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Søllerød OK

Træning nr. 600 siden Gert i november 2003 tog det første
spadestik, til det der i dag er Breddetræning i Søllerød OK.
Først 200 træninger som Gert styrede stort set på egen hånd,
inden han oprettede Træningsbanden, for hvem han varetog opgaven som Bandeleder i endnu 200 træninger.
For ca. fem år siden gav han så stafetten videre til Henrik Kleffel, der nu som Bandeleder
har rundet endnu 200 træninger. Alt noget du
kunne høre formanden berette kort efter
træningen.
Træningen blev afviklet i Rude Skov, hvor Kaj Rostvad
endnu engang lavede anemoneløb. Løberne inddeles i
hold á 3, der så fordeler posterne i zone A mellem
sig og siden mødes ved samlepost. Samlet igen går
det så videre i zone B og endelig zone C. Hurtigste
hold der har alle poster vinder. Og vinderne blev hold ”The Gilettes”
(Eva Smedegaard, Iben Maag, Anne Kaae-Nielsen), som selvfølgelig
blev fejret på behørig vis.
Inden vi nåede så langt, var der dog opvarmning med færøsk kædedans
og boogie woogie.

Men intet løb uden instruktion og den stod Kaj for.

600

Efter lidt snakken på holdene var det så bare om at komme
i skoven og finde poster.

Efter en times tid
hold at indfinde sig
teknikken.

begyndte de første
på stævnepladsen, hvor Bo Rasmussen holdt styr på
Stævnepladsen var henlagt til AS’s. Klubhus, hvor Torben Bøttcher
med stor sikkerhed styrede grill, køkken og meget mere, der dannede rammen om, at alle efterfølgende kunne få lidt at spise og
så i øvrigt have et hyggeligt fællesskab på vanlig Søllerød maner.

Stor tak skal lyde til Kaj
og Torben for at stable en sådan træning på
benene. Tak til Bo R for at trylle med IT’en,
så vi kunne finde de rigtige vindere og tak til
Birger Hoff og AS for lån af deres skønne
hus og grund.

Rulleteksterne:
- Baner og arrangement i det hele taget: Kaj Rostvad og Torben Bøttcher.
- Kortprint: Niels Raagaard.
- Postudsætning: Kaj Rostvad, Bo Rasmussen, Vibe & Gert Bøgevig, Henrik Kleffel.
- IT: Bo Rasmussen.
- Postindsamling: Tjalfe Egholm Rude, Mogens Hagedorn, Kaj Rostvad, Henrik Kleffel.
- Lån af hus/grund: Birger Hoff.
- Køkken: Vibe Bøgevig, Kirsten Olsen.
Næste torsdags træning bliver igen i Rude Skov. Mere herom i næste uge.
O-hilsen
Henrik

