virkelig stor 

postsøgningsaktivitet omkring denne post – an-

dre poster var vist også placeret i området, så 

det var virkelig lækkert ”at gå lige i posten” – 

selv om det kostede en flænge i hovedbunden – 

igen – igen. Kortets kvalitet var ganske god – 

det er svært at være korttegner, når nogle om-

råder har ret diffuse bevoksninger. Flot vejr og 

masser af småfugle var med til at gøre det noget 

langstrakte arrangement til en udmærket god 

oplevelse.

 

 
Det gamle romerske teater set fra den høje kyst for enden af Ramblaen. Vejret var fantastisk flot ! 

 

Tarragona er en gammel by, som oprindelig er 

anlagt af romerne som den første by på den 

spanske halvø. Der er mange store historiske 

/arkæologiske sager at kigge nærmere på.  

Som de eneste gæster i de gamle udgravninger 

– gravpladserne – havde vi det fint udlagte om-

råde helt for os selv – lækkert at kunne vandre 

rundt og få gode forklaringer/oplysninger på de 

opsatte plancher.  

Det mest spændende var uden diskussion det 

smukt placerede romerske teater, smukt place-

ret ved kysten ud mod det blå Middelhav.  

Vi kunne stå højt oppe i kanten af byen og få 

det flotteste vue ud over teater og hav. 

 

       
Formiddagslyset er flot ved havneområdet og stranden i Tarragona – en februardag !!! 
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Sidste MOC 2018 løb – LØB nr. 8 - blev af-

viklet i den gamle bydel i Tarragona i ganske 

kort afstand fra vores hotel og i herligt forårs-

vejr. Igen en bysprint, hvor vi kom til at løbe 

flere stræk på den ellers lukkede borgmur (3 

euro for murbesøg i korte åbningstider). Da vi 

i dagene inden havde mange timer, hvor der 

kunne turistes i denne del af byen, havde en del 

deltagere været rundt på muren, hvilket gav 

dem en utrolig stor fordel. Dels vidste de, hvor 

entreen til murområdet fandtes, og dels havde 

de set mange af de finesser, som banelæggeren 

kunne benytte sig af. Vibe og jeg havde ikke 

været på muren i åbningstiden, så blot det at 

finde porten ud af byen og åbningen op til mu-

ren var svært. Baneindtegningen gjorde det be-

stemt ikke lettere. Kig dels på de små kortprø-

ver og dels på det rigtige kort i farver – se sidst 

i den elektroniske udgave af KOMPOSTEN. 

 

                               
 

På min bane var post 1 placeret meget tæt på 

starttrekanten, medens 1-tallet var sat ned ved 

post 12 – ganske forvirrende, når man i start-

sekundet vender kortet.  

Sjusket baneind-tegning !  Dernæst skulle jeg 

på strækket 2-3 finde den meget svagt indteg-

nede passage ”) (” udenfor bymuren. 

Der blev kigget ganske længe på kortet for at 

finde løsningen – her burde strækstregen 

selvfølgelig være ført hen til den tvungne 

passage – endnu en omgang sjusket baneind-

tegning. Ærgerligt, at det ellers sjove løb (første 

halvdel var langt bedst) blev skæmmet af disse 

detaljer. 

 
   Vibe afslutter MOC 2018 i fineste stil. 

 

En fin og meget indholdsfyldt tur fik en værdig 

afslutning ved at vi fandt en af de små torve-

pladser i den gamle bydel, hvor vi i 16-17 gra-

ders forårssolskin kunne nyde en sen frokost og 

et godt glas spansk rødvin – joh, 12-13 dag i 

februar kan blive ganske indholdsrige og ener-

giske, når man finder  

det store O i CatalOnien. 
 

Se kort fra turen i den elektroniske udgave af KOMPOSTEN -  plus lidt flere billeder.     GERT 
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Med klubben på Påsketur. 
 
Af Camille og Trine Næstoft 
 

Tirsdag morgen, tøjet er pakket og Samuel, 

Benjamin, Marinus, Rene, Troels, Camille og 

Trine står klar til en tur vestover. I bedste o-

løbstur-stil var madpakken smurt og klar til 

indtagelse i det grønne. 

Første stop var en træning Bo havde planlagt 

nær Varde. Vi fik smagt på en vestjysk plantage 

i hyggeligt selskab med soldater og vogne. Der 

var både svær og lettere bane, så alle kunne 

komme ud og blive udfordret. Og selv os på en 

lidt nemmere bane fik mødt de andre ved et par 

poster på høje, i huller og vandområder. Efter 

lidt klubhygge ved mål kørte vi til vandrehjem-

met i Oksbøl. 

Kirsten havde i bedste stil sørget for riiigelig 

forplejning med stor middag, dessert og kage til 

kaffen. Dem der ikke havde spist sig for tung i 

maven tog en tur med lampen i skoven uden for 

døren. Her blev nogle af os mødt med barrika-

derede stier (læs nyt hegn og væltede træer) og 

en manglende pæl. Men det skal man jo ikke 

lade sig slå ud af og vi kom godt i mål. 

Onsdagen bød på en helt speciel træning i klit-

terne ved kysten i Kærgård Klitplantage. Bo 

havde planlagt en meget lærerig vandring, hvor 

alle højder og dale blev nærstuderet på kortet. 

Og hvor kan meget give god mening i roligt 

tempo og Bo ved sin side. Og særligt tak til Bo 

for at løbe hen og stille sig på punkthøjen, da 

jeg (Trine) for femte gang spejdede oppe fra 

klitten og spurgte hvilken af de mange høje 

som var de to punkthøje på kortet. 

Efter vandringen kunne alle vælge baner af va-

rierende udfordringer, find bakketoppe, find 

huller etc. Og vi fik prøvet kræfter med tæt krat, 

høj lyng og meget sand. 

 

De næste tre dage stod på Påskeløb, nogle me-

get spændende og udfordrende dage på Fanø. 

Først i snevejr, så i fin sol og sidst i kold vind. 

Første løbsdag kom vi ud på en stævneplads 

dækket af nattens sne, og det dryssede fortsat. 

Telte kom op efter snedækket blev omdannet til 

en 2 meter høj snemand, som knejsede som 

klubbens totempæl ved siden af fane og telte. 

Et skønt symbol på klubbens ånd og at alle ud-

fordringer løses i skøn stil. 

 

 
 

Trine kom først ud som skygge af et par ivrige 

drenge, som nød sneen og en fin bane ved Hav-

side Bjerge. En sti var smeltet sammen med 

mosen ved siden af, og nye veje blev fundet. 

Små ben skulle løftes højt i lyng og sne, men vi 

kom frem i god stil og nogle erfaringer rigere - 

ja, hvad gør man som lille purk der møder ud-

fordringer. Efterfølgende kom Trine ud på egen 

bane, som kørte i god stil frem til post 6. Måtte 

erfare sne ikke nødvendigvis er en skidt ting, da 

der var de smukkeste stier gennem terrænet, op 

på klitterne og ind i slugterne… På vej til post 

7 mødtes samme moseområde som skulle for-

ceres på den lette bane, men man er åbenbart 

ikke nødvendigvis klog af tidligere erfaringer, 

så løbet endte noget mere mod vest end plan-

lagt. Stod pludseligt i et åbent område stirrende 

på sit vejvalg der absolut ikke indebar lys-

ning… heldigvis sad der lidt vise ord fast fra 

træninger og tidligere løb. Finde tilbage ind på 

kortet og søge mod øst og ramme sin post føles 

næsten som sejr, trods det kedelige tidstab. Vi-

dere løb gik lidt mere forsigtig og kortnært og 
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en mudderstribe førte os mange løbere sikkert i 

retning mod mål. 

Camille drog skridtende afsted på sin bane på 

forstuvet fod. Det blev til nogle gode erfaringer 

i klitter og anderledes terræn, og en fin ople-

velse af at højdekurve-træninger virkelig gør en 

forskel. De sikre skridt gennem terrænet vir-

kede som en magnet på hjælpeløse sjæle der 

havde brug for en finger på kortet og en opmun-

tring på vejen. 

Fredagen bød på flot sol og en tur til østsiden 

af øen i Fuglekøjerne. Alle fik en tur i en flot 

plantage og sneen var næsten væk igen. Nogle 

af os savnede lidt de fine spor fra andre lø-

bere… 

Den lette bane blev løbet i flot stil og en stolt 

H12B løber (Benjamin) kom ind på en tredje 

plads, og Twix-stangen ligger stadig og troner 

på værelset. Trine kom ud på egen bane og kom 

fint rundt til alle poster, nogle dog godt gemt 

klit-forløb med mange drillerier. Blev godt un-

derholdt og udfordret. Jeg var virkelig glad for 

Bo’s fine introduktioner til klitter og fornem-

melsen af kurver og former. 

Camille tog endnu en dag i vandringens tegn, 

men droppede sidstedagen. Der satses på at fo-

den snart giver lov til nye oplevelser i skoven. 

 

Lørdagens løb i Pælebjerg, Paradisdalen og Gå-

sehullerne kom vi igen tilbage på vestkysten og 

ud i klitterne og tæt plantagekrat. Trine havde 

et skønt løb, og det var super sjovt med jagt-

starten og det stress-element det giver. Et godt 

kick.  

De første poster lå fint pakket ind i terrænet, og 

med nogle gode elementer og logiske vejvalg. 

Den eneste udfordring i starten var et styrt med 

hagen der tog fra. Efter et minuts betuttelse og 

erfaring af blodet ikke løb, var det bare op og 

videre. Løb videre ned mod et kæmpe moseom-

råde med poster langs og ude i mosen, og et 

meget smukt område som føltes fortryllet. Vi-

dere gik det ind i plantagen med et par drilske 

klitter og forvirrende mountainbike spor. Og 

den sidste energi blev fundet og i mål med en 

god følelse af at have passeret et par konkur-

renter. 

Tilbage på stævnepladsen jog den kolde vind 

folk hjemad og vi ventede (næsten) tålmodigt 

på, at resten af familien kom i mål. 

 

 
Peter Becker, sidste søllerod i mål. 

 

Mange kom trætte ind denne dag efter nogle 

meget udfordrende løb i ”Bermuda firkanten”, 

som er et berømt område på Fanø blandt o-lø-

bere. Og vi ved ikke om der ligefrem kan siges 

”desværre” når vores baner ikke førte os derud. 

Fra stævnepladsen kørte den lokale bus os til 

færgelejet – i venstre side af vejen, da landeve-

jen var fyldt af en 4 timers lang kø mod færgen. 

Vi hyldede chaufføren og havde en fin tur til 

bilen i Esbjerg. 

En særlig stor tak skal der lyde til Bo og Kirsten 

for en fantastisk tur, og til tre sæt friske ben, 

Mikkel, Mads og Astrid, som satte poster ud til 

træning i klitterne. 

 

 

 
Foto: 

Lånt hos 

Odense Ok 
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Vibe og Gert  

Hvis ægteskab blev indgået 9. marts 1968, og ingen 

uforudsete katastrofer indtræffer, så vil det betyde 

guldbryllup den 9. marts 2018. Og så må der jo 

nødvendigvis gå søllerod i den. 

 

Altid årvågne klubindpisker, Kirsten Møller, havde 

fået opsnuset, at Vibe og Gerts ægteskab var ved at 

ramme 50-års grænsen. Og så sker der det, at en 

hacker-resistent og tophemmelig mail udsendes 

med forespørgsel om deltagelsen i en let morgen-

begivenhed med skønsang på Egernvænget 301. 

Søren (søn) stod for afskærmning af nyfigne foræl-

dre, så det aldrende ægtepar ikke skulle få nerverne 

på højkant over et par morgengæster. 

 

Kirsten styrede rødderne og Søren og Anders (an-

den søn) plus koner og børn havde foretaget indkøb 

og arrangeret servering for de over 50 søllerødder 

og andre venner og bekendte, der dukkede op til et 

par sprødt afsungne sange, mens sneen dalede. 

Vibe, der jo har set mange o-stævner, kiggede ud 

ad vinduet og så menneskemassen, hvorefter hun 

vækker Gert, der er i gang ved computeren med næ-

ste breddetræning eller lignende o-tøjeri, som jo 

ikke kan hvile selv på en sådan dag. ’Har vi udlånt 

indkørslen til stævneplads?’, spørger hun Gert. ’ 

Ikke så vidt jeg véd’ gryntes der fra computeren. 

’Nu prøver de at synge! Der må være et eller andet’. 

Langsomt dæmrede det for vore kære klubkamme-

rater, at det måske var dem og dagen, det hele dre-

jede sig om. 

 

 
 

I den tophemmelige mail var vi blevet bedt om at 

tage en ekstra trøje på, da morgenkaffen ville blive 

indtaget i carporten. Alle var vi som udstoppede 

kejserpingviner på Sydpolen klar til at modstå en-

hver morderisk kuldefront, men familien forbar-

mede sig, og alle kom inden døre, hvor stemningen 

som altid, hvor mange søllerødder er samlet, var 

helt i top.  

 

 

Da overraskelsen havde lagt sig, blev vi endda budt 

hjerteligt velkommen med et glas kølig cham-

pagne. En overdådighed af morgenføde og to dej-

lige kager: Guldmor og Guldfar. Det kunne kun gå 

godt. Mange var med til at organisere, så der blev 

dækket op, men om andre har været med i hele 

fremskaffelsen er mig ukendt, men det fortjener 

største ros og tak. 

 

 
Miri kan især godt lide mund og øjne. 

 

Og vi var jo ikke med der i 1968, så vi måtte jo lige 

oplyses. Jo, det var derovre på Mols – til o-løb na-

turligvis. Vibe vandt dame-B-rækken (Det blev der 

senere rettet op på) og fik overrakt præmien: En 

vægeklipper. Gert vandt herre-B-rækken (det er der 

senere rettet op på) og fik overrakt en smuk lille 

stenøkse med et lige så smukt skaft. Og så kommer 
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romantikken flydende ned af Mols Bjerge: ’Den 

ville jeg hellere have haft’, sukker Vibe.  ’Det kan 

let klares’, sagde gentleman Gert, ’men vinderen 

følger med’. Så let kan det gøres. 

 

 
 

Og så foretager de en meget fremadskuede hand-

ling. De lader sig vie på et rådhus: Til Lykke, men 

ikke et hvilket som helst rådhus: Søllerød Rådhus. 

Så er skæbnen, ikke kun den ægteskabelige, beseg-

let. Det der Søllerød drager, men der er jo ingen o-

klub af det navn. 

Vibe og Gert flagrer lidt rundt i o-verdenen, og når 

også at få de to, som jeg husker det fra ’80’erne, 

hårdtløbende drenge, som jeg havde fornøjelse af 

at overrække 1. præmier ved de årlige BOM-løb. 

Men så da året 1990 oprinder, så sker der noget. 

Holte og SNIK bliver til SØLLERØD OK, og så 

vågner de der FIF(Hillerød)-løbere op. Navnet dra-

ger, og pludselig en dag har vi hele den herlige fa-

milie i SØLLERØD OK. Siden er der kommet svi-

gerdøtre og børnebørn til. Og som bedsteforældre 

er Vibe og Gert så meget i deres rette element. 

Stærk konkurrent til o-løb, men børnebørn kan hel-

digvis tages med i skoven. 

 

Har de fortrudt, at de søgte lidt ned ad Kongevejen? 

Jeg tror det ikke. Det har i hvert fald ikke sat sig på 

deres arbejdsindsats i klubben. I 2003 satte Gert 

Breddetræningen i gang. 10 år efter var træning nr. 

400 gennemført med Gert som styrmand. Klogeligt 

overdrog han stafetten til Henrik Kleffel, der har 

holdt traditionen så livsdueligt, at vi 30. august i år 

kan festligholde træning nr. 600, hvad vi garanteret 

også gør. Vibe har gennem de sidste snart 10 år 

stået for Komposten, vores klubblad, som med stor 

præcision udkommer i sommetider så informati-

onstykke udgaver, at de sidste sider må læses på 

Nettet. At læse klubbladet er en oplevelse hver 

gang. Det får så utroligt mange hjørner med: Sejre, 

bom, ture, træninger m.m. rigt forsynet med bille-

der. En roman man ikke lægger fra, sig før sidste 

punktum er nået. 

 

Jeg ville ligesom alle de andre søllerødder bare sige 

til lykke, men mon ikke det går at sige: TAK og 

TIL LYKKE. 
 

Kaj Rostvad 

Billeder: Bo Konring 
(”Det skal i bladet, og du må ikke ændre noget”) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

TAK i lange baner. 

Det blev en totalt overraskende 

morgenstund, som indledte vores 

guldbryllupsdag. 

Vores hus blev invaderet af søl-

lerødder og andet godtfolk – på et tidspunkt var der 

over 50 personer samlet i vores BRIO-togbaneramte 

stue. 

Blomster og gaver, morgenmad og vin. 
 

50 gange tak til de mange, som chokerede og glædede 

os den 9. marts 2018. 

Vibe & Gert 

                Set fra ”brudeparrets” hoveddør.    
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Hulveje i Det danske Schweiz 
og 

noget om trækul og kulsviere 
 

Vi véd det, når der står Ravneholm på Forsnak-

ken. Så er det bakke op og bakke ned. Vi prøver 

at se, om det kan lade sig gøre at blive i højlan-

det eller blive i lavlandet, men nej! Vi skuffes. 

Banelæggeren har taget højde for vores dilet-

tantiske overspringsforsøg, så det bliver: hver 

anden post oppe og hver anden nede. Det er en 

o-sportens naturlov. Og nu vi er ved naturen, ja 

så er det jo den, der i sen-istiden for ca. 15000 

år siden lagde grunden til vores trængsler. 

Smeltevandet efterlod nogle dybe render i land-

skabet, og da man senere hen skulle foretage 

transport med vogne, så bød smeltevandsren-

derne på langt større passagemulighed end de 

med vogne uoverstigelige stejle skrænter, og så 

er vi fremme ved hulvejene. 

 

Vi skal op i 1400-tallet før København bliver 

gjort til rigets hovedstad. Byen lå jo centralt 

midt i landet, indtil vi i 1658 mistede den øst-

lige halvdel. Det der af nogle kaldes Sydsverige 

i dag. 

Som hovedstad tog konge og centraladmini-

stration permanent ophold i byen, hvilket betød 

en strøm af varer fra oplandet mod metropolen, 

der dog dengang ikke havde meget storby over 

sig. 

Gennem årene steg folketallet inde bag vol-

dene: Vester Voldgade, Nørre Voldgade og ned 

ad Gothersgade var bag voldene, indtil Chri-

stian den 4 fik bygget Rosenborg og fik åbnet 

byen mod øst med skibsværfterne på Gammel 

Holm og flådens indkvartering i nybyggede 

Nyboder. 
 

Der skulle mad og ikke mindst brændsel til: 

Madlavning, opvarmning og diverse værkste-

der krævede store mængder brændsel. Ved at 

lave brænde om til TRÆKUL blev brændslets 

volumen reduceret til en fjerdedel, og da tek-

nikken allerede var gammelkendt, kom der i de 

næste 300 år en trækulsvidning i gang, som 

ikke bare involverede de røgsværtede og vejr-

bidte kulsviere, men også bønder og andre, der 

så en indtægtskilde i at rippe skovene for alt 

træ, som var tykt nok til en tur i trækulsmilen. 

Hele Nordsjælland fra Rude Skov til Kattegat 

har været indhyllet i en os fra de mange miler 

(de sindrigt opbyggede pyramider af træ dæk-

ket af græstørv, hvor træet langsomt brændtes 

til trækul), der lå spredt ud over landskabet. 

CO2 udledningen har været massiv, og stanken 

nærmest ubærlig. I 1781 følte Kongen eller 

hans folk i skovene åbenbart, at nu var nok ble-

vet nok. Skovene blev støvsuget for træ, så der 

kom kraftige restriktioner. I 1805 så man, at 

skulle vi ikke være en skovløs nation, så måtte 

der sættes en stopper for udviklingen, og vi fik 

Fredskovsforordningen i 1805. Siden er udvik-

lingen heldigvis kun gået i god retning. 

 

 
 

 
 

Men, hvad har al den snak med vores fysiske 

strabadser at gøre. Jo, netop Ravneholm lå i ho-

vedpassagen fra de nordsjællandske skove mod 

København. Dyrehaven var Kongens, så her 

var ingen passage og mod vest kom Kongeve-

jen over Geels Bakke, og her måtte menigmand 
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heller ikke færdes. Over Mølleåen skulle køre-

tøjerne også, og broer var der ikke endnu, så der 

var kun muligheden at benytte det, der blev 

kaldt kulsvier-vadestederne ved Ørholm og ved 

Nymølle. Og så falder brikkerne på plads. Fra 

vadestedet ved Ørholm gik det en anelse mod 

øst før det gik op gennem smeltevandsrenden 

nordpå. I højlandet delte vejen sig - eller rettere 

sagt vejene, da man bare lavede et nyt spor, 

hvis det gamle blev for ufremkommeligt, så vi 

i dag har flere parallelle render afmærket på o-

kortet. Nymølle vadestedet lå cirka, hvor broen 

er i dag. Vel over åen gik det lidt mod vest, før 

det var op ad den stejle hulvej. Der var kun én 

vej og den blev dybere og dybere. Det er den vi 

har så megen glæde af i dag. Højdekurver som 

spaghetti i en pakke. Rent kræs for lunger og 

ben. 

 

Men hvor mange vogne skulle da igennem 

Ravneholm Skov. Det er der ingen der véd, 

men i 1808 bad Kjøbenhavns Brændselsforsy-

ning om mellem 80000 og 90000 tdr. trækul om 

året. En vogn kunne rumme 12 tønder (1 

kultønde var 170,037 liter). Det skulle så give 

ca. 7000 vognlæs om året. Altså ca. 20 læs om 

dagen 365 dage om året.  Det er ikke så mær-

keligt, at Kraks Kort over København og Om-

egn har 8 vejnavne, der har kulsvier som præ-

fiks. Når jeg siger, at man ikke véd, hvor mange 

vogne, der satte de smalle jernbeslåede hjul i 

Ravneholms bakker, mens hestene sled og ku-

skene piskede, så er det fordi man fra begyn-

delsen af 1800-tallet efter anlæggelsen af Es-

rum Kanal begyndte at sejle træ og trækul bort 

fra Grib Skov ud til ventende skibe i Kattegat, 

som så stod for transporten frem til Hovedsta-

den, hvor det blev solgt meget sigende på Kul-

torvet, som blev anlagt efter den anden store 

brand i København i 1795. Tidligere havde sal-

get foregået i gaderne deromkring. Andre varer 

end trækul er jo også blevet fragtet ad hulve-

jene, så der har nok været flaskehalsproblemer 

i trafikken allerede den gang. 

Når vi så næste gang taber vejret i vores hul-

vejsspurter, så kan vi jo lige tænke på, at her 

fossede millioner af kubikmeter vand for tusin-

der af år siden, hvorved der skabtes nogle lidt 

lettere transportkorridorer, som vi i dag bør 

fryde os over, kun er en let plage for kroppen 

men en stor fryd for øjet. 

Kaj Rostvad 
 

 

   
Billederne er fra klubbens trailløb i juni 2016, hvor løberne slutter med at løbe op gennem Kulsvierrenden, 

som er en forlængelse af Kulsviervej, som fra syd løber op forbi Nymølle. 

   

__________________________________________________ 

 

Søllerød OK arrangerer Trailløbet igen i år. Det bliver lørdag den 23. juni 2018 

Copenhagen Exhaust trail 2018 
Start kl: 10:00 23/06 Slut kl: 14:00 23/06 
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Kan du kende dette sted? 
 

 
 

Kenneth Veiling Christensen har skrevet til 

Søllerød OK via Facebook. Og han har ved-

hæftet ovenstående billede. Han skriver:  

 

“Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal søge hjælp, 

men jeg håber at nogle herinde muligvis kan 

være behjælpelig. Min oldefar har for 100 år 

siden, i 1917, taget et fotografi i en skov, og 

den eneste tilhørende tekst er 'Søllerød'. Jeg 

tænkte at der muligvis kunne være en herinde, 

som måske kunne genkende stedet? På for-

hånd tak for hjælpen” 
 
 

Den er svær. Men hvis du har et bud, må du 

gerne sende en mail til Claus Kaae-Nielsen 

på claus.kn@webspeed.dk, så vil han sende 

beskeden videre til Kenneth Veiling Christen-

sen. 
 

 
Disse to billeder er taget i 2017 og 2018 

 

Ovenstående ”lille” opgave, løste Niels Brühl, som det fremgår af de to farvefotografier, inden opga-

ven kom rundt til alle via Komposten. Jeg sendte det gamle billede til Niels og Erik i håb om, at det 

kunne de nok lige klare. Og det kunne de. Niels kom først, og Kenneth Veiling Christensen, som jeg 

ikke kender, blev, i følge Claus K-N, glad for svaret og er blevet klogere. (red.) 

 

2018 02 15 Søllerød, Geelskov vejgaffel 2012 (2017) og 2018 

Bredde 55°48'15.24"N.   Længde 12°29'43.77"Ø 

 

Vigtige billeder 😊 

       
                  Forårsromance                     Kirsten Møller og Bo Konring blev ”Årets Søllerod”- Søllerødder 😊 

mailto:claus.kn@webspeed.dk
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Pigernes første O-stævne. 
Danish Spring 

 
Agnes Due Nygaard, Lisa Klostergaard, Emilie Bæk Christiansen, Frida Elbæk, Frida Hagedorn. 

 

Her er de, 5 af vores D-14-piger. Tre af dem 

deltog i deres første orienteringskonkurrence 

nogen sinde. SUT-Kirsten havde besluttet, at 

de skulle deltage i W-14B (internationalt løb, 

derfor W i stedet for D), undtagen Emilie, der 

er 2.-års 13-14.  

Emilie løb godt og blev nr.8 af de 21 deltagere 

i W-14 A. 

De andre kom til at løbe åben 4, svarende i 

sværhedsgrad til W-14B. Det var noget med at 

W-14B, der var udbudt i indbydelsen, pludselig 

blev fjernet. Derfor den åbne bane. Det dur jo 

ikke at løbe en for svær bane, når man er til sit 

første løb. 

Pigerne løb flot, idet de besatte de 4 første plad-

ser og med mor, Signe Elbæk på 6. pladsen.  

10 deltagere i klassen. 

1. Agnes Due Nygaard 23.23 

2. Lisa Klostergaard    + 1.05 

3. Frida Hagedorn       + 3.05 

4. Frida Elbæk             + 3.12 

Danish Spring, der blev løbet i Hvalsøskovene 

i 2-3 graders varme, havde 45 søllerødder til 

start, og blandt dem var der flere helt unge. 

Hanna, der er 8 år, løb for første gang uden 

skygge, og det gik rigtig fint. Hanna løb i klas-

sen W-10, hvor hun blev nr. 5 af 8 deltagere. 

Også 8-årige Samuel Næstoft klarede en M-10-

bane (H-10), hvor han blev nr.7 af de 9 delta-

gere. SUPER !!  

Og så vil jeg da lige nævne Trine Næstofts sejr 

i W21-B 😊 
Vibe
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Nye medlemmer  
pr. første januar 2018

 

En tidligere tradition bliver hermed genoptaget, VELKOMMEN til nye medlemmer. Der er ind-

meldt en hel del, siden vi for år tilbage bød velkommen her i Komposten. Selvfølgelig velkommen i 

Søllerød OK også til jer, der er indmeldt i 2017 og tidligere. 😊 
 

Karen L. Lauritsen, 1968  

Annemette Rosenquist,1966  

Astrid Lanng, 1990 

Asbjørn Mathiasen, 1989              

Kristian Ørnsholt, 1977 

Jesper Rold, 1963 

Iben Nelson, 1984 

Tobias Bartholdy, 1988 

Pernille Kruse Smith, 1977 

Malthe Christiansen, 2014 

Mikkel Christiansen, 2017 

Elias Brøndum Andersen, 2010 

Troels Brøndum Andersen, 1976  

Anders Stange Jensen, 1986 

Oda Johanna Agdal,1997 

Aimas Lund,1996 

Asta Sæther-Dahl, 2007 

Christa Dahl, 1972 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Skovcup:    

O-løb for børn, onsdage i maj og juni. Til alle Skovcup løb kan du frit starte mellem 16.30 – 17.45. 

Et Skovcup løb indeholder: 

• Børnebane (afmærket) på ca. 1 km 

• Begynderbane (grøn bane) på ca. 2 km 

• Let bane (hvid bane) på ca. 3 km 

• Mellemsvær bane (gul bane) på ca. 4 km 

• Evt. en kort sprintbane, hvor du kan prøve at løbe 

om kap med de andre deltagere 

Til Skovcup løb, kan du: 

• Komme så mange gange du har lyst 

• Løbe den eller de baner du har lyst til 

• Få lidt at spise og drikke efter løbet 

• Få en flot præmie til det sidste løb, hvis du har været 

med mindst 4 gange. 

 

9. maj Værløse   Se nærmere på Skovcupsiden: 

16. maj Birkerød   www.ostkredsen.dk 

23. maj Allerød   Løb og cup 

30. maj Virum   Skovcup 

6. juni Hillerød 

16.juni Frederiksværk (Skovcupfinale) 

 

Divisionsturneringen – første runde. 
115 søllerødder var tilmeldt 1.divisionsmatchen den 8. april i Teglstrup Hegn. 

For første gang blev det nye klubtøj luftet og det i dejligt forårsvejr. 
 

Resultatet lignede meget de foregående år. En tredjeplads af de fire klubhold. Altså 2 point. 
 

Søllerød OK – Allerød OK 145,5 -  105,5 

Søllerød OK -  Hillerød  147    -  113 

Søllerød Ok -   Tisvilde Hegn OK 126    -  135 

 

Som ved første runde i 2017 blev vi slået af Tisvilde Hegn OK med 9 point. Kan vi gentage bedrif-

ten her i 2018 ?? Altså at slå dem med 10 point. Det kræver lidt held, at alle har en god dag og sam-

tidig, at alle søllerødder kan den dag. 😊 Reserver søndag den 16/9 til løb i Boserup. 
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Påskeløbene 
Fra Bettinas dagbog 

 

Tirsdag.  

Jeg blev hentet af Lisbeth og Peter kl.10.Thor 

blev hentet 10:30 af familien Becker.  

Turen herover gik fint. Vi havde en dejlig fro-

kostpause, med madpakker, termometer og 

småkager. Der var lidt solstrejf på rastepladsen. 

Men koldt var det alligevel. 

En træningstur i Sønder Heden plantage syd for 

Varde. 

Det er et militærområde med mange hugninger 

og mountainbikestier. Der er også en del tætte 

områder. Posterne var ikke svære, men det er 

let at gå til, for her er faste poster. 

Der var små solstrejf, så vi sad ved et borde 

bænke-sæt og snakkede og drak te, efter løbet. 

Så begav vi os hjem til overnatningsstedet, 

Danhostel Blåvandshuk i Oksbøl. 

Her fik vi vores værelser og gik i bad. Derefter 

gik jeg ned og lavede en termokande te, som 

jeg tog med ud i fællesrummet. Her sad jeg og 

hæklede og hyggede med nogle af de andre.  

Vi fik dejligt farsbrød med sovs, kartofler og 

salat. Til aften. Dessert. Citronfromage. 

Derefter hygge for nogle, natløb for andre. 

Kaffe, kage og mere hygge. Iben, Astrid, Mag-

nus og Tim er kommet. Lisbeth, Iben og jeg 

snakkede en del sammen. 

 

Onsdag 

Vi var ude og løbe i Kærgård, helt ude ved 

Vesterhavet. Det blæste rimelig meget, så det 

var pivkoldt. 

Først var vi ude og gå med Bo Konring, der 

fortalte os, hvad vi så. Derefter var Ann, Lis-

beth og jeg ude og gå en kort bane. Ved fælles 

hjælp lykkedes det os at finde alle posterne. 

Frokosten spiste vi i bilerne. Det var simpelt-

hen for koldt at sidde ude. 

Derefter gik Lisbeth og jeg en rask tur langs 

stranden. 

Da vi havde været hjemme i bad, gik jeg en 

tur på det kort de andre havde brugt til natløb 

tirsdag aften. Jeg var også en tur nede i byen, 

bare for at kikke. Ikke noget at skrive hjem 

om. 

 

 

Vi har skiftet mobilselskab til YouSee. I dag 

skulle vi så putte det nye simkort i. Det lykke-

des for Thor, men ikke for mig. Nu må jeg så 

vente med at få det ordnet til på tirsdag. Surt 

show. 

Om aftenen kikkede vi kort fra Fanø. Jeg var 

dog for træt til rigtig at få noget ud af det. 

Jeg sov rimelig dårligt, så jeg var ikke så frisk 

i morges. 

 

Torsdag. 

Vi havde en fin løbedag. Første konkurrence-

dag. Ca. 10 cm sne og drys fra oven. Men det 

var ikke så koldt, som vi havde regnet med. 

Min bane var 4,1 km, men jeg løb 6,7 km. 

Thors bane var 10 km. Han var ude 2,5 time. 

Men han var ved godt mod, da han kom ind. 

Nu har vi så været i bad, og jeg sidder som den 

eneste voksne i fællesrummet. De unge spiller 

noget computerspil på storskærm. Det lyder 

som om de hygger sig rimelig meget. 

Jeg har sat en kage frem, som jeg havde med 

hjemmefra, men der er ikke meget afsætning. 

Efter lidt tid kom Troels, Claus K og Henrik 

Molsen og satte sig. De snakkede lidt kort. Så 

hentede Henrik sit kortspil med de nye signatu-

rer, så vi kunne spille og øve os lidt. 

Derefter hentede Claus noget af sit hjemme-

bryggede øl, som vi smagte.  

På den måde gik tiden hurtigt, og det blev snart 

tid til mad. 

Efter maden snakkede vi baner.  

Så var jeg klar til at trække mig tilbage og 

skrive, spille Wordfeud, og prøve den opdate-

rede page, hvor man kan tegne. Se herunder. 
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Fredag 

Tidligt afsted og ud til stævnepladsen. 

Vejret var med os.  

Da vi kom frem, var noget af vores sne-

mand der stadig. Børnene på pladsen 

legede med den og i løbet af dagen var 

den væk. 

 

Terrænet var plantage. Men det var sta-

dig udfordrende. Der var stræk, der var 

ok, og så var der stræk, der var virkelig 

svære, og hvor du var på herrens mark, 

hvis du ikke var helt sikker på dit attack 

point, inden du gik ind til posten. Det 

var min lektion i dag. 

 

 

 

Post 3 

Ind og fange stien og løbe hen til, hvor jeg kan 

se stien skifte retning. Går ind hvor bevoksnin-

gen fører mig hen. Ind i det tætte. Kan ikke få 

kurverne til at passe. Kikker rundt. Finder det 

ikke. Ud igen på stien. 2.angreb. Samme resul-

tat. 3.gang lykkens gang. Bum. Tid 11:26 øv. 

Nå, men jeg gennemfører og er rimelig ok. Som 

sagt med den refleksion, at attack point er vig-

tig. Især her på Fanø. 

Efter løb, tørt tøj på og lidt mad og drikke. 

Peter, Lisbeth og jeg tog til Tirpitz museum i 

Blåvand. 

Det var superflot og ret spændende. 3 D film 

blev vist, da vi var i det store centrale rum. Me-

get levende. Selve bunkerrummet dystert og fa-

scinerende.  

Udstilling med rav. Flot! 

Selve renoveringen. Imponerende.  

Hele udstillingen. En rejse i historien. Min-

derne vælter frem. 

Helt klart et besøg værd. 

Hjemme på vandrerhjemmet var der mad og af-

tenhygge, hvor vi bl.a. snakkede vejvalg mm.  

 

Lørdag 

Som jeg har skrevet i mine noter. Virkelig udfordrende tur. 25 minutter til første post. Spørg mig 

ikke, hvad jeg har lavet. Truffet alle de forkerte valg. Da jeg kommer hjem og kikker på kortet igen, 

er jeg rimelig sikker på, at jeg har været der mindst 2 gange uden at tænke, at det var der posten 

gemte sig. For den gemte sig virkelig. Den lille lavning gemte sig i et megahul bag ved noget krat. 

Jeg mødte flere derude på turen der var max udfordret. 

 

Post 4 Kan ikke finde den. Jeg har ligget i tog, men stod af. Det må være her! Går ind flere gange, 

men finder den ikke. Er ved at give op. Men går så længere nordpå. Kan nu læse terrænet. Finder 

posten efter et par forsøg. Tid 19:02. 

Nå. Tænkte jeg da jeg kom i mål. Jeg kom da igennem, men var langt fra tilfreds med tiden. Kirsten 

sagde til mig, at jeg skulle ikke være ked af det. Der var flere, der havde problemer og flere var ud-

gået, fejlklippet mm.  

Jeg rykkede nogle pladser op, bare fordi jeg havde gennemført. Sejt. 

  

Det var en stille og rolig tur hjem. Vi var alle trætte og mætte af oplevelser, frisk luft, motion mm. 

Tak for en fed tur.  

Glæder mig til næste tur med fantastiske Søllerød. 

Se kortet på næste side.    Bettina Kathy Andersen 
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Billeder fra påskeløbene. 

 

      Lukas Becker på tredjepladsen. 

 Bo Konring spurter mod mål.    Mathias i fuld fart mod femtepladsen 
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Breddetræning =  
Træning for alle 

 

Første kvartal 2018 er nu fortid og dermed er 

også de første 11 breddetræninger afviklet. 

Årets første tre træninger er der tidligere skre-

vet om her i bladet, men Peter Østergaard stod 

for januars afsluttende træning i Tokkekøb 

Hegn. Peter havde fokus på ledelinjer af enhver 

slags. For at der også var noget for ”dem der 

bare kan det der”, var kortene også lavet i en 

udgave, hvor en enkelt type af ledelinje – stier 

– var fjernet fra kortet. 
 

Februar bød på Kirkeskoven, hvor Peter Wer-

ling havde lagt perlekæde, som var planlagt 

længe inden Troels, gjorde det samme i januar. 

Fastelavn blev markeret ved træningen i Rav-

neholm, hvor Kirsten og Bo sørgede for baner 

og tøndeslagning. Hvem ved. Måske det kan 

blive en tradition. Bo Rasmussen stod for træ-

ningen i Gl. Grønholt Vang, som udmærkede 

sig ved, at den skov kender vi ikke så godt. 

Yderligere havde Farum OK, der ejer kortet, 

advaret om, at kortet nok trængte til en revi-

sion, hvad viste sig at holde stik. Endelig blev 

februar afsluttet med en træning i Geel Skov, 

hvor RIOK gæstede os, hvorfor vi var rigtig 

mange i skoven. 
 

Marts bød på de lokale Rude Skov, Trørød 

Hegn, hvor Andreas lavede intervaller, og til 

slut Folehave. 
 

April er allerede begyndt og den første tors-

dagstræning i Nørreskoven sikkert afviklet, når 

du læser dette.  

Det er ikke kun breddetræningen, der har været 

godt besøgt med 629 starter på 11 træninger. 

Også Danish Spring og Påskeløbene har tiltruk-

ket søllerødderne. Og så er der 115 starter til 1. 

div. match i Teglstrup Hegn, hvor der står Søl-

lerød OK ud for. Ganske flot. 
 

Når du kigger i kalenderen, vil du se, at der nu 

er kommet navn på den ”tomme plads” træning 

589. Her har vi fået skovtilladelse til St. Dyre-

have. 

Desuden har der sneget sig en ekstra træning 

ind inden sommerpausen. Den 21. juni 2018 

står Gert for en træning i Rude Skov. 
 

Breddetræning 2018 

05-04-18 586 Nørreskoven 

12-04-18 587 Ravneholm 

19-04-18 588 Rude Skov 

26-04-18 589 St. Dyrehave 

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. 

21-06-18 596 Rude Skov 

OBS – Ændringer kan forekomme.  
Tjek hjemmesiden. 

 

 

 
Forårslys i Folehaven 



 















 

 



 

 

 

Arne Grøndahl i mål efter sidste etape. 

Kortoversigt - MOC 
2018  

  GB  

Barcelona Girona - Tarragona    

LØB/kort Type  Kort Tid Bemærkn. Sted 

Nr. 1 Skov-O 1:5.000 00:39:54 To terræntyper, flotte udsigter Montserrat 

Nr. 2 Park-O 
1:5.000 og 

1:7.500 
00:59:54 4½ minut fejlkort.Løb forbi post 7 på 2.b. Svært læst kort  Barcelona 

Nr. 3 Bysprint 1:5.000 00:26:54 Byløb med vinkler og kunstige spærringer Barcelona 

Nr. 4 Skov-O 1:7.500 00:34:00 Tisvildeagtig, men våd skov Pals 

Nr. 5 Park-O 1:4.000 00:11:54 Let solnedgangsløb - prolog Tarragona 

Nr. 6 Natsprint 1:5.000 00:10:10 Uden udfordringer - for kort bane Montblanc 

Nr. 7 Skov-O 1:7.500 00:32:34 Megt afvekslende. Godt stræk 2>3 
Les 
Pinedes 

Nr. 8 
By- og 
Borg-
sprint 

1:4.000 00:19:31 Klodset indprikning (1/12), Stræk 2-3 !!! Tarragona 

Nr. 9 Pælejagt 1:5.000 X:xx:xx Spændende by-orientering i borgby Girona 



 

Ronnie før start i den afsluttende bysprint. 



 

Lisbeth var ikke tilfreds med sit løb. Det var svært på og ved den gamle bymur. 



 

Tur i den gamle by efter sprinten. 



 



 



 

Her har du kirken, der optræder i bogen  ”Havets katedral” Den hedder Santa Maria del 

mar. 

(hvis jeg har stavet det rigtigt) 


