
            
 

   K O M P O S T E N  
  

28. årgang • nr.4 • september 2018 
 

Søllerød Orienteringsklub 

 
         

   Udfordringer         Kampgejst          Vildskab          Styrke           Venskaber   
 

 
Klubhygge efter løb i Friseboda, hvor 47 søllerødder deltog. 

 

WMOC blev afviklet i juli måned og Komposten bærer denne gang præg af den begivenhed. Men 

der er også blevet plads til en beretning fra Camilles debut på ungdomslandsholdet, en beretning 

fra Trailløbet i juni måned og fra SM-stafet, Skovcup og Fredes 50-km-løb. Og lidt andet. 
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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 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

• 23. september 2018. Bladet udkommer ca. to uger senere.  

• 23. november 2018. Bladet udkommer ca. to uger senere. 
 

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

Næste vigtige begivenhed: Divisionsmatch søndag den 16. september. Håber, du er tilmeldt. 

Udfaldet af den match vil afgøre, om vi skal løbe landsfinale den 7. oktober eller op/ned-match den  

4. november. Hold dig orienteret, og tilmeld dig det relevante løb 😊 
 

 

   
    D45, H60 og H65 parat til start.      Definitioner sættes på planke.                   Jens klarer affaldet. 
 

   
              Dansk smørrebrød, en stor succes.  Stævneplads i Grib Skov. 
 

Lidt billeder fra WMOC. 

 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Formanden har ordet  

For Komposten 
 
Sommeren 2018 har helt og holdent stået i WMOC 

2018s tegn. Efter flere end 4 års tilløb kunne vi 

byde deltagerne velkommen og åbne World Ma-

sters Orienteering Championships fredag den 7. juli 

ved en ceremoni i Farum Arena. I de følgende 6 

dage fik de 4.200 deltagere, der løb om verdensme-

sterskaberne, og de omkring 300 deltagere på de 

åbne baner, oplevet at løbe sprint i Forskerparken i 

Hørsholm, på Slotsholmen og på Christianshavn, at 

løbe skovkvalifikation og mellemdistancefinale i 

Tisvilde Hegn med udgangspunkt fra en helt forry-

gende smukt beliggende og velfungerende arena 

(stævneplads) og ikke mindst at løbe lang finale i 

en anden af Nordsjællands store og spændende 

skove, Grib Skov. Vi fik præsenteret det allerbedste 

o-løb, Nordsjælland kan byde på, og vi fik præsen-

teret de smukkeste terræner. Og så blev vi tilmed 

begunstiget med et sjældent godt sommervejr. 

 

Gode terræner, kort og baner er helt klart det, der 

er vigtigst for orienteringsløbere, men arenaer, for-

plejning, transport, parkering, toiletter, resultatfor-

midling og alle de mange andre faciliteter, der hø-

rer til et verdensmesterskab, betyder også rigtig 

meget for deltagernes helhedsoplevelse. Alt dette 

var der tænkt på lang tid i forvejen, og med nogle 

få skønhedsfejl fungerede alt, da sandhedens time 

eller rettere uge indfandt sig. 

 

Ingen kan være i tvivl om den kolossale indsats, 

dette arrangement har krævet af de fire oriente-

ringsklubber Tisvilde Hegn OK, OK Øst, Farum 

OK og Søllerød OK. I løbet af stævneugen har langt 

flere end 100 søllerødder fungeret som ledere og 

hjælpere i de teams eller funktioner, der var etable-

ret på tværs af klubberne, og som havde ansvaret 

for de mange opgaver, der skulle løses for at få 

stævnet til at fungere og give deltagerne gode ople-

velser. Alle opgaver er vigtige, og selv opgaver, der 

ved vores almindelige stævner synes mindre, bliver 

meget store og komplicerede, når 4.500 deltagere 

skal ud at løbe. Et eksempel er væskeposter og vand 

på stævnepladsen, som vi plejer at kunne klare med 

at fylde nogle plasticdunke hjemmefra og køre dem 

ud i bagagerummet af en personbil. Op til WMOC 

havde Anne Skovbæk regnet på, hvor meget vand, 

deltagerne kunne tænkes at drikke og brugt måne-

der på at undersøge muligheder for at tanke vand 

og træffe aftaler med vandværker og kommunale 

forvaltninger om, hvor og hvordan vi kunne tappe 

drikkevand i 1000 liter beholdere fremskaffet til 

lejligheden. Og udbringning af vandbeholdere i den 

størrelse til arenaer og flere end 20 steder i skoven 

i fem dage kræver lastbil og er ikke en banal logi-

stikopgave. 
 

 
Sprintfinalen. Anne i kontakt med ”vandposterne” 

 

Søllerødderne har sammen med de tre øvrige klub-

ber løftet en kæmpeopgave, og derfor er det også 

en stor glæde at høre og læse de mange meget po-

sitive tilbagemeldinger, vi har fået. De to kontrol-

lanter (Special Event Advisors - SEA) fra det inter-

nationale orienteringsforbund, IOF, som WMOC 

hører under, har skrevet en rapport efter stævnet, 

som jeg gerne vil bringe nogle udpluk fra. De er på 

engelsk, men mon ikke det går alligevel? 

 

Fra den overordnede konklusion: 

“WMOC2018 was well organised and well 

run. Over 4200 competitors participated 

from 45 nations. The competitions were fair 

and challenging. There were no serious 

complaints or protests, and no voided 

courses. Particular highlights were the de-

tailed long-term planning, especially for 

health and safety matters, very well de-

signed and implemented arenas, very good 

maps and good courses.” 

 

Om sprintfinalen i København: 

“Interesting and mostly varied terrain in 

central Copenhagen. 

A cramped arena as safety work was going 

on in front of the Parliament buildings 

where the organisers had originally hoped 

to put the arena. 
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Very complicated to get permission to use 

the interesting small courtyards and to en-

sure all (~80) the right gates were 

open/closed as needed. 

Good courses although they varied a bit in 

technical quality depending on which start 

they began from. Good feedback from com-

petitors. 

The map was finished late due to uncer-

tainty over access. Some areas were over-

detailed but these were hard to generalise. 

Map clarity in these areas, especially for 

older competitors, was a problem. 

Good medal ceremony in limited space.” 

 

Som et kuriosum vil jeg nævne, at der på 

WMOC2018 hjemmesiden ligger en video optaget 

af en af deltagerne, mens han løb, som giver et rig-

tig fint indtryk af terræn og bane. 

 

Kæmpe ros til beredskabet: 

Very thorough and effective planning for 

emergencies of all sorts – from injuries to 

lost competitors to managing evacuation in 

the case of a forest fire. A strong team on 

each event day included paramedic re-

sponders on bikes with radios and good 

maps of access points and driveable roads 

for emergency services. There were no ma-

jor incidents but a small number of minor 

accidents involving trips to local hospitals. 

This provides a good model for future 

WMOCs. 

 

Og ikke mindst denne ros til alle hjælperne og hjæl-

perforplejningen: 

“Volunteers: superb. About 400 from local 

clubs. They were calm and cheerful and 

well-informed. They made things easier for 

competitors – for example when late for 

their starts, when unclear what to do, for 

the very oldest. It helped a lot that nearly 

all organisers spoke good English. Many 

worked throughout the event. They were 

supported by top class catering for the help-

ers which was open all the time and was 

well-staffed.” 

 

De to SEA har også kommentarer til områder, hvor 

vi havde udfordringer, men de overskygges helt af 

de positive kommentarer. Det kan vi med god ret 

være stolte af. 

 

IOF har udsendt et spørgeskema til alle deltagerne, 

hvor de kan give feedback på deres oplevelser. Vi 

har endnu ikke modtaget svarene og imødeser dem 

med stor spænding. Internt i klubben planlægger vi 

i den allernærmeste fremtid at indsamle feedback 

fra de enkelte funktioner. 

 

En gruppe af vores unge medlemmer havde taget 

initiativ til at arrangere indendørs sprint på Nærum 

Amtsgymnasium, NAG, dagen før det første 

WMOC-løb. Arrangementet var ikke en del af det 

officielle WMOC, men alle WMOC-deltagere var 

inviteret, og flere end 500 tog imod tilbuddet. For 

langt størsteparten var det første gang, de prøvede 

kræfter med denne overraskende svære o-disciplin, 

og det blev en stor succes. De unge søllerødder stod 

for hele arrangementet inklusive stævneledelse, 

korttegning og banelægning og fik kun hjælp af 

unge fra andre nordsjællandske klubber og nogle af 

de ældre søllerødder til at afvikle arrangementet.  

Stor ros og anerkendelse til de unge for at tage dette 

initiativ. 

 

Bestyrelsen udtrykker sin taknemmelighed til alle 

søllerødder for de mange, mange timer, I har lagt i 

WMOC 2018 og NAG sprinten, og for den entusi-

asme, kreativitet, professionalisme og energi, I er 

gået ind i opgaverne med.  Det er verdensklasse! 

 

Jeg forestiller mig, at der går en del år, før vi kaster 

os ud i en opgave af lignende omfang, men vi har 

høstet mange erfaringer og viden, der kommer os 

til gavn ved de næste ”halvstore” arrangementer, vi 

har i kalenderen. Så vi er i den grad klar til at arran-

gere DM i Sprint og Sprintstafet i 2021 og DM Sta-

fet og Lang i 2022! 

 

WMOC 2018 har fyldt meget, men vi skal ikke 

glemme, at der også er sket mange andre spæn-

dende ting i vores orienteringsverden i sommermå-

nederne. 

 

En dejlig sommerlørdag den 23. juni var det fjerde 

gang Søllerød OK arrangerede Danmarks måske 

hårdeste, men også hyggeligste trailløb, Copenha-

gen Exhaust Trail. Det er i hvert fald de tilbagemel-

dinger deltagerne giver. Knap 300 trailløbere havde 

taget udfordringen op og løb 6, 12 eller 21 km i 

bakkerne og slugterne i Ravneholm og Geel Skov 

med start og mål på den sædvanlige lille stævne-

plads i skoven lige syd for Vangeboskolen. Det var 

dejligt at opleve den gode stemning blandt løbere 

og hjælpere. Som de fleste nok husker, er det også 

de unge, der i sin tid tog initiativ til dette arrange-

ment, og det var også dem, der organiserede og stod 

for ruteplanlægning og afmærkning af ruterne i 

skoven med små orange flag og snitzlinger og me-

get mere.  
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9.-10. juni var SM weekend, hvor FIF Hillerød 

havde arrangeret SM Stafet og SM Lang i Store 

Dyrehave. Her slog søllerødderne for alvor til og 

præsterede 5 førstepladser/guldmedaljer, 7 anden- 

og 5 tredjepladser. Nu uddeles der ikke sølv- og 

bronzemedaljer i voksenklasserne, men alligevel er 

det ikke ved siden af at kalde det for en medalje-

regn, synes jeg. 9 af ovennævnte fine placeringer 

tilfaldt unge under 25, og jeg vil gerne benytte 

denne plads til at nævne, at vores ungdomstrænere, 

der vedvarende og med stor dygtighed tilrettelæg-

ger træninger af meget høj kvalitet, har en stor del 

af æren for, at vores unge præsterer så flot. Som 

bekendt har vi stafettræning hver tirsdag aften i for-

års- og efterårssæsonen, og en målsætning i foråret 

var, at Søllerød skulle være den klub, der stillede 

med flest deltagere til SM Stafet. Det lykkedes over 

al forventning, da Søllerød havde tilmeldt 19 hold, 

og FIF Hillerød med næst flest tilmeldte stillede 10 

hold, men med til historien hører selvfølgelig, at 

FIF var arrangørklub. 

 

Ved DM Mellem, der blev løbet sidste lørdag i au-

gust i de høje bakker og dybe slugter i Brandbjerg 

Højgård Skov i Grejsdalen blev medaljehøsten ikke 

så stor. 3 medaljer af guld i voksenrækkerne rakte 

det til. 36 søllerødder havde taget turen til Jylland 

for at løbe DM Mellem, og 22 af dem fortsatte til 

Brande for at løbe den traditionelle Midgårdsorm. 

Kontrasten fra Brandbjerg Højgård Skov til Ha-

strup Plantage ved Give blot 30 km væk kunne næ-

sten ikke være større. Hvor den første er storkupe-

ret og fortrinsvis løvskov, er den sidste en typisk 

jysk nåletræsplantage med ganske få kurvedetaljer, 

men med et finmasket net af hugninger og stier, der 

får kortet til at ligne et stykke ternet papir, hvilket 

kræver en helt anden orienteringsteknik. Søllerød 

stillede med to ”Thorhold” á 10 løbere. Vores før-

stehold med alle vores unge løbere kom i mål som 

nummer 5 kun små 20 minutter efter det vindende 

hold fra OK Pan.  
 

I løbet af sommeren har vi haft tre piger med til in-

ternationale mesterskaber. Juniorverdensmester-

skaberne, JWOC, blev holdt i midten af juli i Un-

garn. Alberte Kaae-Nielsen (D-20) var på forhånd 

udtaget som reserve og var heldig at komme med 

på et afbud. Som førsteårs-junior er det vigtigste 

mål at høste erfaring med deltagelse i internationale 

mesterskaber, der kan komme til gode ved fremti-

dige internationale mesterskaber. Mathilde Smede-

gaard Madsen (D-18) og Camille Næstoft Juhl (D-

16) deltog i ungdoms-EM, EYOC, i Bulgarien i 

sidste uge i juni. Alle piger klarede sig fint og har 

fået værdifulde erfaringer med hjem i bagagen. I 

2019 holdes JWOC på hjemlig grund i Silkeborg-

skovene, og vi krydser fingre for, at det lykkes en 

eller flere søllerødder at kvalificere sig. 
 

Ellen og Jens Aaris Thisted har i mange år lagt hus 

og grund til klubbens sommerafslutning, og i år var 

ingen undtagelse. En dejlig juniaften samledes vi 

efter løb i Valby hegn i sommerhuset ved Vejby 

Strand, hvor vi grillede, sang, skålede og havde en 

meget hyggelig aften. Solnedgangen var lidt tilslø-

ret, men det fik ikke humøret til at dale. Stor tak til 

Ellen og Jens Aaris. 
 

En klubtur efter sommerferien er det også blevet til. 

Små 50 søllerødder mødtes en lørdag morgen i au-

gust på Holte Station, hvor Trine havde arrangeret, 

at en fin dobbeltdækkerbus ventede på os. Turen 

gik over Øresundsbroen til først Forsaker, hvor der 

var tid til at gå en lille tur ud at kigge på vandfaldet 

og nyde den medbragte frokost. Herefter gik turen 

til Friseboda ved Åhus på den svenske østkyst, hvor 

vi deltog i Pan Kristianstads jubilæumsstævne i et 

terræn, der gav mindelser om Tisvilde Hegn. Inden 

turen hjemad, havde Trine og René arrangeret en 

lækker buffet i det fri. Det var en dejlig søllerød-

dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ditlev, Malte, Vitus og Vincent lavede lige”Frise-

boda-sfinxen” (Sebastian)   
 

Nu går vi efterårssæsonen i møde. Først for står 

DM weekenden ved Viborg, og allerede ugen efter, 

den 16. september, skal vi alle sammen ud at for-

svare søllerødfarverne i anden og afgørende runde 

i årets divisionsturnering. Som I nok husker, var det 

kun 9 points, der skilte Tisvilde Hegn og os i den 

første runde i Teglstrup Hegn, og vi er i fuldstæn-

dig samme situation som sidste år. For at komme i 

landsfinalen skal vi slå Tisvilde med mindst 10 po-

ints og derudover slå Allerød. Vi har bevist, at det 

ikke er umuligt, men det kræver, at I alle bakker op 

og tilmelder jer. Personligt mener jeg, at landets 

tredjestørste klub hører hjemme i landsfinalen, så 

skal vi ikke give det en chance? 
 

Vi ses derude i sensommerskoven, hvor der venter 

flere gode oplevelser for os o-løbere. 

 

-Niels 
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Friseboda. Der nørdes kort. H50- løb med i H21- 

_______________________________________________________________________________________________ 

Mindeord 
John Aasøe (1954 – 2018) 

 

Den 1. nov. 2000 trådte John Aasøe til som kasserer 

i Søllerød Orienteringsklub på en ekstraordinær ge-

neralforsamling idet den daværende kasserer uven-

tet trådte tilbage. 

På generalforsamlingen d. 25. feb. 2003 trådte for-

manden Mogens Jakobsen tilbage og John Aasøe 

tilbød sig og blev valgt; han sad til 2006. 

Ved sin entré i klubben kom John med en ’check’ 

på 100 timers arbejde. Den er blevet overtrukket 

flere gange. 

John Aasøe blev dermed den første og måske ene-

ste formand for en orienteringsklub, som ikke har 

løbet et eneste O-løb. 

 

John’s periode i klubben huskes især for etablering 

af vores klublokale. Vi fik det overdraget i foråret 

2001, men meget skulle gøres før den lille 2-værel-

ses lejlighed kunne fungere som klubhus for SOK. 

 

 
År 2002. Klublokalet bliver gjort brugbart. 

 

John havde hænderne skruet rigtigt på og han – 

samt mange andre – lagde mange timer i det pro-

jekt. Se bare billedet hvor et loftsvindue monteres. 

Etablering af køkkenet er stort set John’s værk. 

Hans evne til at organisere opgaverne, både de 

praktiske og de administrative kom klubben til 

gode i hele hans periode. 

 

Hvorfor gjorde han det – når han ikke løb O-løb? 

 

Hans søn Michael blev i en ung alder fanget ind i 

O-sporten; de boede næsten i skovkanten. Jeg tror 

Vibe spillede en rolle her. John, med et smil på læ-

ben, udtrykte det således: ”Tak fordi I har fået vo-

res søn ind i denne sport, som samtidig har holdt 

ham væk fra at stå og hænge på gadehjørnet”. 

 

Hurtigt kom Michael og de jævnaldrende Philip 

Giødesen-Lund og vores søn Erling til at danne en 

god tre-enighed.  Det var SUT-gruppen, før SUT 

blev opfundet. Ofte, når der var stævner i provin-

sen, havde vi de tre drenge på bagsædet, og de hyg-

gede sig gevaldigt, når der skulle overnattes i pro-

vinsen. 

 

John’s indsats i klubben var derfor en tak til alle de 

medlemmer, der tog sig kærligt af Michael, såvel 

socialt som med oplæring i O-løbets finurligheder. 

 

For et par år siden blev John alvorligt syg og her i 

juni måned afgik han ved døden. 

 

Vi er mange der satte pris på hans indsats, hans væ-

remåde og den ordentlighed der prægede ham i alle 

livets forhold. 

 

Ellen og Jens Aaris 
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Af Anne Skovbæk. 
 

45 m3 vand, 100.000 krus, 54 ’vandposter’ og 57 hjælpere 
 

Så nemt er det at give masser af rent drikkevand 

til næsten 5.000 orienteringsløbere ved 5 for-

skellige orienteringsløb ved WMOC2018. 
 

Og selvfølgelig ligger der en masse planlæg-

ning bagved. Jeg vil derfor fortælle om, hvor-

dan vi nåede frem til at udlevere vand. En op-

gave, som jeg startede med for et år siden. 
 

Første punkt er et overblik over vand-behovet. 

Første estimat er 5 m3 vand per dag. Det er 

mere end vi indenfor rimelig tid kan tappe fra 

en almindelig vandhane og en opgave er at 

finde og lave aftaler med egnede vandaftap-

ningssteder. Vi får også behov for en lastbil 

med chauffør og heldigvis bliver Bente og Bir-

ger Tynell også koblet på væske-opgaven. 

Sammen har vi besøgt alle vandaftapningsste-

der inden WMOC2018 og Birger har sørget for 

vandslanger og fittings i de rigtige dimensio-

ner. 

Næste punkt er at skaffe beholdere til vandet. 

Det er for lidt til en tankbil og for meget til små 

vanddunke. Så vi går efter en løsning med en-

m3 tanke. Der er masser af tanke til salg på 

markedet men det er brugte tanke uden fødeva-

regodkendelse og sikkerhedsmæssigt tør vi 

ikke satse på de er ’rene nok’. Derfor kontakter 

jeg Beredskabsstyrelsen for at finde ud af, 

hvordan de skaffer egnede vandtanke. Det viser 

sig at Beredskabsstyrelsen udlejer særlige 

vandtanke, som består af en indvendig plast-

pose og en sammenklappelig kasse. Sådan! 
 

 

Samtidig fandt jeg ud af, at Farum-Tisvilde har 

to m3-tanke, som de bruger til vand ved skov-

maraton. Dem øremærker vi til kiosken og de-

res kaffebrygning. Samtidig har Farum-Tis-

vilde 35 stabelbare kopholdere – dem kunne jeg 

vist også bruge!  
 

 
Sammenklappelige m3-tanke fra  

Beredskabsstyrelsen 

 

Jeg ville gerne have serveret sponsor-drik, maj-

drik eller anden saft til løberne. Ingen potenti-

elle sponsorer ville bidrage. Saft bliver også 

droppet og bagefter er jeg glad for, at vi ikke 

skulle håndtere hygiejniske forhold forbundet 

med sukkervand. Ligeledes ville vi gerne bruge 

papbægre men plastbægre er markant billigere.  

 

Nu havde jeg skaffet vandaftapningssteder, 

vandtanke og Birger havde lejet en lastbil. Så 

manglede jeg ’bare’ noget detail-planlægning. 
 

Efterhånden som banelæggerne blev ’færdige’ 

med banerne, så har jeg optalt behovet for 

vanddunke og hjælpere ved hvert vandudleve-

ringssted – og tilpasset planen til hvad vi kunne 

skaffe. En af overraskelserne var IOF-

kontrollanternes krav om ’mange flere’, dvs. 

27, vand-poster i skoven ved langdistance-fina-

len i Grib skov.  

 

Sideløbende erkendte jeg behovet for – under 

løbene - at uddelegere ansvar og lavede aftaler 

med team-ledere. Set bagefter burde jeg have 

uddelegeret endnu mere. 
 

Over tid har vi diskuteret forskellige scenarier. 

En af Birgers bekymringer var regn så den 

tungt lastede lastbil ikke kunne køre i skovene 
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uden at køre fast. Da løbet nærmede sig, er-

kendte vi, at varmt vejr var meget realistisk og 

vi skaffede ekstra m3-tanke. Stævnets bered-

skab var også med i planlægningen dels for at 

sikre at vores vand var ’rent’ dels for at sikre at 

vi havde (eller kunne skaffe) tilstrækkeligt 

drikkevand hvis det blev meget varmt.  
 

Og endelig oprandt WMOC2018. Jeg var 

smadder-spændt på om jeg havde ’husket det 

hele’ i planlægningen.  
 

Samtidig vidste jeg, at de første dage ville de 

nemmeste - fordi løbere drikker mindre vand 

ved sprint end ved langdistance og vi kun 

havde 3 vand-udleveringssteder om lørdagen 

og 5 om søndagen. Samtidig havde vi rigeligt 

med materialer ved de første løb så hjælperne 

kunne afprøve, hvad der fungerede bedst. 

 

 
Vi bliver bedre og bedre til at tappe vand. 

Birger med brandslangen. 

 

Efter vandtapning med brandslanger i DTU 

Scion sammen med hjælpere tidligt lørdag 

morgen, så holdt jeg briefing af alle væske-

hjælpere på stævnepladsen i Hørsholm. Fokus 

var sikkerhed og hygiejne, opdeling i teams 

samt indsamling af erfaringer.  

 

 
Birkerød vandværk har skaffet os adgang til vand-

hane i DTU Scion. Jeg (Anne) skal lukke for vandet 

når Birger råber STOP 

 

På alle efterfølgende løbsdage holdt vi også 

briefing om morgenen og fik mere fokus på vi-

dendeling. Et af punkterne var ’nudging’: når 

der står fyldte vandkander på bordet eller hjæl-

perne tilbyder at hælde mere vand i kruset, så 

genbruger løberne kruset i stedet for at tage 

flere. 

Svend-Erik fik lynhurtigt etableret et godt 

work-flow for ’væske ved mål’ med mange 

hjælpere, skygge og direkte vand-aftapning fra 

m3-tanke.  

 

 
Væske ved mål 
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De andre væske-udleveringssteder var mere 

udfordret. Ganske vist havde de ikke lige så 

mange stor-drikkende kunder, men deres set-up 

var forskelligt fra dag til dag. 

Selv om banelæggerne havde givet mig besked 

om den præcise placering af væskeposterne, så 

var der et par problemer med at finde stederne. 

En læring er krav om kort, som viser bedste kø-

revej derhen. Samtidig havde vi – som forven-

tet – behov for at flytte vand og krus mellem 

stederne når vi oplevede de konkrete forbrug. 

Eksempelvis drikker løbere ved startposter 

langt fra stævnepladsen mere end ved startpo-

ster tættere på! 

Mellem løbene havde især Troels Juhl, Bente 

og Birger et stort arbejde med at tappe og trans-

portere vand.  

 

Til langdistancerne havde vi hjælp fra en skov-

medarbejder med en terrængående ATV, som 

transporterede vand og andre materialer ud til 

’væskeposter i skov’. Og derfor måtte vi tidligt 

op for at tappe vand. 

 

Vand skal ud i skoven 
 

Da jeg kørte hjem efter sidste løb, så ringede 

jeg til Kirsten Møller for at høre om omfanget 

af beredskabets behandlinger relateret til over-

ophedning/mangel på væske. Og jeg blev rigtig 

glad for at høre, at det var ca. 2 af de samlede 

behandlinger.  

Tak til alle jer mange hjælpere som bidrog til 

flowet med at levere rent drikkevand til tørstige 

løbere. 

________________________________________________________________________________ 
 

Hvordan gik det så……i Arenagruppen? 
 

Af Iben Maag 

Vi snakkede og snakkede i 2 år om alle de ting, 

der hørte til under vores funktion. Start, mål, 

telte, toiletter, væske, parkering, skilte, bagage, 

materiel og transportlogistik og meget mere. 

Tingene blev vendt og drejet, mens vi ventede 

på, at delfunktionerne skulle blive besat ud fra 

vore grove ”arbejdsbeskrivelser”.  
 

Det var dejligt efterhånden at kunne ”aflevere” 

opgaverne til funktionslederne og mærke, at de 

tog over på bedste vis, så vi kunne nøjes med at 

være sparringspartnere og koordinatorer. 

Mange af dem kørte helt selvstændigt. Men der 

blev ved med at være nye detaljer og ting, der 

skulle koordineres og tages stilling til. 
 

Jeg må indrømme, at da der var en måneds tid 

tilbage, var jeg noget bekymret for, om vi 

havde chancen for at få det hele på plads og for, 

om vi havde styr på alle ”underleverandø-

rerne”. Det var godt og effektivt at vi var 4 – ja 

faktisk 5 inkl. vores stævnelederrepræsentant –  

 

om funktionen, for der var altid mindst een, der 

bød ind på delopgaven. Og nogen var optimi-

ster og andre Djævlens Advokater i diskussio-

nerne.  

 

 

Det skulle ikke være let. F.eks. var sprintfinale 

stævnepladsen i forvejen meget lille, og så faldt 

der en måneds tid før stævnet et stykke af ge-

simsen over den store flotte ”tilskuertrappe” 

ved opløbet, med omfattende stillads og af-

spærringer til følge. Stilladset blev ikke fjernet 

til stævnet men det skrumpede lidt, så det gik 
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lige med at være der. Og godt at stykket ikke 

faldt ned på stævnedagen!!  
 

Det var en stor lettelse at komme i gang med 

det konkrete arbejde med opbygning af den før-

ste stævneplads og se, at planerne kunne reali-

seres – og at vi kunne improvisere, hvor der var 

brug for det. Og især var det dejligt, da den før-

ste stævnedag var i gang, og vi kunne se, at un-

derfunktionerne kørte godt, og folk var glade 

og imponerede over stævnet.  

Derfra var det håååårdt arbejde hele ugen, ty-

pisk fra 6 om morgenen til 21 om aftenen og 

med lang transporttid i begge ender. Men det 

gav god energi at se, hvor godt det hele gik med 

vore egne arbejdsområder, og at den sportslige 

afvikling af stævnet – det vigtigste trods alt – 

var helt perfekt. Alle var glade ☺ Og det selv-

følgelig hjulpet godt på vej af det fantastiske 

vejr.  
 

Ville jeg sige ja til det igen? Njaeee ikke lige 

de første par år, men senere hen kunne det godt 

være. Det var i hvert fald en spændende ople-

velse at være med i, og det er dejligt at tænke 

tilbage på! Det har givet nye venskaber og et 

godt sammenhold mellem de 4 klubber. Og jeg 

håber, mange vil være med til at tage ud i Ver-

den og ”høste” af de gode stævner i fremtiden. 

F.eks. WMOC2019 i Letland☺ 
 

Små historier fra forskellige søllerødder. 
 

Et kæmpe stort tillykke til stævneledelsen og de mere end 400 hårdtarbejdende hjælpere med et fan-

tastisk flot WMOC. Jeg har været til 18 WMOC i 16 forskellige lande, og jeg er overbevist om, at 

WMOC 2018 i Danmark er det bedste af dem alle, på alle måder. Baner, kort, terræn, service, orga-

nisation og hjælpsomhed har været i absolut topklasse. I kan alle med rette kalde jer verdensmestre i 

at organisere WMOC. 

De bedste O-hilsner 

Arne Grøndahl, Søllerød OK 

________________________________________________________________________________ 

WMOC – set gennem to par briller! 
 

 

To dage som postvagt - og tre dage som løber! 
 

Hvornår er man mest træt? Faktisk efter at have 

været official, selv om de baner, der var på 

programmet, var længere og mere udfordrende 

end mine ben længe havde prøvet!! 

På 1. dagen i Hørsholm blev jeg næsten så 

nervøs (for at noget ikke skulle gå helt som 

planlagt) som skulle jeg starte til et godt 

gammeldags WM! På anviste mødeplads var 

der kun to foruden mig – og der skulle mindst 

være 50! Hvad var nu det? Nå, SV-hjørne af 

stævneplads betød denne dag midt på V-siden – 

og efter lidt hjertebanken og med blodtrykket 

helt i top, kom vi ud på vores pladser! Jeg 

vogtede tre poster og fik besøg af Simone 

Niggli fra D40 (der som en af de få tog posten 

rent og med hurtigt fraløb). Mikkel Kaae kom 

også ofte og hyggede om sine officials og 

bragte små forfriskninger. 

På finalen i sprint i Københavns centrum sad 

jeg vagt ved Pallas Athene, i kopiform, med 

udsigt til Diamanten og BLOX – med garanti 

den mest fotograferede post af løbere og andre 

turister, sjovt så det også ud med en statue og 

en postvagt, der forsøgte at gemme sig i 

skyggen (der blev mindre og mindre som dagen 

gik!) af nabostatuen! I formiddagens løb blev 

jeg gode venner med kustoden på Kongernes 

Lapidarium, 

(han afløste mig under tissepauser!) 

I skoven havde jeg mere held med præcise 

definitioner, så alt var mere ligetil som 

deltager! Også her fik jeg selskab af Simone 

Niggli, der lige fik ”hjælp” af mig til at finde en 

post på langdistancen! Væk var hun i løbet af et 

splitsekund! 

Og hvor var der mange officials, nu så jeg jo en 

hel masse mennesker, mens jeg som postvagt 

fik lidt tunnelsyn på stævnet! Som deltager fik 

man et flot indblik i, hvilket kæmpeforarbejde, 

der havde været: ALT KLAPPEDE BARE! 
 

En træt official, og en mindre træt løber alias 

Else D70 
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Fra første parket. 
Jeg har fortalt mange venner, kolleger og fami-

liemedlemmer om mine oplevelser ved 

WMOC, men én historie har jeg fortalt alle: 
 

Jeg sad i målteltet hvor brikkerne blev aflæst, 

og havde derfor første parket til mållinjen. 

På sidste dagen i Grib skov var målet placeret 

på toppen af en bakke – stejl bakke - mente 

mange sikkert efter turen i skoven. 

 

Her ser jeg en lettere svær dame komme op ad 

bakken. Ikke nogen imponerende fart – faktisk 

ikke nogen imponerende sportslig præstation – 

tænkte jeg. 

Indtil jeg kunne aflæse hendes startnummer. 

Det begyndte med 90. 

Så var jeg faktisk ret imponeret. 

  

Jørgen Wisbech 
 

Portvagt. 

 
 

Søndag den 8. juli var jeg portvagt ved 

WMOC. Jeg blev placeret i den skønneste 

gårdhave på Christianshavn, mellem Christi-

anshavns Voldgade og Dronningensgade. Op-

gaven gik ud på at sikre, at to porte ind til går-

den forblev åbne under løbet. Jørn Wigh havde 

surret portene godt fast med strips, så der var 

ingen der smækkede portene i, men jeg holdt 

godt øje alligevel.  

De åbne porte fik flere forbipasserende, også 

turister, til at liste inden for i gårdhaven. Alle 

blev betaget af den grønne oase - midt i byen - 

med de mange frodige bede og de små stier, der 

fører fra den ene hyggekrog til den anden. Op-

gaven blev derfor også at sikre, at folk ikke stod 

i vejen, når løberne kom gennem gårdhaven. 

 

 
 

Jeg var imponeret over løbernes entusiasme og 

tempo. Og jeg var imponeret over hvor velor-

ganiseret og struktureret søndagens løb blev af-

viklet. Om morgenen blev de mange port- og 

postvagter inddelt i mindre grupper.  

Jeg var i Tore Lindes gruppe, og både Tore og 

Jørn Wigh var meget opmærksomme og kig-

gede jævnligt forbi for at sikre, at alt var ok. 

Det var en god dag og en positiv event at være 

med til.   

/Dorthe Hansen 
 

Hvad gør BA 15 861 lige der? 
 

Situation:  Sprintfinale i WMOC 2018. Søn-

dag ganske tidligt (kl. 06.00). Stadsgraven på 

Christianshavn. 
 

Den flot tilhuggede stensøjle, som har oplys-

ninger om afstande til fjerne steder, var valgt 

som startpunkt for over 1000 WMOC-

sprintløbere. Startpunktet – på sydøsthjørnet af 

volden - var et godt valg af banelæggeren, idet 

der allerede ved stensøjlen var udfordringer i 

kortlæsningen/vejvalget. Mange startende 
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lagde ud med et kortlæsningskiks og løb ned 

langs Stadsgraven i stedet for det rigtige vej-

valg op bag volden. 
 

Af udefrakommende grunde blev søjlen udsty-

ret med en HØJTSIDDENDE og SMUK ny O-

skærm, som måske ikke kom til at sidde i en 

helt reglementeret højde. Mellem startstregen 

og startpunktet havde en smart bilist nemlig 

”parkeret” sin bil i en noget ramponeret ud-

gave, hvilket gav nogle oversigtsproblemer for 

de startende. En morgenfrisk og nattefugtig 

morgencyklist bidrog med bemærkningen: 

”Nåh, nu har den stået dér i 3 dage – politiet 

sørger ellers for, at de bliver fjernet i løbet af 

24 timer”. 

Fjernet blev BA 15 861 selvfølgelig. Kort før 

sidste start ankom et fejeblad og baksede den 

noget usædvanlige startforhindring væk. 

/Gert 

 

Jeg fik set 5 startsteder. 
 

Når opgaven går ud på at være starthjælper, ser 

man ikke så meget andet af stævnerne end 

netop den start, man har fået tildelt. Sådan må 

det være.  

Hver dag, når min opgave var fuldført, gik jeg 

til målområdet for at se og opleve lidt af stem-

ningen. På Ridebanen kom endnu nogle få i 

mål, hvorefter oprydningen gik i gang. 

I København nåede jeg frem lige inden præmie-

uddelingen og ved første skovløb mødte jeg de 

hjemgående deltagere, men der var heldigvis 

stadigvæk gang i den her midt i Tisvilde Hegn 

på en for mig at se fantastisk stævneplads. 
 

Det var som at se en af de store stævnepladser, 

som jeg har mødt ved O-ringen. Rundt om på 

skråningerne kunne deltagere og pårørende se 

ned på målområdet og der var heppekor, når lø-

bere passerede en publikumspost i den ene side 

af stævnepladsen. Da jeg kom gående fra start 

og kunne se op og ned over området, blev jeg 

imponeret. Der var rigtig sommer- o-løbsstem-

ning, og så var det et verdensmesterskab.  

 

 
 

På vejen mødte jeg flere svenskere og nord-

mænd, som standsede op og roste arrangemen-

tet. Det var o-løbere, som jeg har mødt på ori-

enteringsrejser, og som derfor kendte mig. 

Men ros til arenagruppen – godt tænkt. 
/Vibe  

_______________________________________________________________________________________ 
 

Tillykke til jer begge  
med endnu et verdensmesterskab. 
 

 

Politiken skriver 
Sejlsport: 30 år efter at være blevet både 

verdensmester og olympisk mester  

vandt Jørgen Boysen-Møller sammen med 

sin bror, Jacob, atter verdensmesterskabet 

i den tidligere OL-klasse flying dutchman.  

Det var 9. gang nu 64-årige Jørgen Boysen-Møller 

blev verdensmester i klassen, mens 62-årige 

Jacob Boysen-Møller vandt sin 7. titel. 

Guldet blev vundet i suveræn stil i Medemblik,  

hvor danskerne i et felt på 75 både vandt 7 af 9  

sejladser, men først sikrede sig guldet i sidste  

sejlads ved at vinde foran de forsvarende og 

12-foldige ungarske verdensmestre. 
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Min tur til EYOC 2018  

 
Af Camille Juhl 

Det var mandag aften, vi var lige kommet tilbage 

fra en super SUT-træning, og jeg var på vej over til 

omklædningsrummet, da jeg på min telefon ser to 

ubesvarede opkald fra et ukendt nummer. Der 

havde været udtagelsesløb til EM weekenden in-

den, hvor jeg løb mig ind til hhv. en 5., 3. og 2. 

plads, så jeg kunne ikke lade være med at håbe, at 

det var en af juniorlandsholdstrænerne, der ringede 

med gode nyheder. Da jeg ringede tilbage, var det 

rigtigt nok træner Jeppe Ruud, der meddelte mig, at 

jeg var en af de fire piger i D16, der skulle repræ-

sentere Danmark ved EYOC (ungdoms-EM) 2018 

i Bulgarien!! Derefter gik de næste par uger med en 

masse både fysisk, teknisk og mental forberedelse, 

inden vi drog mod Bulgarien onsdag d. 27/6. 

 

Med mine sidste afgangsprøver og et vellykket 

CPH exhaust trail lagt bag mig, var det endelig ble-

vet onsdag og tid til afgang. Ved min side var klub-

kammerat Mathilde Smedegaard som den eneste 

danske D18-pige med på turen, eftersom Alberte 

Kaae-Nielsen takkede nej. Udover mig bestod 

D16-gruppen af Siri Simonsen, Eva Örnhagen og 

Elanor Henriksen. Herreholdet var fuldt med fire 

drenge i både H16 og H18.  

Med som trænere på turen var Astrid Ank, Rasmus 

Folino og Niklas Ingwersen. Foran os lå en lang 

rejsedag med to fly og en lang køretur, inden vi sent 

søndag aften ankom til hotellet i Bulgariens tidli-

gere hovedstad, Veliko Tarnovo. Jeg blev indkvar-

teret på værelse med Mathilde og Siri, og vi fik den 

sidste bid af aftenen til at gå med afprøvning af det 

landsholdstøj, vi havde fået til låns.  

 

 
          Her ses alle løbere med til EYOC 2018. 

 

Torsdag var meget afslappet, inden det hele gik løs 

dagen efter. Efter en særdeles spøjs bulgarsk mor-

genmad fik vi hver tildelt en træner, og formidda-

gen gik med løber/træner-samtaler. Jeg skulle tale 

med Niklas, vi talte om strategier, forventninger og 

mere om terrænet. Da det var blevet eftermiddag og 

pisseøse regnvejr, skulle vi løbe model event for at 

få en smag for, hvad der ventede os de næste par 

dage. Vi blev mødt af nogle meget stejle og virkelig 

glatte skrænter, der var tæt vegetation og halvdårlig 

sigtbarhed, men på trods af alt dette havde jeg en 

rigtig opturs-oplevelse, jeg følte mig så klar til, at 

løbet skulle starte rigtigt dagen efter.  

 

Efter en god nats søvn var det blevet fredag d. 29/6 

og det var tid til første løb ved EYOC 2018. Sprin-

ten skulle løbes i Tsarevets, og for mig og de 98 

Women16 løbere ventede der sig 2 kilometer med 

85 højdemeter på den nedlagte borg med de mange 

ruiner. Efter en god opvarmning og en beroligende 

samtale med Astrid blev jeg lukket ind i pre-starten, 

og joggede de sidste 500 meter til den rigtige start-

boks begyndte. Her foregik det hele som det ple-

jede, indtil jeg i sidste boks stod ansigt til ansigt 

med et kæmpestort tv-kamera. Starturet bippede, 

og jeg var i gang! Da jeg vendte kortet, blev jeg 

mødt af et meget småt, detaljeret og forvirrende 

kort og så skulle det lige passe, at vi havde et rela-

tivt langt stræk til første post… Jeg så slet ikke det 

oplagte vejvalg til posten og begyndte at løbe en 

omvej, hvorefter jeg i et forvirret øjeblik så forkert 
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på kortet og løb mod post 2! Heldigvis fik jeg hur-

tigt rettet op og fandt min 1’er, men øv en dårlig 

start. Lettere frustreret løb jeg videre til næste post, 

og de næste mange stræk gik forrygende, den trælse 

start var glemt! Men så kom langstrækket til post 

7… Vejvalget lå lige til højrebenet, det så ikke 

svært ud, men hen mod slutning af strækket fik jeg 

forvekslet to af de mange brostensstier, og endte på 

den forkerte. Jeg overbeviste mig selvom at det 

hele passede, men den trappe jeg ledede efter, duk-

kede op meget senere, end jeg havde regnet med. 

Jeg kom hen til der, hvor min post skulle have stået, 

men den var der ikke, mærkeligt! Jeg erkendte en-

delig, at jeg var ude i et bom, men jeg kunne stadig 

ikke finde ud af, hvor på kortet jeg var. Jeg løb lidt 

videre, og så var den der, min post! Jeg tjekkede 

lige nummeret for en sikkerheds skyld, så så jeg, at 

det var min 8’er, jeg var ved og ikke min 7’er, for 

søren da!! Jeg fik løbet den sidste del af banen uden 

problemer, men med en lidt sur grimasse på. I mål 

var jeg enormt ærgerlig og skuffet, det hjalp ikke, 

at jeg havde lavet en rigtig begynderbrøler og glemt 

at lægge min taske til transport, så den lå stadig i 

karantænezonen, ups… Træner Folino opdagede 

den heldigvis, da han som den sidste dansker forlod 

karantænezonen. På banen brugte jeg 14:37 og var 

hele 4:23 minutter efter vinderen, jeg endte på en 

75. plads ud af de 99 startende.  

Senere da jeg sammenlignede stræktider med Siri, 

fandt jeg ud af, at mit bom på post 7 kostede mig 

næsten 2 minutter, øv!  

 

 

 

 

 
Her løber Camille Juhl i mål på Sprinten i Bulgarien. 

 

Fredag aften stod programmet på åbningsceremoni 

og præmieoverrækkelse. Vi fik stolte lov at bære 

det danske flag ind i hallen, derefter var der flere 

taler på halvdårligt engelsk og en fin optræden med 

bulgarsk folkedans. Vi havde ingen danskere i top 

6, så ikke nogen deltagelse på podiet, den bedste 
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danske pige var Siri Simonsen på en 29. plads, og 

bedste dreng var Oscar Broman på 23. pladsen.  

Det blev lørdag og tid til langdistance! Efter en me-

get lang bustur ankom vi til karantænezonen i den 

lokale skolegård i en lille landsby. Jeg skulle ud på 

en 4,4 km bane med 215 højdemeter i Miikovtsi. 

Lidt efter jeg startede min opvarmning, begyndte 

regnen at stå ned i tykke stænger, og inden min start 

var jeg gennemblødt. Jeg kom ud i en kuperet, våd 

skov, men der var ikke tilnærmelsesvis lige så me-

get krat og tæt skov som til modeleventet. Mit løb 

gik overordnet ganske godt, jeg kunne ikke få så 

meget fart i benene op ad alle bakkerne i begyndel-

sen af banen, jeg lavede et par mindre indløbs bom 

og havde et bom i større grad på min post 7, men 

jeg var tilfreds med mit løb. Jeg endte på en 31. 

plads, og min klubkammerat Mathilde blev num-

mer 59. Det var generelt en god dag i den danske 

lejr, både Siri (W16) og Morten (M18) havde løbet 

stjernegodt og kom på hhv. en 6. og 4. plads. Om 

aftenen skulle vi til venskabsfest med alle de andre 

nationer med middag, præmieoverraskelse og dans. 

Siri og Morten var på podiet og modtog fine diplo-

mer. Kl. 22 besluttede trænerne, at festen var slut 

for vores vedkomne, vi skulle jo være klar til stafet 

dagen efter. 

 

 
   Mathilde lige efter målgang på langdistancen  

 

Sidste dagen af EYOC 2018 havde meldt sig på ba-

nen, og det var blevet tid til stafet, der foregik i Pe-

tropalovski. Jeg skulle løbe sammen med Jacob 

Steinthal (M18) og Lukas Kjær Hemmingsen 

(M16), eftersom vi var dem, der ikke kom med på 

de rigtige stafethold. Jeg var ikke kommet på dame 

16 holdet, fordi trænerne havde udtaget holdene på 

baggrund af ungdomscuppen, og da jeg hverken 

deltog til Danish Spring eller Påskeløbet, var jeg 

langt bagud på point i forhold til de andre tre piger. 

Mit hold skulle løbe de samme baner som M16, 

mens Mathilde fik lov at løbe W18 stafetten med to 

piger fra Schweiz og Frankrig, da hun var den ene-

ste danske pige i klassen. Kl. 10 blev den første 

klasses hold sendt afsted, og 10:20 blev Jacob sendt 

ud på vores første tur. Danmarks M16 hold kom ind 

på en rigtig fin 5. plads efter Jonas Gabs på første-

turen, M18 med Morten Örnhagen lå som nummer 

6, og W16 med Elanor på første tur kom ind som 

nummer 13. På mit hold kom Jacob ind i en god tid, 

og jeg blev sendt afsted på den 3,6 km lange bane 

med 165 højdemeter. Banen startede ud på en 

enormt stejl skrænt, og næsten alle højdemeterne lå 

på de første fem poster, det var virkelig hårdt! Der-

efter gik banen over et mere tæt, fladt område, der 

havde meget få detaljer at orientere på, men her 

lykkedes det mig at holde hovedet koldt, og jeg 

kom fint igennem. Mit løb gik okay, jeg havde lidt 

svært ved at komme helt op i fart, jeg lavede flere 

små bom, og et par gange tog jeg et halvdårligt vej-

valg, men jeg fik fint sendt fødselsdagsbarnet Lu-

kas ud på sidste turen. Lige så stille blev det tid til 

præmieoverraskelse. Vi havde desværre ingen dan-

ske hold i top 6 og på podiet, med Theis Munktved 

på sidste tur sluttede M16 holdet som nummer 9, 

M18 med Lasse Falck Weber som sidste tur kom 

på en 13. plads, og Siri Simonsen løb W16 holdet 

ind til en 12. plads. Vi fik kørt tilbage til lufthavnen 

i Sofia og fløj via Wien hjem igen.  

Alt i alt var det for mig en fantastisk tur, med en 

masse nye, spændende oplevelser, jeg er meget tak-

nemlig for. 

 

 
      Camille på en post i skoven til stafetten 
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Så bliver det ikke meget hårdere 
 

Af en glad deltager med mod på mere. 

 

 
Så er starten gået for 12-kilometeren. 

 

Jeg har forberedt mig godt. Træningen har be-

stået af både lange løbeture og bakkeinterval-

ler. Benene er friske. Jeg er udhvilet. Jeg er klar 

til 21 kilometers trailløb. 

Det er lørdag formiddag midt i den lysegrønne 

juni-skov. Vi er godt 250 løbere, som venter på 

at blive sendt af sted på Copenhagen Exhaust 

Trail. Start og mål er i en lysning i Ravnholm 

skoven, der ligger mellem Lyngby og Holte - 

kun 18-20 kilometer nord for Rådhuspladsen i 

København. De næste over to timer vil byde på 

nogle af de sjoveste, hårdeste og smukkeste ki-

lometer, jeg har løbet. 

Ravnholm skoven bliver også kaldt ”Det dan-

ske Schweiz”. I et land, hvor det højeste 

”bjerg” er på 170 meter, må der være tale om 

en slags storhedsvanvid. Men skoven er stærkt 

kuperet. Den består af høje bakker og dybe 

slugter, som vender ned mod Mølleåen.  

Arrangørerne af løbet forstår at udnytte bak-

kerne. Vi bliver sendt op og ned – op og ned. 

Det er som rutsjebanen i Tivoli. Hvis man har 

god fart nedad, kan man udnytte energien, når 

det går op. Stierne er smalle, solen skinner gen-

nem de lysegrønne blade, temperaturen er be-

hagelig. Jeg smiler for mig selv. 

Videre i Geelskov 

Der er hurtigt spredning på feltet. Jeg er nødt til 

at løbe i mit eget tempo, hvis jeg skal holde pul-

sen på et nogenlunde niveau. Efter en runde i 

Ravnholm skoven bliver vi sendt over i Geel-

skov. Ruten flader lidt ud, men det varer ikke 

længe, inden vi igen støder ind i en bakke. 

Hvis man kører i bil fra København mod Holte, 

skal man over Geels Bakke. Den ligger som en 

gigantisk pukkel midt på kongevejen og er ikke 

til at tage fejl af. Det var her, der var opløb og 

mål, da Danmark for nogle år siden var vært for 

VM i landevejscykling. På begge sider af bak-

ken ligger Geelskov. Det er altså overflødigt at 

skrive, at denne skov også er kuperet.  

Efter et par kilometers løb i skoven kommer vi 

til en særlig gimmick, som arrangørerne har 

lagt ind. Det er en bakkespurt. Hurtigste mand 

og kvinde op ad bakken bliver hædret og får en 

præmie. 
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Bakkespurt op ad Holtekollen 

Bakken er Holtekollen. I 1940’erne og 50’erne 

var der konkurrencer i skihop på dette sted. På 

billeder fra dengang kan man se, at der var en 

trækonstruktion, som skihopperne kørte nedad, 

inden de hoppede. Nu er der bare en bakke til-

bage. 

 

 
 

Holtekollen er ikke bare stejl. Den er ond. I 

starten går det meget godt. Der er fuld fart på. 

Men cirka to tredjedele oppe ad bakken, bliver 

den stejlere. Faktisk er den så stejl, at det er 

svært at løbe. Pulsen er helt oppe at ringe, lun-

gerne piber, og benene er tunge. Det sortner for 

øjnene, da jeg nærmer mig toppen. 

To officials står klar med vand. Det er tiltrængt. 

Men der går lang tid, før jeg har fået syren løbet 

ud af benene, og så var jeg endda ikke i nærhe-

den af at vinde bakkespurten. Hurtigste mand 

klarer spurten på 27 sekunder, mens hurtigste 

kvinde er 43 sekunder om det. Det er vildt. Min 

tid er på over et minut. 

 

Stigning på 700 højdemeter 

Vi løber et par runder i Geelskov. Faktisk skal 

vi op ad Holtekollen en gang til, men anden 

gang tæller ikke med i konkurrencen om bak-

kespurten. Det kan også være lige meget. Be-

nene er blevet tunge, og musklerne er stive. 

Bakkerne føles ikke som rutsjebanen længere. 

Nu gør det ondt, når jeg løber ned. Og det kræ-

ver viljestyrke at komme op igen. Tiden går. 

Kilometertiderne er langsomme. Det her er 

altså noget helt andet end et normalt halvmara-

ton, men det er en meget federe oplevelse. Man 

er tæt på naturen. Vi er en flok mænd og kvin-

der, som kæmper mod bakkerne. Hver gang jeg 

når toppen af en bakke, har jeg vundet en lille 

sejr.  

Arrangørerne reklamerer med, at der er en sam-

let stigning på cirka 700 højdemeter, hvis man 

løber distancen på 21 kilometer. Det svarer til 

mere end to ture op i Eiffeltårnet. Så bliver det 

ikke meget hårdere, så længe vi befinder os i 

Danmark. Da jeg passerer Holtekollen anden 

gang, er jeg sikker på at arrangørerne har ret. 

Jeg er glad for, at træningen op til løbet har be-

stået af en god del bakkeintervaller. 

Copenhagen Exhaust Trail er arrangeret af Søl-

lerød Orienteringsklub. Det var klubbens ung-

domsløbere, som tog initiativ til løbet for et par 

år siden. Deres ønske har været at skabe et løb 

for dem, som vil udfordres mere, end man bli-

ver ved et gadeløb. På den anden side er de også 

klar over, at ikke alle kan lokkes til at løbe ori-

enteringsløb, hvor kortforståelse er en væsent-

lig forudsætning. 

 

Et hyggeligt løb 

Man kan vælge mellem at løbe 6, 12 og 21 ki-

lometer. Hvis ikke man er i form til den lange 

distance, kan man altså stadig få sig en god lø-

beoplevelse. Der er flere børn, som tager turen 

på 6 kilometer. Det er godt gået. Og der er også 

flere løbeklubber der løber med. 

Der er sat en grænse ved 250 deltagere, så der 

er plads nok i skoven. Der er ingen sponsorga-

ver og høj musik. Det er relativt billigt at del-

tage, og der er en helt igennem hyggelig stem-

ning med løb som omdrejningspunkt. Løberu-

ten er mærket fint op med små røde flag. På in-

tet tidspunkt er jeg i tvivl om, hvor jeg skal løbe 

hen – ikke engang da trætheden er sat ind og 

hjernen mere eller mindre er holdt op med at 

virke. 

Da jeg kommer tilbage i Ravnholm skoven, 

mangler jeg 2-3 kilometer inden mål. De er 
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lange. Flere gange skal jeg fra Mølleåen helt op 

på toppen af bakkerne. Nu gør det ondt. 

 

Heppet i mål 

Opløbet sker gennem en slugt. På toppen står 

publikum og de deltagere, som allerede er kom-

met i mål, og hepper. De giver mig energi til at 

løbe de sidste meter frem mod målstregen.  

 

 

Det var en hård dag, men den var også sjov. Jeg 

blev udfordret på en måde, som jeg ikke er ble-

vet før. Hurtigste mand gennemfører på 1 time 

og 52 minutter. Sidste mand kommer i mål efter 

næsten 3 og en halv time. Ungdomsløbere fra 

Søllerød Orienteringsklub har løbet bag ham 

det meste af vejen. Jeg tror, at han har haft en 

hyggelig tur. 

 

Tilbage er kun at gå i kiosken, som et par damer 

fra Søllerød OK havde sat op ude i skoven. Jeg 

køber en sodavand, en sandwich og en kop 

kaffe til yderst rimelige priser. Og så er det el-

lers min tur til at heppe på de løbere, der kæm-

per sig op gennem slugten på vej mod mål. 

Ved siden af mig står en kvinde på omkring de 

40 år. Hun stråler. Hun har aldrig prøvet trail-

løb før, men nu har hun gennemført 6 km. Det 

er en sejr.  

                          Opløbsslugten og mål 
 

For 4 siden fik tre ungdomsløbere i Søllerød Orienteringsklub, ideen til at lave et trailløb, det blev 

til Copenhagen Exhaust Trail, som blev afviklet for 4. gang i år, lørdag den 23. juni med cirka 250 

deltagere.  
 

Der skal lyde en stor tak for hjælpen til de knap 40 hjælpere, der var med til at få dette til at 
ske, både til nye hjælpere, dem der har været med flere gange og ikke mindst til alle 
SUTTERNE, der samtidig med eksamen, flere o-løbskonkurrencer og udtagelsesløb har 
haft tid og overskud til at få lavet ruten, markedsføre løbet m.m.  
 

Og vi i SOK kan også være stolte af, at det var en SOK-løber, nemlig Rune Østergaard, 
der vandt bakkespurten op ad Holtekollen på kun 27sekunder :-) 
 

Resultater og fotos fra løbet kan ses på SOKs hjemmeside og på Facebook www.face-
book.com/cphexhausttrail/?fref=ts 
 

             
Betina Baltzer og Rune Østergaard          Op ad Geels Bakke                    Skodsborgvej skulle krydses 

Bakkespurten: 43 sek. og 37 sek. 

https://www.facebook.com/cphexhausttrail/?fref=ts
https://www.facebook.com/cphexhausttrail/?fref=ts
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SM-stafet 2018  

2 fortællinger af Emilie D16 og Oscar H12 
 

Emilie: 

Det var en dejlig varm forårsdag. Min familie 

og jeg kom luntende ind på stævnepladsen for 

at nå at se starten. Vi kom i sidste minut som 

sædvanligt. Jeg skulle løbe D16 sammen med 

Camille og Ellen. Jeg nåede lige præcis at se 

starten, men mit hold var lidt stresset om jeg 

ville nå at komme. Da Camille løb (som vores 

første løber) vidste hun ikke jeg var kommet, så 

det var nok lidt stressende.  

Ellen og jeg gik og snakkede om, at vi nok ikke 

ville komme på en førsteplads, ja det ville næ-

sten være umuligt, fordi FIF havde stillet op 

med et meget stærkt førstehold. Vi vidste dog 

ikke helt, om vi ville kunne slå deres andethold, 

men vi ville prøve.  

Både Camille og Ellen løb rigtig fine løb og da 

Ellen sendte mig afsted, var jeg lidt nervøs. Jeg 

skulle løbe en svær bane til et stævne for første 

gang. Jeg tænkte, at det måtte gå som det går. 

Men jeg var stadig nervøs. Jeg syntes, at det gik 

fint, selvom der var et par småfejl.  

Da vi alle havde løbet, skulle vi selvfølgelig 

også op og købe noget i kiosken. Vi købte lidt 

slik og gik op og kiggede på resultattavlerne. 

Klubbens placeringer så gode ud. 

Vi gik op og hentede kortene. De fleste gik 

rundt og snakkede med folk om deres kort og 

hvordan det var gået. Jeg gik op og købte noget 

frokost og satte mig og kiggede på kort. 

Jeg syntes, at det havde været en dejlig dag, 

men også lidt for varmt, men det er svært at 

klage over. 

.

 
På andenpladsen: Camille, Emilie, Ellen.

 

Oscar:  

Det var mit andet SM-stafet. Jeg skulle løbe 

H12 sammen med Ditlev og Vincent. Kirsten, 

vores træner, havde forsøgt at stille os i stærke-

ste opstilling, men vi havde ingen store forvent-

ninger om en førsteplads, da Allerød havde et 

rigtigt godt hold. Vi var dog enige om at gøre 

vores allerbedste, og give andenpladsen et godt 

forsøg.  

Solen skinnede og skoven var grøn og tør, altså 

fine forhold til o-løb.  

Min familie og jeg kom lidt sent, det gør vi tit, 

men vi nåede lige præcis at se starten, hvor Dit-

lev løb. Det er altid lidt specielt med fælles star-

ter og stafet. Man bliver let lidt forvirret og eks-

tra spændt.  

Jeg gjorde hurtigt klar til at komme i startbok-

sen, for jeg regnede med at Ditlev ville løbe så 

stærkt han kunne, og ganske rigtigt kom han 

spænende lige efter Allerød. Og så gik spurten. 

Jeg løb en begynderbane, så det var ren spurt. 

Heldigvis havde Vincent også regnet med hur-

tigt løb, så han var parat, da jeg kom til skifte-

zonen.  

Ved aflæsning af chippen, blev der lidt ekstra 

spænding, da der var lidt tekniske problemer, 

og det gav sommerfugle i maven. Men ingen 

problemer i sidste ende, tiden blev noteret som 

den skulle.  
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Øverst på sejrsskamlen: Ditlev, Vincent, Oscar. 

Stævnepladsen var rigtig fint lavet. Der var en 

fin publikumspassage, så der virkelig kunne 

heppes, og ikke mindst en rigtig fin pølsebod.  

Vincent var også hurtigt i mål, og så skulle, der 

hygges. Både Vincent og jeg havde fædre der 

skulle løbe, og vi fik heppet og spist mange pøl-

ser i løbet af dagen. Vi skulle også vente på 

præmieoverrækkelsen. Mod alles forventning, 

også vores egen, kunne vi tage en guldmedalje 

med hjem. 

 Det gjorde en god dag endnu bedre.  

 

Første gang alene i skoven 
Skovcup finale lørdag den 16. juni 2018 i  

Asserbo Plantage 

Vi (familien Bæk Christiansen) mødte talstærkt 

op til Skovcupfinalen i Asserbo plantage. Vi 

havde hele 3 deltagere til løbet (Emilie D14, 

Oscar H12 og Hanna D10) og var 4 voksne til 

at heppe, da vi havde børnenes farmor og farfar 

med i skoven. Søllerød havde mange løbere 

med fra Sut og MiniSUT, 14 i alt, og var næst-

største klub på pladsen 😊 

Solen skinnede og skoven var grøn, det kunne 

ikke blive bedre vejr til o-løb.  Skovcup er kun 

for børn under 16 år, og er for klubberne om-

kring København. Det giver en helt speciel 

stemning, når det kun er børn der løber, og de 

voksne kun er med til hjælp og opbakning.  

Flere af børnene kender de andre klubbers lø-

bere, og der er rigtig gang i venskabelig kappe-

strid. I skovcup kan man nemlig både tage in-

dividuelle medaljer, men klubbens samlede re-

sultat tæller også, og den bedste klub kåres.  

Hanna, 8 år, var lidt nervøs, for vi havde aftalt 

med hende, at hun selv skulle prøve at løbe en 

bane. Hendes første gang alene i skoven, ingen 

skygge, bare hende selv, et kort og et kompas. 

Hun har prøvet det flere gange til træning i 

kendte skove, men var lidt nervøs ved denne 

nye skov.  

Der var fri start, så de store lagde strategier for 

hvornår det var smart at starte, men for Hanna 

var det bare vigtigt at komme af sted, inden 

sommerfuglene blev for store.  

Hun gik i startboks, fik kortet og mente, at det 

kunne hun godt, så vi sendte hende afsted med 

et smil. Det blev dog lidt sværere end hun 

havde regnet med omkring post 2 og 3. Heldig-

vis mødte hun en sød dame og pige ude i terræ-

net, der kunne fortælle, at hun var på rette vej, 

og så gik det over stok og sten igen. Hun kom 

meget glad i mål, selvom hun fortalte, det 

havde været lidt trist, da hun var i tvivl. Begge 

vi forældre kunne dog trøste med, at sådan har 

mange o-løbere det nok, på et eller andet tids-

punkt i de fleste løb, og at spørge er helt ok 😊  

 

Der var lavet et rigtig fint opløb, så der kunne 

heppes af alle deltagere og familier, og det blev 

der. Søllerød havde mange løbere med fart i be-

nene, og det gav fine pladser på podiet- Aller-

bedst var det dog, at det samlede resultat gav 

Søllerød en hold-førsteplads. Så alle skulle på 

skamlen og få pokalen med hjem til klubben.  
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En del af det vindende søllerødhold 

Dagen sluttede af med bingo, hvor man kunne 

vinde en præmie hvis ens løbsnummer blev 

trukket. Det var som altid et kæmpe hit, og un-

gerne heppede og hujede.  

 

Alt i alt en super dag i skoven 😊 
 

Mette Bæk Christiansen 

 

 
Her ses Hanna ved en forårstræning 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Søllerødder involveret i Euromeeting 2018 og WOC 2020 
 

Forude venter Euromeeting 2018, d. 21.-23. september. Oprindeligt en b-landskamp. Nu en art for-

WOC, hvor arrangørerne viser sig frem og tester sig selv og systemerne. I år er Euromeeting der-

med en lille generalprøve for WOC 2020, og finder sted i september med et hæsblæsende tredages 

program: Mix-stafet fredag, kvalifikation til Knock-out finaler og Knock-out finaler lørdag, og søn-

dag almindelig sprint. Løbsterrænerne er Kolding Nord, Assens og Christiansfeld. 

Erling Thisted er selvfølgelig hyret ind som speaker og undertegnede er sportslig kontrollant/spar-

ring (kort, baner mv.). 

For WOC 2020 er Rasmus Thrane Hansen en af 6 banelæggere, Erling en del af speakning, Ulrik 

Nielsen en del af it og undertegnede som National controller/sparring for løbsdirektøren. 

Der er publikumsløb hver dag til Euromeeting med fine nye kort og sjove baner 😊  

Tilmeld via O-service. Se mere om Euromeeting og WOC her: www.woc2020.dk 

Troels Christiansen 

________________________________________________________________________________ 

Velkommen i klubben til:  Opfordring til alle nye medlemmer: 
Oscar Jacob Morris Tøstesen, 2007  I O-service findes klubbens adresseliste, som 

Villads Lehn Tinghuus, 2012  vi kan få adgang til, når vi er logget på O-service. 
Jacob Tinghuus, 1973   De fleste medlemmer står med adresse, 

Camilla Lehn, 1973   e-mailadresse og telefonnummer. 

Linda Rotovnik, 1965    Som ny i klubben skal du selv gøre tilsvarende 

Yvonne Willumsen 1954   oplysninger synlige ved at sætte hak ud for 
Johan Kampen Lønborg, 2003   muligheden. 
Frederik Benjamin Kampen Lønborg, 2005  Du har fået brugernavn og password. 
Ibon Goikoetxea Retegi, 1980 
Aitana Lertxundi Manterola, 1980  Anders Juhl Akselsen, 1987 
Alain Goikoetxea Lertxundi, 2011  Marianne Mortensen, 1984 

http://www.woc2020.dk/
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50 km O-løb ved Randbøldal  
 
Af Frede Lillelund. 

Denne gang foregik løbet i Øst-jylland på Vejle 

kanten - tillokkende tæt på Sjælland. Flot område 

med mange højdemeter – både lyng og 

skovområder med dybe dale. Der var som altid lagt 

op til løb på ca. 65 km, hvilket kom til at passe 

rimelig præcist. Der var ca. samme antal tilmeldte 

som sidste år – 20 personer – dog i år uden 

kvindelig islæt. Kvinder er åbenbart klogere end 

mænd!! Der var også tilmeldt 4 løbere fra Norge, 

som satte deres præg på løbet. 

Forberedelser 
Det har ikke været en helt optimal optakt til løbet. 

Har trænet en del højdemeter i Bøndernes hegn og 

det giver en god solid træning. Jeg har døjet med 

lidt små skader (ankel i foråret, baglåret sidst på 

foråret og endelig hoften hen over sommeren). Så 

træningen har måttet afpasses til, hvad kroppen 

kunne klare. Først på sommeren var den ellers fin 

– vandt også lige et RIOK løb – lang distance, men 

så kom lige en hofteskade på tværs. Så formen var 

ikke helt i top, hvilket har givet anledning til lidt 

overvejelser omkring deltagelse, men jeg 

besluttede at vente med en beslutning til sidste uge 

og da den forløb nogenlunde, så var det bare af sted.  

Vanddepoter er udlagt på 5 km, men sidste år lå én 

af dem meget skævt og blev ikke besøgt, og det var 

hårdt at løbe 10km uden vand, så jeg havde 

investeret i et bælte med ca. 0,5 liter vand, og det 

fungerede meget fint. Jeg brugte det flittigt og det 

var en klar forbedring.  

Nu havde jeg gennemført to gange før, så mentalt 

var der ikke brug for så meget optakt. Det er altid 

hårdt og det gør ondt – sådan er det bare. Havde 

også som mål at tabe 5kg før løbet – det lykkes ca. 

50%. 

 

Løbet 
Dagen oprandt med rimelig pænt vejr – ca. 15-20 

grader og måske en lille let byge undervejs – lidt 

blæsende. Jeg var lidt i tvivl om tøjet fra start – der 

var kun to loops i år. Første loop var 33km og den 

sidste 17km. Så man kunne ikke skifte tøj så tit som 

de andre år. Jeg valgte nok lidt for varmt tøj, men 

det var rart senere i løbet på de lange blæsende 

strækninger, at man ikke frøs grundet blæsten. Der 

var forplejning to gange på første loop.  Jeg kunne 

genkende en del fra de sidste år, men manglede 

Bjarne fra Næstved (han blev hurtig kaldt 

Simulanten – ingen kære mor her). Dog var Henrik 

fra Esbjerg igen med i år. Jeg løb en del med dem 

sidste år. 

 

 
Frede står som nr. 4 fra højre iført sort tøj. 
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Selve løbet var med de samme poster hele vejen 

rundt undtagen post 1 (to muligheder) og der var 

lidt overraskende nogen som ikke fik klippet den 

rigtige. Gav en straf på 20 minutter. Når man 

tænker løbet er så langt, så kunne man måske godt 

lige bruge et par sekunder på kontrol. Men til 

løbsarrangørernes store morskab, så for folk 

forvildet rundt. Jeg tog det mere stille og rolig og 

nåede post 2 som nummer 5 ud af de 20. Jeg blev 

dog hurtigt overhalet af en del hurtigløbere.  

Det første kort var et google kort med lidt ekstra 

info – senere kom en indklippet alm. O-kort 

strækning langs en bæk, som gav flere alvorlige 

problemer med at finde posterne. En enkel post var 

lagt højt oppe på en skrænt – den var hård at 

komme op til. Men jeg gik rimelig pænt direkte på 

posterne – havde dog en lille afstikker ned ad en 

forkert sti grundet kortet var lidt diffus, men det 

blev rettet op. Det var i o-løber- verdenen ikke svær 

orientering – nok mere et trailløb ud til post 24.  

 

 
 

Post 15 drillede lidt - der er to høje tæt på hinanden. 

Ikke et trailløb mellem post 15 og 16. 

Fra post 24 til post 58 var det almindeligt o-kort fra 

2017, så det var ren luksus. Posterne var rimelig 

nemme, dog kunne enkelte være lidt diffuse i 

indløbet. Jeg var rimelig presset mellem 15 og 25 

km. Lidt for meget tøj, varmt og jeg drak en masse. 

Kroppen skulle lige indstille sig på det lange løb. 

Der meldte sig hurtigt lidt sorte tanker om at stoppe 

og give op. Det er underligt som hjernen kan 

arbejde. På den ene side siger den – stop nu – det er 

alt for hårdt. Hvorfor løber du? OG på den anden 

side – bliv nu ved. Du kan jo sagtens. Det gør jo 

bare lidt ondt. Man er næsten delt i to. Underlig 

fornemmelse – hvilken side skal man vælge!! Men 

der var ingen grund til at stoppe. Det gik jo egentlig 

fint. Og det var et flot terræn. 

 

 

Jeg løb tæt på 5-6 løbere, hvor vi skiftedes til at 

overhale hinanden alt afhængig af, hvordan man 

lige ramte posterne. Der var to fra forsvaret, som 

løb lidt hurtigere end jeg, men det kneb gevaldigt 

med at finde posterne, så de fik lidt hjælp her og 

der. Fra post 59 til 72 var det igen mere et trailløb 

med meget lette poster.  

Jeg kom ind lidt sent i forhold til gruppen efter ca. 

7,5 time inde i løbet. Men de to gutter fra forsvaret 

var brugte og hang en del. Vi gassede dem lidt med 

deres unge alder i forhold til os andre (Henrik på 52 

år og jeg på 56år). Henrik fra Esbjerg var inde lidt 

før mig. Jeg var rimelig frisk igen efter de 40km, så 

efter lidt mad og en masse vand, så var det af sted 

lige efter Henrik – ca. 3-4 minutter.  

Forsvarsgutterne åd og åd i stedet. 

 

Sidste loop på 17km var mere almindelig o-løb. 

Posterne var i den lettere kategori igen. Stierne var 
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det eneste fornuftige valg mange steder – der var 

mange kvasbælter i skovene, og man gad ikke løfte 

benene så meget. Jeg indhentede Henrik og 

passerede ham på et andet vejvalg til en post. Jeg 

blev overhalet igen af en almindelig o-løber, som 

havde stort besvær med at finde posterne. Jeg tror 

helt enkelt han drak for lidt – og så bliver hele 

svært. Jeg så ham først i målet igen, hvor han kom 

ind næsten 25 minutter efter mig.  

 

Henrik og jeg fandt sammen igen ved post 21. Jeg 

var kommet lidt for langt ned ad en sti og missede 

en udløber. Så fulgtes vi derfra og så til mål. Jeg 

nødte Henrik flere gange for at drikke noget mere, 

for hans vejvalg blev mere og mere upræcise. Der 

var også langt fra sidste vandpost til mål – jeg 

havde heldigvis vand med, men det havde Henrik 

ikke.  

 

Til slut var han ude i 90 grader kompasfejl, så jeg 

måtte føre an. Han indrømmede også, at han var 

brugt. Vi kom i mål samtidig efter 12 timer og 23 

minutter. Vi havde gået meget af det sidste loop. 

Jeg kunne godt have givet den mere, men vi var 

ikke presset af andre, så pyt. Jeg var egentlig ikke 

presset – ingen knæproblemer mærkelig nok. Kun 

lidt vabler på forfoden, som for længst var trådt i 

stykker. Vi kom ind, da det begyndte at blive lidt 

mørkt under trækronerne. Det havde været 

hyggeligt at finde poster med Henrik. 

 

 

 
Data fra mit løbeur. 

 

Vinder blev to norske tvillingbrødre efter imponerende ca. 7 timer. Meget flot. Henrik og jeg blev nummer 

13 og 14. Forsvarsgutterne var inde ca. 10 minutter efter os. Sidste løber var inde efter ca. 14 timer.  

 

Den fulde resultatliste indeholder også mænds og kvinders 25 km, og 25 og 50 km march. Den kan ses i den 

elektroniske udgave af Komposten. 

 

 

 

De to norske tvillingbrødre i midten tog sig af de 

øverste podiepladser. 

 

Og hvad så. 

Nu har jeg gennemført tre gange i rap. Jeg savner 

lidt mere orientering – og lidt mindre trailløb. 

Men der er nu en stor tilfredsstillelse ved at 

komme i mål. Man er høj af alle endorfinerne – en 

dejlig fornemmelse. Men nu må vi se! Måske 

finder jeg et andet løb – alternativt måske lidt 

mere fokus på de lidt kortere distancer. Det vil 

fremtiden vise. 
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Søllerød til Tiomila 2019 
 

Tiomilaturen i 2018 til området syd for Stockholm var en stor succes – et ungdomshold, et 

damehold og et 10mila hold, der gennemførte i fin stil, og et 2. hold, hvor de 7 første ture løb flot 

igennem. Ikke mindst blev ungdomsholdet nr. 58 ud af 329 startende hold, og bedste danske hold, 

10mila holdet blev næstbedste danske hold som nr. 103 af 328 startende hold, kun slået af Pan 

Aarhus’ førstehold, og vi havde vores første gennemførende damehold. (I nyere tid.)  

 

I 2019 ligger Tiomila den 27. til 28. april i det østlige Skåne i et spændende terræn, men også et 

meget mere danskervenligt terræn end i 2018. Søllerød er allerede begyndt at planlægge frem mod 

forårets store stafettur. Vi satser på, at vi kan gøre det endnu bedre end i år! Det kræver træning og 

planlægning, og vi er godt i gang med begge dele.  

 

Tiomila arrangørerne har spurgt, om de må følge vores forberedelser frem mod Tiomila 2019 i 

Östra Göinge, så der kommer små historier om vores stafettræning og forberedelse på Tiomila 

hjemmesiden https://10mila.se/index.php/sv/ 

 

Der er stafettræning hver tirsdag kl. 19.30 med intensiv fællesstart på o-intervaller (med en pause i 

november til februar). Typisk tre sløjfer med gaflede poster. Det er fart, svært og sjovt. Så mød op 

og vær med til at gøre det endnu sjovere, skriv til Svend-Erik (sejjepsen@gmail.com), hvis du vil 

være med, så får du information om, hvor vi løber fra. 

 

Træningsture til Tiomilaområdet 

Vi planlægger en træningstur til en skov tæt på Tiomilaskoven både i november og i marts, så alle 

Søllerødder har mulighed for at få føling med det terræn, vi skal løbe i. Novemberturen bliver enten 

den 3.-4. november eller 17.-18. november afhængigt af udfaldet af divisionsturneringen.  

 

Vi glæder os allerede 

Søllerøds Eliteudvalg 
 

https://10mila.se/index.php/sv/
mailto:sejjepsen@gmail.com
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Så fik vi det på tryk! 
 

 
 

Vi har længe haft det på fornemmelsen. De kan 

andet end bruge benene de dér søllerødder. Det 

fungerer også fornuftigt oppe under hjerneskal-

len. Og hvorfor?  Fordi vi bevæger os meget og 

tit i friskt tempo. Anders Hansen, læge ved vel-

renommerede Karolinska Instituttet (et sted 

østpå) og bl.a. medforfatter til ”Hälsa på re-

cept” har foretaget seriøse studier af sammen-

hængen mellem hjernestyrke og motion og træ-

ning. 

Som appetitvækker kunne måske nævnes et ud-

valg af kapiteloverskrifter: ”Løb dig fra stress”, 

”Bedre fokus” (Så kan vi godt nedlægge Bom-

Kanonen), ”Styrk hukommelsen”, ”Sund ald-

ring for hjernen” (Vi har da også enkelte løbere 

over de 70, ja over 80, ja over 90, så måske der 

skulle smuglæses lidt). 

Der er også lidt for børnefamilier. Afsnittene 

”Mindre stressede børn” og ”Træning styrker 

forskellige dele af hjernen hos børn”, så ud af 

klapvognen, så det ikke kun er mor og far, der 

har glæde af afsnittet ”Løb dig høj!” 

Bogen kommer vidt omkring velforankret i 

forskning, samtidig er den let at læse og forstå, 

men det beror måske på den megen hjernestyr-

kende motion, der serveres for os i SOK. Bogen 

er på biblioteket, så hvis den skarpe hjerne tæn-

ker på økonomien, så behøver læsning af bogen 

ikke at slå feriebudgettet i stykker. 
 

Kaj Rostvad 

 

 
                      Anton                     Mathilde 
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Træningssiden  

Breddetræning = Træning for alle 
 

Sommeren er så småt ved at være forbi og vi 

har allerede afviklet de første af efterårets træ-

ninger. Inden vi nåede så langt, skulle dog lige 

afvikles sommerafslutningen, som igen i år El-

len og Jens Aaris arrangerede og ydede husrum 

til. På grund af WMOC 2018, der bl.a. blev af-

viklet i Tisvilde Hegn, var sommerafslutnin-

gens træning henlagt til Valby Hegn, hvor Jens 

havde udnyttet de faste find-vej-i pæle til at 

kringle nogle baner i den nogle steder ret så 

tætte skov. Efterfølgende grill og hygge hos El-

len og Jens var som altid (så vidt jeg husker) 

begunstiget med fantastik vejr og vue over Kat-

tegat. Stor tak til Ellen og Jens for baner og 

husly. 

 

Sommerafslutning skulle jo så egentlig være 

den sidste træning før sommerpausen. Sådan 

blev det bare ikke, idet Gert havde en træning-

side på hylden. En idé der bare ikke kunne 

vente, hvorfor træning nr. 596 i Femsølyng 

blev sidste træning inden sommerpausen. 

 

Rude Skov lagde også terræn til genoptagelsen 

af træningerne i august. Denne gang med start 

ved Naturskolen på Biskop Svanes Vej. 

 

Breddetræning og Teknisk Løbetræning har si-

den overgang til torsdagstræninger haft samme 

mødested. Et arrangement jeg tror er til begges 

gavn. Endnu mere liv på ”stævnepladsen”. 

Flere unge der har forældre med, der så ligeså 

godt kan løbe en tur enten breddetræning eller 

løbetræning. 

Mikkel Kaae-Nielsen stod længe for løbetræ-

ningen, men uddannelse gjorde, at Mogens Ha-

gedorn efter sommerpausen trådte til, indtil An-

dreas Mikkelsen Jensen tager over ved sidste 

træning i august. 

 

Træningerne frem til nytår er skemalagt og kan 

ses i kalenderen her på siden. Når du læser 

denne Komposten har vi rundet træning nr. 600 

i den form Gert grundlagde for nu mange år si-

den. 

Træningen markeres med lidt ekstra festivitas 

ved træningen i Rude Skov med udgangspunkt 

i Akademisk Skytteforenings grund eller loka-

ler alt efter vejrliget. Med Kaj og Torben som 

tovholdere er der gode chancer for, at vi har 

haft en god træning. 
 

Henrik Kleffel 

 

Breddetræning 2018 

06-09-18 600 Rude Skov 

13-09-18 601 Rude Skov 

20-09-18 602 Trørød Hegn 

27-09-18 603 Ravnsholt (Allerød) 

04-10-18 604 Folehave 

11-10-18 605 Geel Skov 

18-10-18 606 Endrup Hegn 

25-10-18 607 Rude Skov – NAT 

01-11-18 608 Trørød Hegn - NAT 

08-11-18 609 Geel Skov – NAT 

17-11-18 610 Nørreskoven (Farum) 

24-11-18 611 Søllerød Kirkeskov 

01-12-18 612 Rude Skov 

08-12-18 613 Folehave 

15-12-18 614 Tokkekøb Hegn 

22-12-18 615 Geel Skov 

26-12-18 616 Rude Skov - Julemave-
ræs 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalen-
der på hjemmesiden. 



 


