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Lukas Becker i fuld fart på sprintstafetten, dagen efter guldet i DM-sprint, der blev afviklet i Hillerød by.

Læs i dette nummer bl.a. om sprintdagene, om tiomila, om en dejlig superlørdag for de yngste, om
stafettræning, om det vildeste City Race i Belgien, og om ulvens ankomst til Danmark.
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Same procedure as last year, Miss Sophie?
Same procedure as every year, James!

En forrygende forårssæson 2018 afsluttes med løb i Valby Hegn d. 15.6.
Startsted: Løgelandsvej (der fører midt igennem skoven)
Der vil være: kort, mellem, lang og let bane
Start fra kl. 17:00 – Bad: ’det store’
Grillfest starter ca. 18.30 – Drosselvej 2, 3210 Vejby Strand
Man tilmelder sig på:
https://doodle.com/poll/x7dkihg9grud2td5
Grill-entusiaster medbringer egen grill; huset råder over 2 stk!
Medbring camping bord/stole til eget brug; huset råder over 18 pladser.
Medbring ’table-top’ plus det der skal på ’grill’en og drikkevarer.
Ellen bager ’flutes’ og laver ’rabarber-kage’.
Ikke-løbere kan vælge at deltage i grillfest, nogle løbere vælger kun at løbe.
Nogle kan parkere på ejendommen, andre må 35 meter mod vest. (offentlig)
Nye medlemmer bør ikke gå glip af denne mulighed for at lære klubben at kende.
Ellen og Jens Aaris Thisted (4013 6396)
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Formanden har ordet
Da sidste nummer af Komposten udkom, var det
endnu køligt, og vi havde lige løbet Påskeløb på
Fanø i sne i den gamle klubdragt. Nu – halvanden
måned senere – har det været sommervejr i mange
uger, og søllerødderne i deres nye klubtøj har lyst
op i forårsskoven. Det ser flot ud, og tøjet er blevet
meget positivt modtaget af vores mange medlemmer - og fra medlemmer af andre klubber for den
sags skyld. Desværre skete der et kiks i leveringen
fra vores leverandør, så nogle ikke fik leveret, hvad
de havde bestilt. Det skal jeg beklage. Vi satte derfor endnu en bestillingsrunde i søen, så alle, der ønsker det, kan blive ekviperet i det nye klubtøj inden
sommerferien. På det tidspunkt skulle vi også have
modtaget løbetrøjer til tøjbanken, som vores yngste
medlemmer kan låne i en form for abonnementsordning. Mere information kommer til de miniSUT og SUT, der er omfattet af tilbuddet.
Divisionsmatchen den 8. april i Teglstrup var første
lejlighed, søllerødderne fik til at vise sig i det nye
tøj. Overraskelsen blandt de øvrige klubber var
stor, men desværre ikke stor nok til, at de mistede
koncentrationsevnen og bommede i tilstrækkeligt
omfang. 115 søllerødder var meldt til start – det er
virkeligt imponerende, men vi var desværre lidt
tyndt besat blandt andet i H1 og D1, og resultatet
blev en gentagelse af første runde i 2017. Vi slog
Allerød, tabte til FIF og blev slået af Tisvilde Hegn
med kun 9 point. Men erfaringen fra sidste år har
lært os, at vi stadigvæk har en realistisk chance for
at løse billet til landsfinalen i oktober, forudsat at
vi stiller et stærkt og ikke mindst stort hold til anden runde af turneringen den 16. september i Boserup Skov ved Roskilde. Så hermed en opfordring til
at reservere dagen allerede nu.
Mange af os husker den fantastiske stemning og oplevelsen af klubsammenholdet på busturen til
landsfinalen i Finderup sidste år. I år foregår finalen i Store Hareskov, så det ville i givet fald blive
en temmelig kort bustur. I bestyrelsen har vi derfor
besluttet at arrangere en éndags klubtur i bus til et
stævne i Sverige i sensommeren eller efteråret,
hvor vi forhåbentlig kan genopleve den gode stemning. På det tidspunkt har vi også et forhåbentligt
veloverstået World Masters Orienteering stævne at
se tilbage på. Mere information kommer senere.
I skrivende stund er der kun en god måned til World
Masters Orienteering Championships løber af stablen fra 6. til 13. juli, og vi får besøg af flere end
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4.150 o-løbere fra hele verden. Så mange var nemlig tilmeldt den 1. juni, der var sidste frist for tilmelding. Som optakt til stævnet, men uden for de
officielle konkurrencer tilbyder en gruppe af vores
unge, at WMOC-deltagerne kan prøve kræfter med
en til lejligheden arrangeret udgave af NAG Indoor
Sprint, der, som de fleste husker, er indendørs orientering på Nærum Gymnasium. Forrige gang løbet blev arrangeret var dagen efter DM Nat sidste
år, og de fleste husker nok banerne som både spændende og meget udfordrende. Selve WMOC omfatter 5 tællende løb: sprintkvalifikation på DTU Science Park i Hørsholm; spritfinale på Christianshavn og Christiansborg, skovkvalifikation og mellemfinale i Tisvilde Hegn og lang finale i Gribskov.
Forberedelserne har gået på i flere år, og mange søllerødder har allerede brugt mange timer på dem.
Hvor langt forberedelserne er kommet, kunne vi
høre om på vores klubaften den 16. maj, hvor repræsentanter fra de mange funktioner fortalte om,
hvor langt de er kommet, og hvad der stadigvæk
udestår. Det blev en spændende aften, og jeg tror,
vi alle gik derfra med en bedre forståelse for og lille
smule ærefrygt over, hvor stort og kompliceret et
arrangement det er, og hvor professionelt funktionerne håndterer det.
Så stort et arrangement kræver rigtig mange hjælpere; måske også flere, end vi kan skaffe blandt
klubbernes medlemmer, og jeg vil gerne gentage
opfordringen til at spørge blandt venner og kolleger, om der skulle være nogle, der har tid og lyst
hjælpe os nogle timer mod at få en enestående oplevelse af det største orienteringsarrangement i
Danmark i mange år. Især søndag den 8. juli til
sprintfinalen på Christianshavn og Christiansborg
har vi brug for rigtig mange post- og portvagter, der
kan holde øje med, at posterne forbliver, hvor de er,
og at porte ikke lukkes eller åbnes i modstrid med
løbskortet.
Skriv en mail til Heidi heidi_kristensen@mail.dk,
hvis du selv vil eller kender en, der vil give os en
hånd.
På den anden side af sommerferien, lørdag den 1.
september, holder de fire arrangørklubber et arrangement for alle hjælpere. Der vil blive mulighed for
at løbe på et af de nye kort – vi er dog udfordrede
af skovlukninger i Tisvilde Hegn og Gribskov til
henholdsvis Danish Spring og DM Stafet og Lang
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i 2019 – og efterfølgende bliver der en form for frokost m.m.
Foråret har budt på 3 DM’er. Søndag den 22. april
løb vi DM Ultralang i Jægerspris Nordskov. Allerød havde arrangeret et fint stævne i en skov, hvor
vi ikke kommer så ofte. Mange viger ofte tilbage
fra at løbe deres egen klasse, hvor banerne har dobbelt længde i forhold til det normale, men 34 søllerødder havde ikke desto mindre taget udfordringen
op. Herudover var 12 tilmeldt på åbne baner. Jette
Stepputat og Troels Christiansen blev begge danmarksmestre i deres klasse, og derudover vandt 5
søllerødder sølv eller bronze.

Søllerød Orienteringsklub

har endnu til gode at vinde medaljer i denne disciplin. Posterne stod tæt og banerne var svære, hvilket resultatlisten, der afslører usædvanligt mange
fejlklip, vidner om.
Stort tillykke til de mange medaljetagere!
Inden World Masters i juli er Søllerød OK arrangør
af endnu et stævne, nemlig 4. udgave af Copenhagen Exhaust Trail i bakkerne og slugterne i Ravneholm og Geel Skov. Det foregår lørdag den 23. juni
efter samme koncept som i de foregående år. Vi udbyder 3 baner på 6, 12 og 21 km; alle med indlagt
bakkespurt over Holtekollen og 21 km-banen med
garanti for 700 højdemeter. Sidste år deltog omkring 250 løbere, og vi regner med et lignende antal
i år.
Men inden vi kommer dertil, holder breddetræningen sommerafslutning for alle søllerødder fredag
den 15. juni efter den sædvanlige recept med løb og
grill. I år har Jens Aaris lagt baner i Valby Hegn ved
Helsinge, og bagefter har han og Ellen, for jeg ikke
hvilken gang, inviteret alle søllerødderne til at
grille på terrassen i deres sommerhus ved Vejby
Strand. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skynd
dig at tilmelde dig. Og har du ikke tidligere været
med, så skal du vide, at hvis du ikke deltager, går
du glip af en meget hyggelig klubaften sammen
med en masse festlige søllerødder i de mest fantastiske omgivelser. Og der er – næsten – garanti for
en spektakulær solnedgang over Kattegat.

Jette Stepputat vandt guld i D70- DM Ultralang
DM Sprint var arrangeret af FIF og foregik i Hillerød sent eftermiddag lørdag den 26. maj fra en fin
stævneplads med udsigt over søen til slottet og barokhaven. Banerne var udfordrende og sjove, og
mange kom ud på afstikkere gennem forkerte porte
og i forkerte haver. 44 søllerødder sprintede rundt i
Hillerød den eftermiddag, og 4 kom hjem med en
medalje om halsen. Peter Østergaards og de to
brødre Vincent og Lukas Beckers var endda af
guld.
Dagen efter var der premiere på sprintstafet i Danmark. Denne konkurrenceform, hvor holdene består af to damer og to herrer, der løber i rækkefølgen D-H-H-D, er meget underholdende både at
løbe og at se på. Intensiteten er høj, og der er hele
tiden løbere i aktion på og lige omkring stævnepladsen, så der er næsten hele tiden noget spændende at se på. Søllerød stillede med 9 hold, men

Det bliver en forrygende spændende sommer. De
fleste af os ses til WMOC i uge 28 til det største og
mest ambitiøse stævne klubben nogensinde har arrangeret. Jeg ønsker alle søllerødder og jeres familier en dejlig sommer med mange gode oplevelser
sammen med familie og venner.
-Niels

Niels ”fanget” på Sprintstafetten.
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Tiomila 2018
i Nynäshamn

Af Emilie Bæk Christiansen og Ellen K. Larsen

Vil I med til Tiomila?
Sådan spurgte Kirsten os efter en mandagstræning! ”Øh… det skal vi lige overveje”, lød svaret noget tøvende, da vi ikke var helt sikre på,
hvad det indebar. Der manglede løbere til tredjeturen på ungdomskavlen. På 2. og 3. turen må
man løbe sammen to og to. Det lød som en fin
mulighed, når det var første gang, at vi skulle
deltage, så vi endte med at sige ”ja tak” … og
det har vi ikke fortrudt.
Fredag 27. april tog vi sammen med Steen flyveren fra København til Stockholm og derfra
toget til Nynäshamn, hvorfra der var et par kilometer til stævnepladsen.
Førstedagen gik med at sætte Søllerøds teltlejr
op med sovetelte, loungeområde, spisetelt og
køkken. Vi havde hørt en del om de to Tiokokke, og knap var de to kokke, Søren og
Benny, ankommet til stævnepladsen, før der
var lækker minestrone og lasagne. Årets madtema var nemlig italiensk.
Vi overnattede i helt nye campinghytter tæt på
Stockholm, og lørdag morgen gik turen tilbage
til Nynäshamn … nu skulle Tiomila begynde.
Starten på vores løb, ungdomskavlen, var klokken 10.30 med 336 startende. Mathias havde
førsteturen. Starten var enormt stressende.

flok på 336 løbere og kunne sende Camille ud
på 2. turen.

Emilie og Ellen er netop startet.
Vi gik nu med vores holdleder, Aske, ind i skiftezonen og varmede op. Vi var lidt nervøse. Ingen af os havde særlig meget erfaring med
svenske terræner. Camille skiftede med os som
nr. 85. Vi kom hurtigt til at løbe sammen i en
mindre gruppe. Det var en god strategi, men
samtidig skulle vi sørge for at følge godt med
på kortet, da banerne var gaflede. Terrænet var
kuperet og stenet, og der var få stier. Vi havde
et godt løb og undgik heldigvis at bomme. Vi
kom ind på en 77. plads og kunne give kortet
videre til Lukas, der løb sidste turen og sluttede
på en 58. plads.

Mathias løb første tur på ungdomsholdet.

Masser af mennesker, høj musik afløst af en
nervepirrende nedtælling. Vi kunne følge løbet
på storskærm på stævnepladsen og kunne se
Mathias ved den første kamerapost. Mathias
kom ind som en flot nr. 84 ud af den kæmpe
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Ellen, Emilie, Camille, Lukas, Mathias
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Bagefter fulgte vi de andre hold i Damkavlen
og 10Mila-kavlen på storskærm og i Søllerødlejren.
Natten tilbragte vi i soveposer i teltet, med et
par udflugter i løbet af natten til den opvarmede
hal, når soveposen blev for kold.

Søllerød Orienteringsklub

Her var der storskærm, speakning og visning af
vejvalg (og varme).
Det var en kæmpe oplevelse at være med i løbet
og opleve stemningen til så stort et stævne. Det
er helt sikker noget, vi vil gøre igen.

Se flere billeder på Flickr.

En ny æra for Søllerød OK
Af Magnus Maag
Sikke en oplevelse det er at være med Søllerød OK
til 10mila!
Som mange nok ved har Søllerød OK stillet hold til
10mila de sidste 3 år, efter bestyrelsen besluttede,
at Danmarks tredjestørste orienteringsklub var stor
nok til at deltage ved de store stafetter. Med Søllerød OK’s fine 103. plads på 10milastafetten ser vi
resultatet af, at der bliver handlet på den beslutning.
Det er det bedste 10mila-resultat i klubbens historie, og vi er kun lige ved at komme rigtigt i gang.
Resultatet alene indikerer et skel. Ikke mindst fordi
terrænet var så udfordrende, som det var, men også
fordi vi blev placeret hele 82 pladser bedre end vores ellers bedste resultat siden den nye stafetsatsning.
Det var samtidig første store stafet i det nye søllerødtøj, og hvor så vi brandgodt ud. Yderligere
skulle der for første gang i de 3 seneste år ikke så
meget samles et 1. hold, som der skulle udvælges
et hold ud fra de mange fine kandidater.

For mig personligt var der også noget skelsættende
over dette års 10mila, da jeg grundet knæskade ikke
har løbet til stafetten siden 2014. Det var fedt at
være med igen og så endda på et hold fra Søllerød
med top100-potentiale. Holdet var i det hele taget
blevet styrket i år med flere tilbagevendte løbere og
en enkelt nytilkommen. Det tegner rigtigt godt for
de næste år til 10mila!
Jeg ankom sammen med Simon og Aske som de
første til Stockholm med fly torsdag, hvorefter resten af søllerødbanden efterhånden sluttede trop.
Torsdag aften var der nattræning på menuen for de
friske og det blev konstateret, at det var svært.
Fredag formiddag var der igen træning og en stor
del af søllerødderne fik mulighed for at få en smag
på terrænet.
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stikansvarlige Svend-Erik, Mads og Henrik Molsen, der havde kørt alle grejerne gennem Sverige til
Nynäshamn og havde en plan for opsætningen
med. Det gik faktisk imponerende hurtigt med at få
det hele på plads. Det er nok takket være planen og
den gode forberedelse fra logistikholdet.
Der blev spist på pladsen før turen gik til hytterne
for at få sovet ud inden lørdagens strabadser.
Fredag eftermiddag var der opsætning af telte på
programmet. Her skal lyde en stor tak til de logi-

Løber
1. Troels Christiansen
2. Mikkel Kaae-Nielsen
3. Magnus Maag
4. Simon Thrane Hansen
5. Søren Olsen
6. Rune Østergaard
7. Andreas Mikkelsen
8. Anton Werner Løhndorf
9. Asbjørn Mathiasen
10. Aske Jepsen

Efter at have fulgt ungdomsstafetten og damestafetten i løbet af dagen blev det efterhånden tid til at
10mila-starten skulle gå kl. 20:30. Søllerød stillede
til start med et 1. hold bestående af:

Distance
12,1 km
11,5 km
8,1 km
15,3 km
7,5 km
7,6 km
9,8 km
10,9 km
9,0 km
15,4 km

Holdplacering
210
180
154
121
120
109
105
100
101
103

Tid
01:51:50
03:35:37
04:37:27
06:42:56
07:58:58
09:07:57
10:30:36
12:03:07
13:28:38
15:41:30

Desuden havde vi Johan Aagaard, der har stået for stafettræningerne, som træner og holdleder. Planen var
klar. Det gjaldt om at minimere fejlene og gå efter den stabile præstation. Det var blevet konstateret, at terrænet
var en teknisk udfordring, men at man, ved at være konsekvent med at tage udenomsvejvalg og have klare
indløbspunkter, kunne komme godt igennem.

Troels, der var første mand i skoven, kom pænt
igennem førsteturen dog uden at løbe fejlfrit og det
var derfor med en placering som nummer 210, at
Mikkel blev sendt i skoven. Mikkel løb ligeledes
pænt, og jeg blev selv sendt i skoven som nummer
180.
Det var for mit vedkommende kun andet natorienteringsløb i meget lang tid og min begrænsede træning op imod stafetten gjorde, at jeg ikke kunne
brænde igennem fysisk fra starten. Men jeg var bevidst om, hvad det krævede for mig at komme godt
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rundt på turen. Det lykkedes mig at bevare roen på
hele turen, løbe et taktisk løb og komme fornuftigt
ind uden nogen store tab fra bom. Jeg skiftede til
Simon som 154 efter et, omstændighederne taget i
betragtning, godt løb.
Simon skulle på det tidspunkt ud på langenatten,
den længste af natturene til 10mila. Han viste her
sin styrke ved, på et relativt simpelt førstestræk, at
løbe sig frem til en hurtigere gruppe foran. Det plejer specielt på langenatten at være en fordel at have
en gruppe at løbe med, da den er ugaflet og man
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derfor i endnu større omfang kan drage nytte af andre løbere. Simon sendte efter en flot tur Søren Olsen i skoven.
Søren havde nogle bom undervejs på banen som
tog tid, men han endte alligevel med at hente en enkelt placering samlet, inden han leverede stafetten
videre til Rune som nummer 120.
Rune løb, mens lyset begyndte at dukke frem på
himlen, et fint teknisk løb, hvor det primært var på
det fysiske, at han mistede tid. Dermed bragte han
Søllerød op på en 109. plads, der efterhånden nærmede sig målsætningen om en top100-placering.
Med Rune sikkert i mål var det Andreas, der skulle
af sted på stafettens anden ugaflede tur. Andreas
løb en fin tur, hvor han klarede sig pænt rundt i det
udfordrende terræn og sendte Anton afsted med en
105. plads.
Anton var yngste mand på holdet, men det lod han
sig ikke mærke med og kom selv med en del småkroge rigtigt pænt igennem turen. Og bragte for første gang holdet indenfor top100 med en 100. plads
i mål.
Asbjørn, der er ny mand i klubben internationalt,
kom i skoven som næstsidste løber lidt efter at de
forreste hold var kommet i mål. Med nogle få tekniske vanskeligheder lykkedes det at komme igennem banen uden at miste alt for meget tid og lige
tidsnok til at se efterstarten med Aske på sidsteturen gå i skoven.
Aske var på en hård opgave med den lange sidstetur, men kunne efter 2 timer og 12 minutter løbe
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Søllerød ind til en fin 103. plads efter et samlet set
flot 10mila for holdet uden at nogen var faldet helt
igennem.
Nu er der bare tilbage at se fremad imod 10mila i
Skåne næste år, hvor vi satser på at kunne stille
endnu skarpere. Hermed en opfordring til alle om
at skrive 10mila 2019 i kalenderen. Det er både tættere på og mere danskervenligt end årets 10mila og
en oplagt mulighed for at få sin første 10mila-oplevelse!

Magnus har leget lidt med billedet og indsat Mikkels ansigt oven i Mathias`.
Mathias løb med på både ungdomsholdet og på
Tiomilas andethold.
Se det store billede.

Troels, Mathias (stand in for Mikkel) Magnus, Simon, Søren, Rune Andreas, Anton, Asbjørn, Aske
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Er det sjovt at være til Tiomila, når man ikke skal løbe?
Af Steen Knuhtsen
Det skulle man ikke tro, og flere gange fløj den
tanke da også igennem mit hoved, at det kunne
gå hen at blive tre meget lange dage. Turen
gjorde jeg som rejsefælle for Emilie og Ellen,
der begge skulle løbe ungdomskavlen for første
gang, en beslutning, der blev taget meget kort
forinden løbet. Men allerede ved ankomsten til
Nynäshamn og til stævneområdet var der ting,
der skulle gøres. Grej skulle bæres ind, teltene
sættes op, og nogen tømrede og monterede
køkkenet, der - som jeg snart skulle erfare - i
sandhed er hjertet i Søllerøds Tiomila – her,
hvor man samles og snakker, ser 10Mila live
broadcast … og spiser! En danskerkoloni sammen med Farum-Tisvilde og Ballerup. Med
spisetelt med storskærm og tilliggende lounge.
Og ufatteligt, hvad de to kokke kunne præstere
under trods alt primitive forhold. Om de nåede
at få søvn i de tre dage, fandt jeg aldrig ud af,
men deres engagement, smittende humør … og
glæde ved den mad med de fremtryllede … var
til stede 24-7.
Og nej … tiden faldt overhovedet ikke lang.
Der var konstant noget af følge med i, fra lørdag formiddag til langt ud på søndagen– enten
på stævnepladsen eller i den nærliggende hal –
begge steder med storskærme og speakning.
Vores svenske broderfolk er dygtige, når det
gælder om at transmittere sporten. Gode billeder og resultatoversigter og mange grafiske illustrationer af de forskellige vejvalg gør det interessant at følge. Og indimellem kunne man
bare nyde det liv, der er ved så stort et stævne
(ca. 7.000 deltagere), besøge boderne og Otøjudsalget eller gå en tur i de smukke bjergfyldte terræner omkring stævnepladsen.
Første løb var Ungdomskavlen lørdag formiddag med 330 startende hold og fire ture.
Selvom der nok var nerver på forinden, så klarede de unge alle opgaven super flot.
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Starten har sit helt eget ritual, hvor der først læses et digt op, efterfulgt af den mest nervepirrende nedtælling man kan forestille sig, hvorefter 330 løbere - til høj musik og tilråb - tonser
ud i skoven. Stor respekt for Mathias, som mestrede denne start og gentog succesen senere på
dagen som 1. startende på Søllerøds 2. hold til
10milakavlen. Sejt gået. Og Camille og Lukas,
som tog yderligere en tur på henholdsvis Damkavlen og 10Milakavlen.

Iben på vej i mål efter 2. tur
Damkavlen blev sat i gang med 325 hold til de
fem ture og med Alberte på Søllerøds førstetur.
Og med en dansker på det vindende hold, nemlig Emma Klingenberg, der løb for Järla. Og kl.
20:30 var det så 10Milakavlen med 326 hold, ti
ture og to hold fra Søllerød. Et løb, der strakte
sig gennem hele natten, hvor de sidste løbere
skulle komme ind ca. 16 timer senere.
Så ja … det er sjovt at være tilskuer til Tiomila,
hvor der også blev plads til en enkelt åben bane.
Kedeligt blev det aldrig, fordi vi havde så
mange løbere med fra Søllerød, så der hele tiden var noget at følge med i.
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Forberedelser
til WMOC 2018

Heidi har denne gang bedt Jesper Vestergaard besvare spørgsmål ang. WMOC.
Hvilket område arbejder du med?
Jeg er med i kommunikationsgruppen, med ansvar for opsætning og redigering af website og nyhedsbreve. Det har foreløbigt været en spændende opgave. Dels at opleve den store
interesse for stævnet og dels udfordringen med at formidle til
så bred en målgruppe, både geografisk og aldersmæssigt.
Hvad har du primært haft fokus på for at skabe en god
oplevelse for de mange deltagere (og en succes for de deltagende klubber)?
Mit primære fokus har været at prøve at bruge
også jeg kan bruge mit ‘outsider’blik konstruknogle af erfaringerne fra mit daglige arbejde
tivt ift. hvordan udenforstående ser på tingene.
med digitalt design til at skabe et godt overblik
Det håber jeg kan være til gavn særligt for førover mulighederne og tilbuddene i forbindelse
ste gangs deltagere i stævnet og for eventuelle
med WMOC 2018, og også prøve at flytte nåtilskuere og andre interesserede.
len lidt til en lidt mere moderne side ift. hvordan vi bruger teknologi og design inden for
Hvad glæder du dig mest til?
sporten. Den klassiske kommunikationsformel
Jeg glæder mig til se, hvordan konkurrencedafor o-stævner med først indbydelsen, så ingene forløber med de mange klasser og deltastruktionen - eller Bulletin 1 og 2 på engelsk gere: I terrænerne, men også på websitet, som
er gennemtestet og forfinet gennem årene og
jeg er spændt på hvor mange vil bruge til at
fungerer rigtigt godt langt hen ad vejen. Men
finde information om starttider, kvalifikationer,
det er også spændende at se, hvor langt vi ellers
resultater mv. Jeg håber, at vi kan finde nogle
kan komme med digital formidling med websigode måder at integrere nye teknologier som
tes og email-opdateringer ud over det.
for eksempel O-track på websitet, så vi kan
Jeg har selv haft en længere pause fra sporten,
skabe en 'tæt på live' fornemmelse, ekstra engacirka sammenfaldende med at internettet har
gement fra deltagerne selv, og give et godt biludviklet sig til det, vi kender i dag, så jeg synes
lede af sporten ud ad til.
________________________________________________________________________________

Velkommen i Søllerød Orienteringsklub

Dorthe Hansen 1964
Mille Dalby 2014
Anna Borchorst 2010
Mille Borchorst 1977
Søren Borchorst 1976
Oscar Bach Olsen 2006

Helle Folke 1980
Peter Folke 1980
Tobias Folke 2006
Asger Folke 2011
Lasse Bartroff Frederiksen 2008

.
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Minikursus.

Superlørdag i Rude Skov den 11. april
Skrevet af Vincent, Lukas, Fiona og Peter

og med plads til spændende eventyr-leg omkring og i (!) de vandfyldte grøfter og moser.

Har du nogensinde prøvet at løbe en sprintbane
og blive fanget at fangere undervejs, som prøver at forhindre dig i at stemple dine poster?
Nej? Så læs bare videre her...
Østkredsens 7-12-årige O-løbere var inviteret
til minikursus i Rude Skov. I alt 35 børn (heriblandt ca. 15 fra Søllerød) fra 10 forskellige
klubber var mødt op en lørdag morgen ved
Rønnebærhuset og var sammen med deres forældre og ledere spændte på dagens program.
Dette var lagt af Årets Træner, Magnus Oscarsson, sammen med hjælpetrænere, Sebastian og
Vincent, fra vores SUT afdeling.
Magnus havde allerede forberedt baner i Rude
Skov; en 2,8 km let O-bane og en 2,4 km begynder O-bane samt nogle forældrebaner. Udover de spændende O-baner var der sat en udfordrende sprintbane op i kuperet terræn, samt
en stolpebane, hvor man kunne øve sig i hurtige
retningsskift. Begge baner var udstyret med SIenheder til stor glæde for børnene. Hjælpetræner-teamet inkluderede klubbens yngre SUT
løbere Oscar, Ditlev, Sebastian og Vincent
samt 14-årige Adam fra Roskilde OK.

De vandfyldte moser var det store trækplaster
udover O-aktiviteterne.
Den lidt improviserede startboks til O-banerne
blev styret af Phillip som til bippene af starturet
instruerede børnene, som løb alene eller i grupper op til 3, med eller uden skygge. Det gav fornemmelsen af en rigtig start under et regulært
stævne. Alle løbere blev registreret i starten og
krydset af igen af Trine som styrede målområdet. Nogle få løb begge O-baner efter de havde
prøvet kræfter med sprint og stolpebanerne og
stadigvæk ikke havde fået nok.

Trænerteamet mødes
til opgavefordeling inden dagen
begynder.
Magnus, Oscar, Sebastian, Ditlev
og Vincent.
Phillip styrer startboksen og yder starthjælp
Stedet, som Magnus havde valgt, var helt perfekt som stævneplads, til frokost i det grønne
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Sprintbanen blev til et tilløbsstykke uden lige.
På den store resultattavle, hvor løbernes navn,
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alder og bedst-tid blev nøje noteret, raslede
bedst-tiderne efterhånden ned, da der blev dystet om hvert sekund - især i drengeklassen og
blandt hjælpetrænerne. Vinderne blev Oscar
(Søllerød OK) hos drengene med 1:22 og
Emily (Helsingør OK) hos pigerne med 1:38.

Søllerød Orienteringsklub

og havde fordelt sig på banen. De skulle fange
løberne og sende dem retur til forrige post,
imens løberne ihærdigt prøvede at sprinte for
fuld fart forbi fangerne. Det lykkedes alle til
sidst at gennemføre banen og undgå disse irriterende fangere.

Signaturstafet – udfordrende og sjovt
Resultattavlen efter endt sprintkonkurrence
Efter frokost i det grønne, hvor de medbragte
madpakker blev nydt i skovens hyggelige omgivelser, fortsatte Superlørdagen med forskellige aktiviteter rundt om Rudegård Stadion.
Børnene blev delt i tre mindre grupper. Den
første aktivitet var en fangeleg-sprintbane, som
Sebastian og Vincent havde planlagt. Dertil
havde Magnus tegnet en snørklet sprintbane
med 19 poster rundt om hele arealet ved Rudegård, hvor der blev inddraget atletikbanen,
Holte Hallerne og kunstgræsbanernes arealer.
Seks børn og voksne var sat til at være fangere

Den første af de to øvrige aktiviteter var en signaturstafet, hvor to hold dystede om at sætte
postdefinitioner sammen med de korrekte kortudsnit. Den anden var en sjov leg i rundkreds
som Sebastian og Mogens havde udtænkt sig.
Som den perfekte afslutning til dagen blev der
dækket op med fire forskellige hjemmebagte
kager og drikkevarer til alle.
Tusind Tak til alle hjælpere, kagebagere, hjælpetrænere og alle dem der har været med til at
bakke op omkring denne fantastiske Superlørdag - og til dig, Magnus, for at sætte det hele i
værk!

Lidt billeder fra miniSUT. 9. april og 7. maj

Kirsten taler bane med Carla, Hanna og Mona

Samling før start. Geel Skov.
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DM- sprint og sprintstafet
Af Eva Smedegaard.

Med over 50 løbere til start i DM-sprint individuelt og 9 hold til DM-sprint stafet gjorde Søllerød løberne sig godt bemærket på stævnepladsen i de nye grå toner.

H55 med hhv. Vincent og Lukas samt Peter.
For de unge kvinder blev det til bronze i D75
med Kirsten, samt tre flotte 4. pladser i hhv.
D70 med Jette, D50 med Iben og D16 med Camille.

Sprint er sjovt, det tror jeg, at de fleste af os
synes. For mit eget vedkommende har det den
store fordel lige nu og her, at min ret middelmådige fysiske form ikke opleves mere end ca.
15 min af gangen. Til gengæld opleves fejl ude
på banen som om de varer meget, meget lang
tid og har vældig store konsekvenser. Man skal
hverken tøve ret meget eller lave mange fejl,
før man rasler utallige placeringer ned ad resultatlisten. Men sjovt er det – frustrerende ind
imellem, men også virkelig intenst og udfordrende.
Søllerød vandt flere flotte medaljer ved individuelt. De unge drenge vandt både H12, H16 og
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Søllerødder klar til stafetstart:
Eva, Iben og Lisbeth
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Stafet sprint er meget, meget hektisk. Muligheden for fejlklip er stor og mange, mange hold
udgik. Det skete også for en del Søllerød hold,
men vi havde det supersjovt, humøret var højt
og alle var enige om, at fejlklip har vi alle sammen prøvet og så har vi noget at øve til stafettræningen inden næste år. Holdånden var super
og med Kirsten som guide rundt på stævnepladsen inden løbet var der godt styr på skiftezone
og målgang…..sådan en rundtur har jeg aldrig
fået før…..
Kirsten, håber du vil gøre det igen til SM-stafet.

Søllerød Orienteringsklub

Det var en fantastisk weekend med stævneplads placeret i Hillerød by med udsigt over
søen over til slottet. Vejen fra parkering til
stævneplads var lang, men til gengæld så smuk
gennem slotsparken og langs søen. Vejen ud til
start lørdag gik i rask tempo med Kirsten igen
langs søen i slotsparken, så der var virkelig sørget for, at transport foregik lige i Hillerøds
smukkeste seværdighed.
Med både publikumspost, skiftezone, sidste
post og mål indenfor synsrækkevidde fra stævnepladsen var der gjort meget for at intensivere
oplevelsen for tilskuerne.
Indrømmer jeg er lidt nørdet og muligvis lidt let
at begejstre, når det gælder orienteringsløb,
men det var virkelig svært at finde noget at
brokke sig over.
Lisa Klostergaard og Emma Brøndum Andersen i deres første stafet.

________________________________________________________________________________

Det vildeste City Race
Belgisk 3-dages i Pinsen 2018

Af Ronnie McGrail.

Jeg ved faktisk ikke om CITY RACE har noget
med SPRINT at gøre, men efter en
hårdtslående oplevelse i belgiske Bouillon som
en del af belgisk 3 dgs fik jeg da lært et og
andet.

haver der lå og pyntede i små gyder og aflukker
både på vejen op og på vejen ned.

I forvejen havde vi haft en sublim banelægger
på skovbanerne de to første dage, så man havde
i det mindste en ide om, at eftersom det var den
samme banelægger der ‘huserede’ på CITY
RACE etappen, ville der helt sikkert være
noget at komme efter.

Teorier og teser flagrer i luften oppe i den
solrige vind i udsigten på toppen.

• Og her bliver der nok en post
• og her bliver der helt sikkert en

post

Forventningens glæde var intakt.
Som man godt kan før et byløb, var det
betimeligt at gå sig en tur i byen dagen før, få
sig en kop kaffe nede ved floden i morgensolen
og en vederkvægende omelet med fadøl på
toppen af bjerget ved fæstningen som vi ikke
gik ind i (for der kom vi nok ind) men hvor vi
til gengæld frekventerede de trapper og små

Stævnepladsen i Bouillon
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Dagen opstod og man begav sig til starten godt
forberedt fra ovenstående skildring. For at gøre
det hele endnu mere spændende havde
banelæggeren ikke skortet på et par poster der
passeredes på vej til start, (det kunne da være
een af mine ?) efter løbet kan jeg godt
fornemme, at meningen havde karakter af en
håndsrækning, men det vidste jeg ikke før
løbet, der opfattede jeg det som lidt underligt at
passere poster, denne opfattelse skulle dog
snart blive gjort til skamme.
S-1 Ret frem ud i horisonten et langt stræk,
hvor man kunne passere under eller over broen.
Jeg valgte over, fordi jeg ikke lige vidste, om
der var vand helt ind under.
1-2 Venstre op / højre op det er spørgsmålet,
jeg medgiver, at der var en del snørklen højre
vej op, tror venstre op var mere regelret måske.
2-3 Nå det var bare lidt ned ad trappen på
bjerget -nej det var det ikke- det var ind i
borgen og så i den lille borghave, fik lige en
lille trappetur her først.

Komposten – 28. årgang nr. 3 - juni 2018

3-4 Helt op til 6 eren og ned ad trapperne, men
så står man altså bare der midt i det hele nede
på gaden med spørgsmålet højre/venstre ? Jeg
tog venstre, fordi en beslutning skal tages, men
højre var muligvis bedre. I hvert fald havde det
nok været endnu bedre fra starten, at (igen) gå
ned ad trappen foran 3eren og helt ned i gaden
for så at komme højre om med det samme.
Foreløbig var jeg ikke helt tilfreds med
præstationen.
4-5 Den var lige passeret på vej til 4 så den gik
hurtigt
5-6 Kendt stræk tilbage ad trappen, ikke så
ringe faktisk lidt fordelagtigt bilder man sig ind
med et kendt stræk. Og så helt ind i bunden,
smalt fordi de andre også er hurtige. Ca 60 m
stigning nu.
6-7 Bliver lige lidt bimset efter stigningen, men
får rettet ind oppe på det flade og kommer helt
udenom muren, ind i bundhjørnet, når at tjekke
def. for at se, at den står inde.
7-8 Haha, det må være een af de poster jeg så
på vej til start så ud af ‘bunden’ ved 7eren og
ned ad gaden på flade konvolutter slap slap slap
og brosten, bliver lidt usikker mht hvordan den
er på def. men fair nok det var besøgsposten på
vej til start.
I med brikken den har dit nummer !
8-9 Endnu en besøgspost står inde i et porttårn
i mørket.
9-10 no problemos
10-11 no worries nu kører det bare, nu løsner
det op !
11-12 Man ser tydeligt hvordan det nu løsner
op den svære del med fæstningen og de små
gader er afklaret i ok stil.
Mere fejl på den, kan man næppe have
været og banelæggeren må havde haft det
godt med det der nu var lagt i ovnen til os
på den anden siden af byen og floden.

Lisbeth D65- og og Ronnie H70- løb samme bane
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Passerer broen, kommer over i gyden og klak
pladen i hullet (emit – jydebrikken nemlig)
Tiden er ret god ligger 2-3 stykker på
nuværende efter de absolutte stjerner.
12-13 Kommer bagom op i 13 i den lille gyde i
retningen fra 14.
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13-14 midtvejs taber jeg backup papiret på
jydebrikken, efter at have fået det fedtet på
plads løber jeg igen ud ad den lille gyde til
gaden, hvor jeg kom ind fra (lige øst for 13)
løber så mod sv, undrer mig over den røde
plamage og en plastik-spærret trappe op. Nogle
står og diskuterer med en vagt, min beslutning
bliver mod nø lige ud af kortkanten og ind igen
af serpentinergaden, i stedet for det snørklede
og muligvis mudderfedtede højre stejle
stiforløb, - perfekt, det ruller igen ! og så bare
lige op i 15 neren, MEN lige før posten indses
det at koncentrationen har svigtet ved tabet af
backup kortet. 14 eren er ikke blevet klippet !

sti, men kommer helt til 18 eren og må bagom
med udsigt til mål hen til 17.
17-18 Samme vej bagom til 18 som jeg lige
havde set.
18-19 Henover pladsen og op.
19-20 vælger videre op og rundt om og op ind
ad den lille stiplede øst for 20.
Ca 130 m stigning i sommersolen nu.
20-21 retur ad den stiplede rundt om
bygningerne og ind ad den næste stiplede.
21-22 Helt ned til floden og ud under broen.
22-23 Op på plateauet lige inden målgang.

Nå, øv så !
Stigningen er lige nu på ca 85m. Rimelig
opkogt i sommervarmen og lidt for ærgerlig
over misset, løber jeg ikke tilbage og klipper
14, men besluter at fortsætte banen ud – Surt
show.
15-16 Godt det samme for dele af resten af
turen fortsætter noget i samme takt, det ene
tager det andet.
Jeg får dog klakket brikken i 16 uden problem.
16-17 Får ikke vejvalget ned ad den første lille
sti på højre hånd, men kommer videre helt hen
til enden af gaden og får stadig ikke næste lille

Tiden lå til en 3 – 4 stykker, det havde været
svært for alle de andre.
Banen blev delvis annuleret pga et eller andet
med et manglende murstykke så måske talte de
første 2 dage bare.
På trods af dette blev det mit livs bedste
oplevelse på et City Race, som jeg sprintede, i
hvert fald indtil nu.
Gudskelov er jeg kommet i 70er klassen for
65erne havde også den 3die bakke i sø delen af
byen og fik vel så en ca 100m mere stigning.

Hjemme med ny inspiration til de seneste
3 igangværende bestillinger.

Mål.

Skrev Ronnie nyoprykket 70er

Lisbeth foran kunstværk fra 2014:
”Ikke bare genial, først og fremmest fri ! ”
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Find vej dagen – 5. maj 2018.
Af Sebastian og Synnøve.
Igen i år havde vi fornøjelsen af at være med
som hjælpere til Find vej dagen, og i år skinnede solen og varmede mere og mere udover
dagen, så folk blev hængende bagefter i lang
tid.
Stedet var som de sidste år for Find vej dagen,
ved Vangeboskolen og løb i Ravnholm.
Steen og Frede havde planlagt det hele meget
flot, så det var en meget nem opgave at få kort,
bord, telt, sprintbane, saft, diplomer, medaljer,
infomateriale og hvad der nu ellers var klart.
Der var også tid til frokost med godt brød fra
bageren i solen inden deltagerne kom.

Steen og Frede havde styr på det hele.
Fiona var den første, med ”tyvstart” allerede kl.
13:15, fordi hun skulle være klar til at vennerne
kom for at deltage. Allerede inden arrangementet startede kl. 13:30 stod de første klar for at få
uddelt kort. Alle baner var på de faste røde
pæle, Find-vej-poster. Der var godt udvalg i
baner, 7 at vælge mellem – alt fra den korte
lette på 1.6 km med 8 poster til den svære på
5.8 km og 27 poster! Og alle varianter blev
valgt! Mange løbere havde tidligere deltaget i
Molboløb, så de var ”meget erfarne” og ved
godt mod, andre deltagere var alt fra erfarne
trailløbere, til Ravnholms nabo og en del familier på tur med forskellige ambitioner for både
længde og sværhedsgrad.
Trine, Claus og Synnøve vejledede og delte
kort ud, og førte regnskab! Det blev til 154 deltagere, ca. 90 voksne og resten børn. Deriblandt
var der også nogle kendte Søllerødløbere i alle
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aldre inkluderet formand, og i tillæg de ca. 20
hjælpere.
Ved start kunne deltagerne få yderligere vejledning og hjælp til at komme godt fra start mod
første post af Mogens H, Niels B. & Erik M.
Ellen og Frida H. delte diplomer ud og medaljer
til børnene da de kom i mål, de voksne kunne
få information om Søllerød orienteringsklub,
mini-SUT og SUT osv. – og der var tydelig interesse for mere o-løb. Magnus havde lavet en
ny, fin mini-SUT folder, ”fresh from the
press”!

Jens, Ellen og Frida sørgede for diplomer

Jackob sørgede for vand og saft til alle, og Jens
assisterede, hvor der var behov.
Efter lidt tid, da de første var kommet i mål,
blev der stor aktivitet på sprintbanen som Peter
og drengene havde gjort klar. Den var meget
populær og stemningen var høj, med lister for
hhv. drenge/mænd og piger/damer – specielt
førstnævnte liste var lang, konkurrenceviljen
fik godt spillerum! Malthe, Vincent, Sebastian
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og Ditlev stod for sprintbanen: Si-uddeling,
vejledning, liste-påskrivning, strimmel-aflæsning, osv. – et meget effektivt samarbejde! Deltagerne blev meget kontant spurgt, da de kom
tilbage fra sprintturen: ”Hvad hedder du? Hvor
gammel er du? Har du haft fødselsdag i år?” Og
så blev tiden fra printeren ført op for den gældende deltager med alder.
Der var en dame som nok syntes spørgsmålene
blev noget nærgående, og efter spørgsmålet om
alder svarede hun: ”Behøver du nu at vide det?”
Men det var jo ikke slut, og da hun også blev
spurgt ”har du haft fødselsdag i år?” gik hun
sin vej... og gik sig en lille tur… men hun kom
tilbage, hvor tiden (og alder!) blev skrevet på
listen, hun løb faktisk flere runder på sprintbanen 😊.
Steen og Frede var alle steder og sørgede for at
alt bare fungerede fantastisk, og Mogens H. fotograferede begivenheden.
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Vincent klar med tussen

Synnøve, sidste løber på sprintbanen.

Susanne Thrane siger TAK for hjælpen til alle SkovCup-hjælpere den 29. maj, årets hidtil varmeste dag.
På trods af fine baner, vandmelon og saftevand, var der desværre kun 67 børn.
Børnene fordelte sig på følgende baner: 1: 24 2: 27 3: 9
4:7
Jens havde lavet banerne, og Mogens har trykt dem.
Post-udsætningen og -indsamling blev klaret fint (på trods af, at Jørgen desværre blev skadet før udsætning)
af Kaj, Anders J, Jens samt Inger og Jette, der var så venlige at komme før aftalt, for at sætte poster ud, Kirsten Olsen satte børnebanen ud, mens Anders S hjalp med postindsamling.
Stævneplads blev sat op, og madder smurt i lange baner af Jette og Inger, der også skar vandmelon ud, og
lavede saft.
Vincent, Sebastian og Ditlev satte sprintbanen op, og stod for afviklingen af denne, til stor glæde for børnene.
Inger klarede registreringen sammen med Kirsten og Betty, mens Kaj og Anders klarede starten med klare
instruktioner til børnene. Steen stod og tog imod børnene i mål, og afleverede skovpas tilbage til børnene.
Vincent sørgede for, at skovpas kom fra registrering til mål.
Tusind tak for hjælpen.
Susanne Thrane har nu stået for SkovCup i 10 år. Imponerende!
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Debatindlæg om ulve i Danmark
Af Helge Søgaard, Rold Skov Orienteringsklub.
Velvilligt stillet til rådighed for Kompostens læsere.

Ulven kommer…
… heldigvis, kunne man fristes til at sige. Desværre mener andre!
Det er en kendsgerning at der nu er ulve i den
danske natur. De har sendt brede ulvesmil til
talrige vildtkameraer og privatfotografer og de
er skurkene i talrige avisartikler, sidstnævnte
mest i forbindelse med de uheldige situationer,
hvor en ulv har stillet sin sult ved at forgribe sig
på græssende små husdyr.

Husk perspektivet
Debatten om ulvens tilstedeværelse raser i medierne og jeg skal ikke udtale mig hverken for
eller imod, men i stedet mane lidt til forsigtighed. Ikke i forhold til omgangen med selve ulven, men mere i den måde og på hvilket grundlag debatten kører. Og dermed måske sætte tingene lidt i perspektiv.
Ulven er et rovdyr der lever af at spise andre
mindre dyr. På den måde er den ikke anderledes
en eksempelvis en ræv. Men den er uden sammenligning det største rovdyr, som vi nu har
rendende rundt i den danske natur. Alene det
kan virke skræmmende på nogle, men prøv at
se det ud fra, at ulven har et alvorligt imageproblem. Gennem film og litteratur er den i mange
hundrede år blevet beskrevet som en nådesløs
og frådende dræber, der i en sanseløs blodrus
kaster sig over alt levende. Det gør den altså på
ingen måde.
Jeg læste for nyligt en interessant artikel af biolog Christoffer Bugge Harder, som forargedes
over at landmændene hidsede sig op over, at en
ulv havde nedlagt et rådyr endda med 2 ufødte
rålam i maven. Helt ude af perspektiv når den
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selvsamme branche hvert år mejer omkring
20.000 rålam ned, når mejetærskerne kører
over kornmarkerne. Det faktum forbigås i behagelig tavshed!
Farlig for o-løbere?
Der er ikke konstateret angreb på mennesker siden engang før Napoleonskrigene, fortalte en
god ven mig for nyligt. Og da ulven jo blev fordrevet fra Danmark ved jagt, så den har sikkert
fået indlejret i sin ulvehukommelse, at mennesker pr. definition er farlige. Derfor må delkonklusionen være at orienteringsløbere ikke er i
risikozonen for at blive ædt, men tværtimod har
de måske en minimal chance for at se en rigtig
ulv – på lang afstand!!!
For få måneder siden opstod der rygter om, at
der var set en ulv i området ved Skørping
Skole. Nærmest panikagtige reaktioner på de
sociale medier var en af følgerne, og der var
endda nogle, som ikke fornyede deres medlemskab af orienteringsklubben, fordi de mente deres børn var truet, når de glade tullede rundt i
skoven og fandt poster. Pas nu på at hysteriet
ikke løber helt af med os!
Ulven er ikke farlig for mennesker, for den er
sky og langt mere bange for os, end vi er for
den.
Hunde er farligere – tja!
Med risiko for at få hundeejerne på nakken, kan
man jo sammenligne en ulv med en schæferhund, der helt legalt løber uden snor nede i
Skovhaven. Her kan schæferen godt virke lidt
overvældende, når den gøende og formentlig
glad løber andre skovgæster i møde. Ulven er
imidlertid langt mere intelligent, kunne man
fristes til at sige, for den har jo for længst hørt
os mennesker, og vil helt naturligt flytte sig
væk fra os. Hvis den altså overhovedet er der.
Samme biolog Bugge Harder anførte i øvrigt
også, at hunde faktisk er mere farlige end ulve.
I 2005 omkom en lille pige i Midtjylland efter
angreb af hunde, og i USA dør der hvert år mel-
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lem 20 og 30 personer som følge af hundeangreb. Der udstedes naturligvis ikke garantier
imod, at en ulv i en presset situation kan være
aggressiv overfor mennesker, men sandsynligvis er den listet af for længst.
Nu er den her altså!
Naturligvis er det ikke acceptabelt at ulven spiser løs af de små og nuttede påskelam og andre
husdyr, men det er da lidt svært at bebrejde ulven, at den vælger den nemme løsning når sulten gnaver. Vi mennesker falder jo også i med
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lidt fastfood engang imellem. Den problemstilling skal selvfølgelig håndteres med erfaringer
fra andre lande, hvor man både har ulv og husdyr, og uden at hele følelsesregistret skal endnu
en tur i mediemøllen, når det alligevel sker.
Men for nu at runde hele ulvehistorien af, så er
sagens kerne vel blot, at vi danskere slet ikke er
klar til ulven. Hidtil har det farligste dyr i den
danske natur jo været en skovflåt!
Kilde: Artikel af biolog, post doc Christoffer
Bugge Harder, Texas Tech University.

_______________________________________________________________________________________

SOMMERFUGLE i O-LØB.
Træning 596 på Femsølyng.
Som den opmærksomme læser
af KOMPOSTENs bagside
nok for længst har registreret,
har søllerødderne den
traditionelle sæsonafslutning
allerede fredag, d. 15. juni
med løb i Valby Hegn og med
efterfølgende sammenkomst i
og ved sommerhuset hos Ellen
og Jens Aaris ved Vejby
Strand.
MEN for at søllerødderne ikke skal få stive sommerben, arrangerer jeg en omgang træning på Femsølyng,
hvor start/mål/stævneplads er planlagt til det nye shelter i sydkanten af det smukke naturområde. Banerne vil
være model ”SOMMERFUGLE” – og der vil blive muligheder for såvel fri start som samlet start.
Hold øje med forsnak 596 (med information om sommerfuglebaner), som på sædvanlig vis vil blive rundsendt
et par dage før – og gør dig klar til en frisk tur i vores fantastiske sommerskov.
Torsdag, d. 21. juni 2018 ses vi lige dér, hvor sommerfuglene basker med vingerne.
GERT

Dusk-fredløs, findes på Femsølyng.

Parti i Rude skov med ny sø.

Blåfugl. Sig til, hvis du ser den.

Blåfuglen er en af arterne på NaturTjek-listen. Blåfuglen findes ofte i lysåbne områder. Gerne på enge og
heder, men også i haver og lysninger i skoven. Dens vingefang er 2-5 cm. (Vibe)
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Søllerød stafettræning
Foråret har igen budt på mange spændende træninger i stafetgruppen.
Forårets store mål var træning frem mod
10mila ved Nynäshamn syd for Stockholm
sidst i april, hvor vi var 30 søllerødder afsted
med fire deltagende hold. Blandt andet stillede
3 af vores Aarhus-baserede eliteløbere op for
Søllerød i år. Derfor løb vi også med i den sjove
ende af feltet, og blev næstbedste danske hold.

Du kan læse meget mere om 10milaturen andre
steder i denne Kompost.
Efter 10mila har vi trænet frem mod SM stafet,
der afvikles den 9. juni, og alt tyder på, at vi der
bliver den største klub med gode hold i mange
forskellige klasser. Vi afslutter forårets træninger med 2 meget relevante træninger i Grønholt
Hegn – naboskoven til SM-stafet. En svær skov
vi kun sjældent løber i.

Vi holder sommerpause efter SM-stafet, men
allerede nu er det besluttet, at vi fortsætter stafettræningen i efteråret, og at vi forlænger aftalen med Johan Aagaard som træner. Vi starter
op den 14. august, så vi kan nå at komme i
gang inden Midgaardsormen og DM-stafet.
Der er plads til mange flere til vores træninger,

så har du lyst til at prøve sjov og intensiv træning, så kom og vær med.
Skiv til sejjepsen@gmail.com eller søg om at
blive medlem af Søllerød Stafetgruppe på Facebook, hvor alle træninger bliver slået op.
Troels og Svend-Erik
Eliteudvalget

Faktaboks:
Hver tirsdag kl. 19.30 står den på stafettræning, vi løber typisk tre kortere baner med fælles start.
Der er en kort og en lang bane, så både eliteløberne og motionisterne kan nå frem til målet for hver
tur, og være med til starten på det næste stafetinterval.
Stafetgruppen består at en fin blanding af de ældste SUTter, eliteløbere og motionister i +50 årsalderen. Til de fleste træninger genbruger vi posterne, der er brugt til SUT træningen om mandagen,
evt. suppleret med faste poster, nu finurligt udnyttet til nye svære baner. Vores aktive søllerødder i
den arbejdsfri alder sørger for indsamlingen om onsdagen. Tak for det, det er meget værdsat.
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Orienteringsløb i sommerferien
Stort set alle klubbens medlemmer deltager i afviklingen af WMOC, og først derefter kan søllerødderne tage på orienteringsferie, hvilket er årets højdepunkt for rigtig mange.

Sommerlejre.
Flere af vores ungdomsløbere tager på sommerlejr. For de ældste går turen til Frankrig og
den lejr afvikles på DOF-basis. Er altså et tilbud til alle 17-20-årige i hele landet. Alberte,
Emma, Mathilde og Rune er tilmeldt, og her er
tilmeldingsfristen overskredet.
For de yngre løbere afvikles sommerlejrene
kredsvis. For de 11-13-årige går turen til Markaryd i Sverige. Her er indtil videre Vincent og
Ditlev tilmeldt.
Frist for tilmelding er den 14. juni.
For de 14 – 16-årige foregår sommerlejren i
Oskarshamn, ligeledes i Sverige. Her er Lukas
og Mathias tilmeldt sammen med Aske Jepsen
som leder. Frist 10 juni.

Sommerferieløb.
Der er blandt en meget stor del af klubbens
medlemmer, tradition for at bruge sin sommerferie på O-løb. Et flerdagesløb et eller andet
sted i Europa.
I år tager en del søllerødder til OO Cup i Frankrig, foreløbig er der 11 tilmeldte her. Nogen tager til Læsø tredages, andre til nogle af flerdages-løbene i Sverige.
God fornøjelse til alle. Jeg håber I vil tænke på
bidrag til Komposten. Det er altid sjovt/interessant at læse om sommerløbene.
Jeg har ikke hørt om, at nogen skal til Grønland
i år, men adskillige har løbet der, hvor der er
lyst hele døgnet på denne tid af året.

Efter sommerferien

16/9 løbes den anden divisionsmatch i Boserup. Alt efter udfaldet af matchen, skal vi enten
løbe finalen 7/10 i Hareskoven eller op/nedmatchen den 30/9 i Gribskov.
Det er her, vi har brug for alle, ikke mindst de
helt unge dygtige piger og drenge, der om mandagen viser stor dygtighed.
Tilmelding til den første divisionsmatch
(16/9) er den 6/9. Skriv ind i din kalender eller tilmeld dig med det samme. Formanden
og to mere er allerede tilmeldt.
DM-mellem 25. august, Brandbjerg og Højgaard Skov (OK Gorm/Jelling arrangerer)
Midgårdsormen 26. august, Hastrup Plantage
(Snab/Vejle arrangerer)
DM-weekenden 8. og 9. september.
(Stafet og Lang)
I har nok set, at Kirsten har reserveret Viborg
vandrehjem til overnatning for klubben.
Tilmelding til Kirsten. Se mail fra 29. maj.
Det plejer at være VÆLDIG hyggeligt.
Til DM kan enhver, der kan løbe en svær bane
(gælder fra H/D16 til H/D 90), tilmelde sig. For
de helt unge gælder andre sværhedsgrader, H/D
11-12 let bane, H/D 13-14 mellemsvær bane.
Man skal altså ikke først kvalificere sig, men
det er ikke tilladt at blive skygget.
OG i august 2019 er der klubtur til Schweiz.
I går (3/6) sendte Ulrik den endelige indbydelse
ud og i løbet af 8 timer var alle 55 pladser revet
væk. Det hed ”først til mølle”.
Godt jeg var hjemme !!
Vibe

er der to vigtige løb, hvor vi løber for klubben.

23

Søllerød Orienteringsklub

Komposten – 28. årgang nr. 3 - juni 2018

Breddetræning= træning for alle
Breddetræningen fortsætter i sin vante gænge og så
alligevel ikke helt. Siden skiftet til træninger om
torsdagen har træningerne haft fælles startsted med
teknisk løbetræning. Fælles startsted, fælles starttid, men næppe nogen konflikt, da deltagerne kun
for et fåtals vedkommende er de samme. Til gengæld får fællesskabsfølelsen endnu et lille løft.

blev kort efter fundet. Et bøgetræ havde givet efter
for vinden, og var knækket i ca. 10 meters højde.
Kronen var styrtet til jorden og landet i en lavning,
hvor der torsdagen forinden stod en post. Skovvejen tæt ved, hvor jeg kort forinden gik, var overdænget med grene. Som bandeleder emeritus så poetisk udtrykte det, ”nu er det træ ikke farligt mere”.

Siden sidst har der mest været trænet i de lokale
skove. En undtagelse har der dog været. I sidste
nummer af Komposten kunne du læse: ”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. Dyrehave”. Det kom
ikke helt til at passe. Rigtignok havde vi skovtilladelsen. Lån af kort var heller ikke noget problem,
men jeg havde lige overset, at det påtænkte område
snart skal bruges til SM Stafet og SM Lang, hvorfor
”nogen” mente det var lidt betænkeligt at træne
samme sted så kort tid før.
I stedet blev der hentet skovtilladelse og kort til
Brødeskov, som måske aldrig tidligere har været
brugt til en søllerødtræning. Brødeskov udmærker
sig ved at være relativ flad, men med mange gravhøje og så den markante Svenskegrøft at orientere
efter. Nord for den øst/vest gående vej skråner terrænet jævnt mod nord for at blive mere og mere våd
inden det hele ender i Storkebækken. Meteorologerne tog heldigvis (igen) fejl, og regn blev vekslet
til solskin, og skoven var dækket af anemoner så
langt øjet rakte. Allerede nu er det foreslået, at succesen gentages sidst i april 2019.

Træning nr. 595 nærmer sig hastigt. Træningen er
samtidig markeringen af slut på 1. halvårs træninger, dog i år minus én, idet Gert har tilbudt at arrangere en ekstra træning den 21. juni 2018. Men træning nr. 595 den 15. juni 2018 markerer alligevel
sommerafslutningen, som Jens Aaris og Ellen igen
i år velvilligt har tilbudt at stå for. Sommerafslutningen er nu en tradition med først en træning og
dernæst socialt samvær hos Jens og Ellen i Vejby
Strand. En rigtig god lejlighed til at styrke de sociale bånd både for nye og for gamle medlemmer.
Læs mere om arrangementet andet sted i bladet og
bemærk, at det er en fredag.
Breddetræning 2018
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

16-08-18

597

23-08-18

598

30-08-18

599

06-09-18

600

o.s.v.

o.s.v

Rude Skov

OBS – Ændringer kan forekomme.
Tjek hjemmesiden.

Helt specielt var det for mig som banelægger, da
jeg et par dage senere ville gense et særligt smukt
sted i Brødeskov. Den lysåbne mose med omkransende bøgetræer var stadig lige smuk. På vejen væk
fra mosen lød pludselig et kæmpe brag. Årsagen
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Når vi har sagt 595 er der jo ikke langt til 600. Et
sådant tal er for Kaj og Torben indiskutabelt lig
med festligholdelse. Derfor vil du også i kalenderen se, at den er udvidet til netop træning 600, der
finder sted i Rude Skov med start og mål ved Akademisk Skytteforenings besiddelser ved Højbjerg.
Resten af kalenderen for 2. halvår 2018 er p.t. i
planlægningsfasen.
Henrik Kleffel

