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Uddrag af Kirsten Møllers rosende ord og peptalk dagen efter divisionsmatchen den 16/9
Hej alle søllerødder

Der er op-/nedrykningsmatch lørdag den 3. november i Grib Skov.
Den dato bør allerede nu markeres i kalenderen, så alle kan møde op og vise Allerød OK, Farum OK og OK
Øst, at vi vil være med i 1. division igen næste år!
Og årsagen er-------at resultaterne viser, at vi nærmer os toppen af 1. division og formentlig allerede næste år vil kunne
hente endnu en holdfinale-deltagelse hjem. Det kræver dog, 1) at vi rent faktisk ligger i 1. division, og 2) at
vi stiller med et hold, der er mindst lige så stærkt som i går (16/9) – og helst en anelse stærkere.
De 5-6 points, som vi manglede i går i matchen mod Tisvilde, kan findes mange gange i de forskellige matcher – men hvis vi bare stiller stærkeste hold begge gange, behøver vi ikke rode os ud i fintælling overhovedet, derfor:
1. Reserver allerede nu lørdag den 3. november i kalenderen – og gå ind på O-service og tilmeld dig.
2. Hold dig klar til to forrygende divisionsmatcher og forhåbentlig en holdfinale næste år – mere følger.
Hvis du er i tvivl om, hvorfor du skal være med, vedlægger jeg lige
et erindringsbillede fra sidste års holdfinale. En finale, hvor hele
klubben sammen hentede DM-medalje. For den, der har mange
DM-medaljer, er det måske banalt… men ikke for dem, der har ganske få eller måske ingen.
Vi ses i skoven –
Med O-hilsen
Kirsten.
De 5-6 point viste sig senere at være blot 2 point! (red.)
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Formanden har ordet
Har du nogen sinde tænkt over, hvor mange o-træninger, du har løbet? Det kan faktisk blive til en hel
del gennem årene, og hvis du har været medlem af
Søllerød Orienteringsklub siden 2003, har du haft
mulighed for at løbe flere end 600 af de såkaldte
”breddetræninger” for ikke at nævne alle miniSUT-træninger, SUT-træninger, stafettræninger
osv. Torsdag den 6. september var alle sejl sat til
for at fejre 600-trænings-jubilæet. Kaj og Torben
stod for hele pakken og havde i dagens anledning
lånt Akademisk Skytteforenings grund og huse ved
Høje Sandbjerg. Forinden havde de sendt en festlig
og farvestrålende indbydelse ud, der lokkede med
anemoneløb i sensommerskoven og grill med pølser mv. efter de fysiske strabadser.
Det var det skønneste sensommervejr, og søllerødderne strømmede til. 90 blev noteret på listen. Der
var sågar parkeringsvagter, der dirigerede bilerne
til forskellige parkeringsområder. Hvad bliver det
næste? At vi skal have flere startsteder til træningerne for at fordele løberne?

Og så blev vi opvartet med et overdådigt udvalg af
pølser og ”deller”, og sågar flæskesteg var der på
menuen. Og sandelig om ikke et ualmindelig flot
kagemand/kone-par havde fundet vej til kagebordet.
Det blev en ualmindelig dejlig og hyggelig aften.
Tak til Torben og Kaj for det overdådige jubilæumsarrangement, til Niels Raagaard, som havde
opdateret Rude Skov-kortet til lejligheden, og til
Birger Hoff og Akademisk Skytteforening for lån
af grund og lokaler.

Som bekendt overtog Henrik Kleffel posten som
træningsbandeleder ved træning nummer 401 for 5
år siden og har altså sammen med træningsbanden
stået for de seneste 200 træninger i vores lokalskove og i ”gæsteskove” rundt i Nordsjælland.
Mange spændende træningsmomenter er blevet afprøvet. Kurvekort er efterhånden blevet en næsten
fast del af repertoiret, men også korridorbaner, signaturløb, pentagrambaner og utallige baner, hvor
større eller mindre dele af korttrykket er ”forsvundet”, har udfordret søllerødderne. Vi fejrede naturligvis Henrik ved træning nummer 600, men der
skal lyde en stor tak til hele træningsbanden.

Hvor terrænet ved stafetten om lørdagen favoriserede de løbestærke, bød Ulbjerg Plantage nord for
Viborg, hvor DM Lang var henlagt til, på større orienteringsmæssige udfordringer. Terrænet vekslede
mellem åben hede og plantage med nåletræsbevoksede indlandsklitter og fine detaljer. De flere end
fyrre søllerødder, der havde fundet vej hertil, hjembragte 4 guld-, en sølv- og 3 bronzemedaljer. Og så
skal det også nævnes, at natten mellem lørdag og
søndag for de flestes vedkommende blev tilbragt på
et dejligt vandrehjem i Viborg, så det var alt i alt en
rigtig fin klubtur.

Den traditionelle ”DM-weekend” med danmarksmesterskaber i stafet og lang (klassisk) distance
faldt som vanligt sted den anden weekend i september. DM stafet blev holdt om lørdagen på Harrild
Hede ved Brande med 52 tilmeldte stafetklare søllerødder. Det kneb gevaldigt med beregning af resultaterne, men da de endelig forelå i ugen efter løbet, stod det klart at fire søllerødhold havde vundet
en guld-, en sølv- og to bronzemedaljer.

112 tilmeldte søllerødder til divisionsmatchen i Boserup den 16. september! Det er intet mere end fantastisk. Og resultatet udeblev ikke. For første gang
nogensinde kom Søllerød bedst ud af kampen med
de tre andre klubber i Østkredsens førstedivision.
Da dagen var omme, kunne vi sort på hvidt læse, at
Søllerød Orienteringsklub stod øverst på resultatlisten, fordi vi havde slået de tre andre klubber, Tisvilde Hegn, FIF og Allerød. Det var et tæt opgør,
og kun få points skilte os fra Tisvilde og FIF, men
vi var bedst på dagen og trak det længste strå. Det
kan vi godt være meget stolte af. Sejren bekræfter,
at vi er en klub med et stort potentiale af dygtige og
ikke mindst engagerede medlemmer. For nøglen til
succesen ligger i, at vi alle bakker op om divisionsmatcherne, som Kirsten har skrevet om utallige
gange i sine pep-mails.
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Vores pointforspring ved denne divisionsmatch var
desværre for lille til at opveje det, vi tabte ved første runde i foråret, og vi ender derfor med en tredjeplads i den samlede stilling og kommer ikke i
landsfinalen, men vi var meget, meget tæt på. Det
lover rigtig godt for næste år. Uden at tage noget
for givet har vi en realistisk mulighed for at kvalificere of til landsfinalen næste år, hvis vi fortsætter
med at prioritere divisionsmatcherne.

Søllerød Orienteringsklub

på de yngre – men også omvendt. Hér har de yngste
mulighed for at heppe på de erfarne eliteløbere –
og omvendt har eliteløberne mulighed for at give
noget tilbage til klubben.
Vi er så heldige i Søllerød OK, at vi med vores størrelse og bredde har en reel chance for at kvalificere
os til landsfinalen og kæmpe om medaljerne. For
mange af klubbens løbere er det den eneste mulighed, de har for realistisk at vinde en DM-medalje.
Det kræver dog, at alle hjælper til – fra yngste
mini-SUT over de bedste eliteløbere til den ældste
gubbe / gumme. I sidste ende er vores præstation i
divisionsmatchen et udtryk for, hvad vi kan og vil
nå sammen.”

Men først skal vi forsvare vores plads i første division ved op-/nedrykningsmatchen lørdag den 3. november i Grib Skov. Her skal vi placere os som
nummer et eller to for at forblive i første division i
2019. Så selv om det er sent på efteråret, måske
endda med regn og rusk, beder vi endnu en gang
Bedre synes jeg ikke, det kan siges. Og med disse
om jeres fulde opbakning. Og nu spørger nogen
ord vil jeg ønske jer alle en god efterårssæson. Lige
måske, hvorfor vi lige netop skal prioritere divisiom hjørnet venter blandt andet efterårsturen til
onsmatcherne. Her vil jeg citere Kirsten, der i en
Doksy i Tjekkiet, DM Nat, Höst Åben, Jættemilen
pepmail for nyligt skrev:
og som sagt vores op-/nedrykningsmatch.
” Divisionsmatchen er en mulighed for at styrke
sammenhængskraften i klubben. Alle deltager på
Vi ses derude …
lige fod i et samarbejde om at hente flest mulige
-Niels
points hjem. Hér kan de ældre generationer heppe
_______________________________________________________________________________________
Efter fejringen af træning nr. 600, får I lige et nostalgisk tilbageblik fra 2004. Det er 14 år siden!!!
Fundet frem af Jens Aaris.

De 5 torsdage.
Fra 15.april til 10 juni havde Gert påtaget sig at arrangere træningsløb for klubbens medlemmer på 5 udvalgte torsdage. Selvom mit arbejde kan være forhindrende og benet ikke altid er løbeklart, har jeg alligevel
nydt de gange hvor jeg kunne deltage.
I gennemsnit deltog 21 løbere hver gang – og i alt havde 41 medlemmer vist deres løbesko på den til lejligheden udvalgte stævneplads.
Tænk sig –’ manden’- udtænker et træningstema, laver banerne, får dem trykt med Mogens J.’s assistance,
lægger posterne ud, laver poesi så hjernen også får noget andet at tænke på og tager imod løberne mere veloplagt end nogensinde. Alt sammen med til at vi har fået nogle gode torsdage i skoven.
Den 10. juni sluttede vi af med grill-party på FEMSØLYNG efter en tur i skoven, hvor én blev så glad for
arrangementet at han/hun (jeg siger ikke mere) tog en ekstra sløjfe rundt om Rønnebærhuset.
Læs også Gerts mættede stemningsrapport (på hjemmesiden) fra denne begivenhed.
Stor tak til Gert – med håbet om, at det kan fortsætte. Vi har brug for flere ’efterlønnere’.
Den ’småskadede’ Jens Aaris
”Med håbet om, at det kan fortsætte.”
Om det kunne!! Gennemsnit for alle træninger i år: 60,86 løbere pr. gang.
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Klubtøj Søllerød Orienteringsklub
vi har åbnet for nye bestillinger

Niels la Cour Bentzon
Kære Søllerødder
Så er der igen mulighed for at købe klubtøj, så hvis du står og mangler til dig selv eller til en julegave, er det nu, du skal slå til.
Vi har åbnet for en ny bestillingsrunde med samme udvalg som sidst. Bestillinger modtages
fra i dag og indtil 14. oktober.
Du kan se kollektion og priser i den vedhæftede præsentation. Hvis du er i tvivl om størrelserne, kan
du eventuelt spørge en klubkammerat.
Sådan bestiller du
Du skal bestille direkte på Trimtex hjemmeside ved at følge linket her:
https://trimtex.dk/da/sollerod-ok/
Før du kan bestille, er du nødt til at oprette dig som bruger hos Trimtex. Du gør sådan her:
1. Klik på «Login eller registrer dig» øverst til højre. Log ind, hvis du har en konto
på trimtex.dk fra tidligere, ellers klik på “Opret en konto” hvis det er første gang du bestiller fra Trimtex.
2. Klik på «Min Konto» øverst til højre og derefter på «Mit Trimtex» i menuen til venstre.
3. Udfyld feltet «Teamkode til ind-logning» med Søllerød OK's teamkode, som
er
SollerodOK og klik på <tilføj>.
4. Derefter kan du klikke på «Besøg teamshoppen», og så kan du begynde at handle.
5. Når du har valgt de ønskede produkter, så klik på Indkøbskurven og gennemfør dit køb.
6. Du skal modtage en ordrebekræftelse på mail fra Trimtex, når din ordre er gennemført.
7. Bemærk: Trimtex anbefaler at bruge internetbrowserne Chrome eller Firefox, for at det
skal fungere optimalt; f.eks. vil brugere af Internet Explorer kunne opleve nogle problemer.
8. Gode tips! Kommer du “væk” fra klubsiderne, kan du altid klikke på «Søllerød OK» i top
menuen for at komme tilbage igen.
Trimtex forventer at levere tøjet i uge 47 til den postadresse, du opgiver ved bestilling. Der er et
mindre forsendelsesgebyr.
Mange efterårs-O-hilsner
Søllerød Orienteringsklub
Bestyrelse og Eliteudvalg
Åbn mail fra 24/9 og download den vedheftede fil, hvis du vil se billeder af tøjet. Eller se de sidste
sider i den elektroniske udgave af dette nummer af Komposten. (red)
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DM – stafet, H 75 - 1. tur.

Hvordan man bliver stresset uden grund
Det gik galt fra starten. Vi kørte med Jens Aaris
fredag, med et planlagt pit stop ved Rødkærsbro Kro. Desværre! – alt udsolgt, ikke engang
de sidste rester kunne fremskaffes. Problemerne hobede sig op, vi skulle jo indtage passende mængder kalorier til lørdagens stafet.
Nærmeste sted var et B&B med Vietnamesisk
mad. Desværre – sidste rest var lige solgt.
Imidlertid måtte vores ansigter have udtrykt et
bønfaldende behov, der gik lige i hjertet på ejeren, han sagde: ”Jeg skal lige spørge chefen” –
det var konen. Hun ville servere noget der kan
betagnes som Vietnamesisk biksemad (nudler
med kylling, kalvekød og grøntsager). Yes –
det var lige os.
Næste morgen – tidligt afsted fra Vandrehjemmet for at støde på næste problem. Vel ankommet til stævnepladsen i øsende regn, kunne vi
konstatere, at klubteltet var til opladning et eller andet sted undervejs. Heldigvis var Jørgen
Münster klar med sit telt, så vi kunne nyde hans
gæstfrihed.

I startboksen stod alle de andre gamle og beklagede sig over deres skavanker og dårligdomme,
så det måtte jo være piece of cake at tage teten
fra starten!

Så gik starten. 250 m løb på asfaltvej, 150 m
løb over græsmark (intet vejvalg), og jeg måtte
konstatere at førergruppen havde sat mig helt af
inden vi nåede det egentlige løbsområde. Jeg
talte hugninger og bevoksnings grænser forkert
til post 1, så det gav lige 50m fejl løb. Men intet
er galt uden det er godt for noget – jeg så ikke
andre fra min klasse på resten af turen.
Egentlig er der ikke meget (positivt) at sige om
resten. Højst 2 vejvalg, højre eller venstre om,
hvis det da ikke var lige på den post der stod
ude på heden og var placeret, så den kunne ses
fra forrige post. Når det ikke var hede, var det
granbevoksninger, hvor hver anden række
træer var fældet og anbragt imellem rækkerne,
så man ikke kunne løbe på tværs – så igen højre
eller venstre om tælle hugninger og ind til posten. Ingen fejl på hele denne del.

Så var det tid til starten – kriller i maven, det
store pres på mig! Skulle løbe med Gert og vi
ved jo alle, at så er bommen sat højt.

Da vi skulle forbi publikumsposten, var der
minsandten igen asfaltløb samt en komplet
umotiveret post i et hul ved siden af vejen. Fra
næstsidste post til sidste post var der (igen) 2
valg. Enten ud på en asfaltvej(!) eller direkte
ned på et græsareal. Jeg valgte det sidste og
kunne forbavset konstatere, at jeg løb lige ned
i målposten. Det gav lige 30 sekunders overvejelse ”hvad nu?”. OK 100m tilbage mod strømmen og stemple sidste post, hen til mål og til
Gert (som dog ikke skældte ud).
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Det var et løb som gav store fordele til dem med
stærke ben (våd lyng er en hård ting). Rent orienteringsmæssigt er det min vurdering, at vores
torsdags træningsløb er af en betydelig bedre
kvalitet og mere udfordrende end dette DM –
og der er i alle tilfælde ikke indlagt adskillige

strækninger på asfalt, selv om de områder vi
har træning i er betydeligt mindre (Kirkeskoven).
Se kortet senere – det var 2 (næsten) identiske
baner.

DM – stafet, H 75 - 2. tur.
Hvorfor tage til Midtjylland ?

For mig har det altid været fornyende og spændende at drage til de mere ukendte og krævende terræner i Jylland. Ofte har jeg fået særdeles gode oplevelser og udfordringer på gode kort og med gode
baner.
Derfor lod jeg mig også lokke med på dette års DM-weekend med dobbeltarrangement på hver sin
side af Viborg. Lørdag var min udfordring anden/sidste tur på H 75-stafetten. Jørn Wigh havde overtalt mig til at løbe med og havde yderligere lovet at presse sig til det yderste på 1. turen !

Min 2. tur – kun post 2 og 4 var ”gaflede”. Langt udløb fra skiftestedet til startpunktet.

8

Komposten – 28. årgang nr. 2 – april 2018

Jørn W. gjorde som lovet: Løb sikkert rundt på
første tur – kun en lille ekstrarunde omkring
sidste post – en bagatel i vores prisklasse. Vel
hjemme som nr. 8 af de 11 startende løbere og
med et beskedent tidstab på 7.29 var der for mig
nærmest lagt op til et ”spurtopgør”.

Med knirkende knæ sjoskede jeg de 250 meter
til startpunktet og fortsatte i det nytrampede
spor over engen for endelig at nå ind i skoven,
hvor jeg kunne slå over i mit nye gå-jog-tempo.
Ved post 2 så jeg Hillerøds Jens Højer Olsen,
som senere skulle fange mig i spurten og
snuppe 4. pladsen lige for næsen af mig. Han
havde haft en anden lille lysning som sin 2. post
– IH, hvor var banen gaflet der.
Post 3 – skærmen ved den lille højdefod ude på
heden kunne ses fra skovkanten. Så var det bare
at sparke lyng frem til posten. Frem mod den
gaflede post 4 var der 100-vis af meter med
Resultat:

Jørn W.:
Gert B.:
Holdet:

0.42.46
0.45.13
1.27.59

Søllerød Orienteringsklub

lyngsnublen – benene vil ikke så gerne lade sig
løfte op over den seje lyng, så Jens Højer snuppede sin gaflingspost og forsvandt mod post 5,
som jeg – desværre for banelæggeren – kunne
se på den anden side af bækken, før post 4 var
stemplet ind i ”blokken” = EMIT-brikken.
Mod post 6 – den lille lysning midt i netværket
af hugninger, som var grenfyldte og dermed
ikke specielt løbbare! – valgte jeg et højrevejvalg, som var kortere end venstrevejvalget mod
syd. Desværre var ”venligheden” på mit vejvalg så dårlig, at jeg nok skulle have valgt anderledes. Post 6 råbte til løberne, så et hurtigt
klip og siksakkende videre mod post 7 og 8.
Ved post 8 havde banelægger/kontrollant gjort
det lettere for os alle ved ikke at sætte posten
oppe i slugten, men ovenfor slugten, så skærmen lyste langt væk – sværhedsgrad – hulk !!!
Post 9 – nede i slugten, blev snuppet i et raskt
højrevejvalg – og HOV, der var Jens Højer
igen. Post 10 var meldepost – videre mod post
11 i den lille lavning. Her kom jeg lidt foran, da
Jens H. kiggede ned i slugten til venstre/syd for
stien.
Vejvalget til sidste post gik ad den blåtegnede
rende og derfra op på stien, som jeg desværre
mødte 10-12 meter øst for post 12. Jeg forværrede situationen yderlige ved at jogge nogle
ekstra meter i retning mod målet, før jeg vendte
næsen mod vest og fik posten lige før min forfølger. Jens Højer kunne desværre tage længere
skridt mod mål og jeg måtte indse, at ”min
vilde spurt” ikke kunne hjælpe mig.

(nr. 8 på 1. tur)
(nr. 6 på 2. tur)
(nr. 5 samlet)

Du lagde vel mærke til ”?” i starten af artiklen !
Og hvorfor så tage til Midtjylland ? - når man kunne få en mere udfordrende og fair bane i Søllerød
Kirkeskov. Ja, svaret må vel være, at alle de andre søllerødder drog af sted – altså fælles kluboplevelse
med overnatning på fantastiske Viborg Vandrehjem – og at der skulle løbes DM-lang i et noget mere
spændende terræn (og hvor vi fik en spændende/anderledes bane) om søndagen.
Og nu til ”den gamle O-løbers mening” om stafetbanen:
Gaflingssystemet:
Det er ikke et DM-stafet værdigt, at sende 11 løbere ud på samlet start og så
byde dem stort set samme bane med kun to gaflingsposter, som reelt ikke splitter feltet. Der var lagt
en AA-bane og en BB-bane, så havde man løbet i et felt til den første gafling, skulle man blot holde
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fast i en flok på 5-6 løbere resten af banen. Man kunne i det mindste have lagt: AA, BB, AB og BA
= 4 kombinationer.
Terrænvalget:
Der er så mange spændende terræner i Vestdanmark, så hvorfor vælge et
terræn og en stævneplads af så ringe kvalitet. Store flade lyngområder med dårlige postplaceringsmuligheder og et plantageområde med yderst ringe løbbarhed – øvelsesterrænet ved Høvelte er meget
mere udfordrende.
Postplaceringer:
Nogle af posterne ”skreg” til løberne og andre tangerede begynderposter –
der var stort set ingen O-finesser, som kunne give løberen med god O-teknik en fordel.
Men næste dag blev terrænet, banerne og vejret heldigvis meget bedre, så det reddede for mig
dette års DM-tur. Men det må andre fortælle om.
Gert Bøgevig

Danmarksmesterskaberne i langdistance 2018
i Ulbjerg Plantage
Så blev det min tur til at vinde en guldmedalje
Af Kirsten Olsen

Kirsten Olsen, Guld i D75-

Jeg har løbet o-løb siden 1961, og først til DM
i Ulbjerg Plantage vandt jeg min første individuelle guldmedalje.
(Engang i 60'erne var jeg på et stafethold, der
fik guld, men der var vi jo flere om det.)
Jeg havde set startlisten i D 75 og kendte navnene på flere af løberne, men vidste ikke hvor
gode de var. Bortset fra Ellis Sommer, OK Øst.
Hun er i god form, så hende frygtede jeg. Der
var 4 min. mellem løberne i vores klasse - herligt - og jeg startede som nummer 3 - 4 min.
efter Ellis.
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Til første post havde jeg et lille bom. Derefter
var der et længere stræk til post 2, hvor mange
D 70 og D 75'ere bommede gevaldigt. Jeg gik
ikke lige i posten, men fandt hurtigt ud af, at jeg
var lidt for langt til højre.
3'eren gav ingen problemer.
På vej til post 4 blev jeg pludselig i tvivl om
den skovvej, jeg var på vej ned til, var den rigtige. jeg syntes ikke, at den så stor nok ud. Jeg
besluttede at løbe til højre ad den, og hvis der
et stykke henne kom 2 hugninger på hver side
af vejen, var det den rigtige.
Der var 2 hugninger, og den jeg løb op ad, gik
nærmest lige op i post 4.
Så kom et kort stræk, og på korte stræk går det
ofte galt. Og det gjorde det.
På vej ud til skovvejen, hvor jeg vil finde et
godt udgangspunkt, møder jeg Ellis, der spørger, om jeg har haft posten. Det svarer jeg ja til
og siger, at jeg er på vej ud til skovvejen for at
---Pludselig får vi øje på en post, og da vi tjekker
nummeret, siger Ellis, at det ikke er vores. Jo
siger jeg, det er post 5. Åh, jeg har ikke haft
4'eren, siger hun så.

Komposten – 28. årgang nr. 2 – april 2018

Søllerød Orienteringsklub

Derfra gik det uden problemer for mig. Jeg var meget sikker i mine vejvalg resten af banen (for meget
kunne jeg se, da jeg kom hjem og fik set på kortet).
Jeg kom først i mål og vidste, at jeg havde slået Ellis, som fik sølv.
Det er en medalje, jeg er glad for. Min første individuelle guldmedalje !!!
Bliver man ved længe nok, så lykkes det!
________________________________________________________________________________

Der var flere medaljetagere denne søndag i Ulbjerg Plantage.

Vinder i D85- Grethe Tetens

Sølv til Lisbeth Damsgaard i D65-

Vinder i D70- Vibe Bøgevig

Sølv til Peter Østergaard i H55-

Guld til Camille i D-16 og bronze til Lukas i H-16

- og så Andrea

Mathilde Smedegaard
Bronze i D-18

Det er ikke kun medaljetagerne, der bør hædres. Her sidder Thor efter 3.02.14 i skoven. At
han var træt, er fuldt
forståeligt.
Imponerende, Thor!!
Thor Find Andersen
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Min første individuelle DM-guldmedalje
Af Camille Juhl

Til DM lang d. 9/9 2018 i Ulbjerg plantage vandt jeg min første individuelle DM-guldmedalje. Jeg
løb den 5,7 km lange D16 bane, og kom rundt på 42:39 minutter. Top-3 lå meget tæt i klassen, 2.
pladsen Siri Simonsen var blot 7 sekunder efter mig, og Nanna Lysemose Poulsen på 3. pladsen løb
34 sekunder langsommere end mig.
Mine vejvalg:

Vejvalgene kan også findes på o-track.dk under ”DM LANG 2018 - ULBJERG” bane: ”111 - D16, H70”

Post 1:
Jeg kommer ud af startboksen, og synes ikke, at mit første stræk ser så svært ud. Jeg kommer alligevel lidt skævt op ad bakken og bommer postens indløb en smule. Her er jeg 38 sekunder efter den
førende (Siri).
Post 2:
Det er allerede tid til et langstærk. Da jeg tager mit vejvalg, synes jeg hverken at nord eller syd om
på stien ser særligt godt ud og vælger derfor at løbe mere lige på. Det kan jeg så bagefter konstatere,
ikke var et særligt godt valg. Jeg mister 1 min på strækket og er allerede over 1,5 min efter.
Post 3 og 4:
Jeg har en smule svært ved at læse kortet og er lidt tøvende ved disse to små poster, men det går meget fint, og Siri er kun få sekunder hurtigere end mig på strækkene.
Post 5 og 6:
Begge poster går godt. De er ikke så svære, da de begge ligger ved den store åbne høj. Jeg henter
lidt af det forspring, både Nanna, Siri og Elanor har.
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Post 7 og 8:
De her poster går rigtig godt, jeg er fokuseret, og det hele går som planlagt. Jeg får minimeret de andres forspring yderligere, så jeg nu ligger samlet 3’er foran Elanor.
Post 9 og 10:
Posterne her ser sværere ud, end dem jeg tidligere har mødt på banen, så jeg sætter koncentrationen
op. Men til begge de to poster går der tydelige spor, samt jeg har Jonas Falck Weber løbende lige
foran mig, så jeg finder nemt og hurtigt posterne. Nu er jeg kun 40 sek. efter Siri, der fører.
Post 11:
Posten går godt. Det er svært at løbe langs den diffuse grænse mellem de to tætheder i slutningen af
strækket, så det er nok mere held end forstand, at jeg får drejet hovedet til venstre og ser min post
20 meter væk fra mig. Jeg vinder strækket med hhv. 25 sek. over Nanna og 40 sek. over Siri, så jeg
nu ligger samlet 2’er.
Post 12:
Jeg synes, at jeg får taget et godt vejvalg til 12’eren, og jeg har god energi i benene til at spurte hele
strækket. Jeg får igen stærkvinder. På det her stræk kommer jeg endelig op og fører over de andre.
Post 13 og 14:
Så er det bare i mål. Jeg giver alt, hvad jeg har på de sidste to stræk. Her har jeg ingen strækvindere,
og jeg mister samlet 10 sekunder til Siri. Men mit forspring fra post 12 er heldigvis stort nok til, at
jeg vinder, selvom Siri henter lidt på de to sidste stræk.
Tillykke til Camille med to guldmedaljer denne weekend !
______________________________________________________________________________________

DM i stafetorientering. Guld til Søllerød-holdet i D-20
Glade holdkammerater løber
med Alberte i mål.
Mathilde Smedegaard
Camille Næstoft Juhl
Alberte Kaae-Nielsen

DM´erne er forbi. Så nu går det
hjemad. Iben og Astrid Maag.
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KLUBMESTER 2018.

SKAL DET VÆRE DIN TUR I ÅR ???
Intet O-år i Søllerød Orienteringsklub uden et klubmesterskab, hvor vi kan give PILEKOGGERET
en ny oppasser. Yderligere skal der som altid kåres en SKILDPADDE – en titel med medfølgende
lille evighedspræmie, der oftest kæmpes hårdt om.
Her er nogle oplysninger:
Skov:

Geel Skov.

Mødested: Sydkanten af skoven ud for Geelskovparken – lige inden for skovgærdet. SKÆRM !!!
Parkering: Under vestdelen af Teknikerbyen – der snitzles mod nord via Geelskovparkens stisystem.
Dato:

Lørdag, d. 24. november 2018.

Starttid:

Første løber sendes i skoven kl. 10.00. Der er fri startorden.

Kort:

Nyeste Geel Skov-kort i målestok 1:7.500 med IOF-definitioner, pakket i plastlomme.

Start/Mål: Og samlingsplads inden for få meter. Klubtelt opsættes.
Baner:

Bane 1: 7,0 km med 20 poster, svær
Bane 2: 5,0 km med 13 poster, svær
Bane 3: 3,0 km med 11 poster, mellemsvær/svær Bane 4: 2,5 km med 12 poster, lettere.

Løbsform: Kig på banen et minut – vurdér din dagsform og bestem din løbstid. UDEN UR.
Vinder er den klubkammerat, som kommer nærmest selvvalgte tid. SI-tidtagning.
Tilmeld:

På gert.bogevig@gmail.com senest 21. november 2018, kl. 23.00.
Jeg trykker ekstra kort, så spontane/forsinkede løbere alle kan få en tur i skoven.
Gert

Fest:

Efter løbet, mødes vi på Rudegaard, hvor vi vil kåre årets klubmester og årets
skildpadde og høre bomhistorier fra rigtig mange søllerødder. 😊(se næste side)
Nærmere vil blive sendt ud via mail.

Skildpadde til dette års mester søges!
Giv besked til Gert, hvis du vil skænke årets skildpadde. Alle slags skildpadder dur.
Klubmester 2016,
David Lüthje
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Klubmester 2017
Alberte Kaae-Nielsen
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Bomkanonen 2018
Endnu et fornemt Søllerød-år går på hæld!
Endnu en mængde bom er logget i hjerner, GPS-ure og SIbrikker.
Endnu engang indkaldes derfor bidrag til

BomKanonen!

Du har garanteret aldrig bommet – eller har du?*
Vi indbyder dig til at skrive om et spektakulært, tankevækkende, skæbnesvangert, grinagtigt eller
lærerigt bom.
Du må kun skrive om dine egne bom. Til gengæld er der frit slag mht. beretningens længde, og der er
ingen forældelsesfrist. Det må være foregået til lands, vands eller i luften, i Sverige, Frankrig, på
Fanø, i Rude Skov, ved WMOC eller andre sand- og usandsynlige steder, som arrangør eller deltager,
under træning eller i konkurrence – til fods eller på 60.000 kr.-carbonstel-MTB’en eller Tante Adas
aflagte havelåge – og du må være glad nybegynder, engageret supermotionist eller professionel – bare
det har med O-sport at gøre.
Send din personlige beretning til KOMPOST-redaktør:
Vibe Bøgevig på vibe.bogevig@gmail.com senest den 22. november 2018.
Du må gerne være anonym over for resten af klubben – men dit navn skal fremgå af mailen. Herefter
vil et uvildigt, men kompetent dommerpanel bedømme bidragene (ligeledes anonymt), og vinderen
vil (om ønsket anonymt) modtage folkets hyldest og en flot præmie ved årets klubfest, som afholdes
lørdag den 24. november**. Bidragene vil evt. senere blive trykt i BomKomposten.
*: Sejr i Bomkanonen indgår fra i år med 10 A-points og deltagelse med 5 B-points i kravspecifikationen ”International Standards for Highly Experienced Orienteers” (ISHEO).
**: I år med en forelæsning om ”Bommets geometri” ved en overordentlig velkvalificeret taler.
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Mini-SUT

til divisionsmatch
Af Magnus Oscarsson
Div. match no. 2 for året var i en skov ved Roskilde, Boserup. Ikke den bedste skov, og jeg
undrede mig over, at der var så mange brændenælder efter denne tørre sommer.
Fin morgen og fin samlingsplads og 112 Søllerødder tilmeldt. 112! Fantastisk!
Jeg er av den holdning, at man skal kunne gå til
o-løb på motionsniveau og ikke nød at konkurrere. Men nu er det nok sjovt at sammenligne
sig indimellem med de man træner med, og
også mødes med andre løbere med samme interesse.
Kaffe og kage 10 kr. Midt ude i skoven. Jeg
syns det er flot. Alle burde prøve dette.

Lasse
Havde du forberedt dig på noget specielt til
stævnet?
Sofia: Vi havde forberedt os i klubben, ved at
afholde et "stævne" til træning, som foregik på
samme måde som et rigtigt stævne.
Szofi: Jeg var til træning en gang om ugen og
løb en gang hjem fra skolen.
Lasse: Jeg har øvet mig i at løbe alene uden
skygge de sidste 3 gange til træning.
Hvad spiste du til morgenmad?
Sofia: Havregryn med mælk og drak the.
Szofi: Jeg spiste pandekager og frugt som vi
plejer hver weekend:)
Lasse: Boller med Nutella.
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Som trænere for de mindste i klubben, ser jeg
gerne de også kommer med ud på andet end
mandagstræningen. Denne Divisionsmatch
kom vi elve unge fra Mini-SUT til start. Flere
af dem løb sin første konkurrence og på nyt
ukendt kort.
Ugen inden havde vi start-træning i Rude Skov.
Tre bokse med SI tid og det hele. Der var også
startliste og liveresultat på computerskærme.
Hvordan gik det så for de som aldrig prøvet
dette tidligere.
Jeg spurgte tre av de som løb sin første konkurrence:
Szofi Presmann 11 år, Sofia Nielsen 11 år og
Lasse Bartroff Frederiksen 10 år.

Szofi og Sofia

Det svære stræk

Var banen svær?
Sofia: Ja, banen var lidt svær, særligt når der
kom små krydsende stier.
Szofi: Nej det var det ikke, kun post 11.
Lasse: Lidt fordi der var et Mountainbike
spor, der drillede.
Hvor det noget du var overrasket over da du
kom til stævnepladsen?
Sofia: Det var mit første stævne, så alt var nyt.
Alle var heldigvis rigtig søde til at hjælpe,
både folk fra SOK og dem som afholdt stævnet.
Szofi: Det var mindre end jeg har forestillet
mig.
Lasse: Ja, der var flere mennesker end jeg
havde troet
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Gik løbet godt?
Sofia: Ja, det syntes jeg.
Szofi: Det gik godt, men ønskede at det ville
have gået bedre. Ved 11 posten var der så
mange stier og jeg kom til at springe 11. post
over. Jeg løb jo også alene uden skygge.
Lasse: Ja, men der var en post, som var svær
at finde - som jeg brugte 5 min og 53 sek. på
at finde.
Hvad skal du træne ekstra på nu når du
kommer til Mini-SUT igen?
Sofia: Jeg skal træne på alt, fordi det er en helt
ny sport for mig. Særligt det at læse kortet kan
være en udfordring for mig.
Szofi: At løbe alene og træffe det nemmeste
beslutning alene.
Lasse: At tjekke kortet ift mountainbike spor.
Kommer du også til Mini-SUT når det bliver
mørkt?
Sofia: Ja, men jeg vil gerne have en
voksen(mor) med, når det bliver mørkt.
Szofi: Ja, det vil jeg gene, men jeg vil have en
hovedlampe.

Søllerød Orienteringsklub

Lasse: Ja
Hvad er bedst med O-løb?
Sofia: Det er sjovt bl.a. fordi man skal kombinere mange ting, kort, kompas, kondition
m.m.
Szofi: At man lærer både at læse kort og løbe i
naturen, man lærer også andre mennesker at
kende.
Lasse: At man skal løbe efter et kort.
Mini-SUT træner hver mandag året rundt
17:30 til 18:30.
Vi er på forskellige skover hele tiden så mail
kommer ud til de som er på maillisten weekenden før. Derudover kan man se planen på våres
hjemmeside.
Mini-SUT er man fra det år man bliver seks år
til det passer at flytte op til SUT. Lige nu er det
11 til 12 år. Klubben giver saftevand og forældre tager kiks eller sundt med.
En hel del forældre tager gerne en forældrebane som er på en blanding av Mini-SUT poster, faste poster og månedsbanen.

_______________________________________________________________________________________

Magnus kommenterer begynderbanen i Boserup
Som træner har jeg en kommentar til begynderbanen.
Det skal kun vare 1 moment mellem posterne. Det
betyder at hvis man tager ret retning ud fra posten,
så er det næste som skal komme, posten.
Jeg syns det er ærgerligt at post 11 er lavet som den
er.
Efter en meget god bane kommer pludseligt et virvar med stier og spår. Det havde varet så nemt at gå
nord fra post 9 til stien ved jorddiget og derefter en
post til inden man går syd mod post 12.
Man har heller ikke åbnet op ringen så at man har
mulighed at se alle stikryds da man løber ud fra
post 10.
Magnus
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Divisionsturneringen
16/9 i Boserup

Af Andreas Mikkelsen
Der var pres på fra start til dagens divisionsmatch da årets første divisionsmatch endte med
en 3. plads og dermed kun 2 point.
Hele 110 søllerødder havde meldt sig til revanche i Boserup Skov.
Et terræn med utrolig mange stier - og flere end
kortet viste - og præget af meget undervegetation i form af brændenælder og brombær.

Min optakt til løbet havde ikke været optimal,
eftersom jeg de sidste 2 dage havde haft diffuse
knæsmerter i begge knæ. Derfor var forventningerne om en god placering ikke så høje, og
efter som jeg også skulle videre til Finland og
løbe Nordiske Militære Mesterskaber, skulle
jeg heller ikke presse mig helt ud.
Jeg valgte at starte ud i et afdæmpet starttempo,
for at komme sikkert til post 1 og få et godt
overblik over banen. Knæene havde tilsyneladende nydt godt af to dage uden løb, og gav ingen gener, så jeg kunne stødt og roligt øge tempoet efter post 3, hvor strækket blev lidt længere. Jeg har et godt fokus på indløbet og formår at komme godt ned i tempo, hvor det er
nødvendigt.
På banens to langstræk giver jeg mig 5-10 sek.
til at læse strækkene ordentligt igennem for
ikke at overse det bedste vejvalg.
I søndags (DM lang) var jeg netop lidt for hurtig til at vælge vejvalg, hvorved jeg tabte flere
minutter. Det skete ikke i dag. Kommer dog lidt
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skævt til post 17, grundet et fint spor der løber
lidt øst for posten. Indser fejlen hurtigt, så taber
nok ikke mere end 10 sek.
Banens nok mest omtalte post - nr. 20 - en sten
placeret midt i et område med undervegetation,
løber jeg relativ sikkert i. Jeg fokuserede på
kompasset fra det gule område sydøst for posten men løber dog noget tøvende mod posten
med "radarblik". Rammer posten perfekt og
kan ånde lettet op.
Banens sidste 3 poster blev ligeledes lidt tøvende grundet et lidt uskarpt kort og at trætheden var begyndt at melde sig.
Kommer i mål i tiden 48:38 - en 5. plads og hiver 7,6 og 7 points ind til klubben.
Nå, men hvordan gik matchen så??
Det blev en meget tæt og nervepirrende afgørelse. Vi havde slået Allerød, men lå næsten
helt lige med de resterende klubber: Tisvilde
Hegn OK og FIF Hillerød.
Hvis man skal trække nogle flotte præstationer
ud fra resultatlisten, kan jeg jo nævne mig selv.
Foruden skal Lukas Becker nævnes der blev nr.
4 i H3. Jørgen Münster-Swendsen og Anders
Jonsson blev henholdsvis nr. 2 og 3 i H4.
I H7 blev Silas Schytte Olsen nr. 3 og Vincent
Becker (bror til Lukas) nr. 2 i H8.
På dame-siden fik Matilde Smedegaard Madsen en 5. plads og Alberte Kaae-Nielsen en 6.
plads i D1.
Iben Maag sikrede sig en 3. plads i D2.
I D3 fik Camille Marie Næstoft Juhl også en 3.
plads mens Eva Smedegaard fik en 5. plads.
Lisbeth Damsgaard og Elsebeth Troelsgård
Fock for henholdsvis en 2. og 3. plads i D4.
I D5 får Søllerød endelig en vinder: Vibe Bøgevig. Foruden også en 2. plads med Jette Stepputat.
Men også i D6 får Søllerød sejren ved Ellen K.
Larsen mens Emilie Bæk Christiansen får en 4.
plads.
Selma Schytte Olsen tager 2. pladsen i D8.
Men hvad bliver resultatet?
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Søllerød vinder akkurat matchen med 3 points
til FIF Hillerød og 4 points til Tisvilde Hegn
OK.
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Tisvilde Hegn OK og Søllerød á point (8) samlet for begge divisionsmatcher.
Men, desværre.
Søllerød havde den dårligste score af de tre
klubber, hvorved det ikke i år bliver til en finaleplads, trods den flotte indsats i dag.
Vi fik bevist, at vi kan være de bedste, og hvis
vi kommer af sted med så mange gode søllerødder som i dag, til begge af næste års divisionsmatcher, kommer vi i finalen!

Niels R., Magnus og Bo Konring venter på resultatet

Allerød bliver slået overlegent med 39 points.
Grundet Søllerøds sejr står både FIF Hillerød,

Men før vi kan det, skal vi lige sikre os at blive
i 1. division til op/nedrykningsmatchen 3. november i Gribskov. Så tilmeldt dig på o-service
allerede i dag.
Resultater kan læses her:
http://www.herlufsholm-orientering.dk/resultater/Match%201.%20div.%2016.09.2018.htm

________________________________________________________________________________

Velkommen til:
Astrid Marie Søeberg Lindholm, 2004
Villads Hilton Gammelgaard 2009
Allan Christiansen 1944
Szofi Presmann 2007
Sofia Nielsen 2007
____________________________________________________________________________________

ANNONCE
Retro-klubtrøjer sælges.
100 kr. per del.
Spørg Ellen Thisted, om hun har,
hvad du søger.
Mail: ellen.thisted@skolecom.dk
Mobil:
40166396
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Min tur til Euromeeting i Assens
Af Frida Hagedorn

Euromeeting er et sprintløb, hvor nogle udenlandske eliteløbere kommer og prøver de danske terræner inden VM i 2020. Ellen og jeg var
taget til Assens sammen med Steen og min far
for at se på og selv løbe publikumsløbet.
Vejret var virkelig vildt på køreturen derover.
Det stormede og det regnede, men det var heldigvis solskin, da vi kom til Assens. Der var en
lade, hvor man kunne klæde om. Og det var
meget rart, for det stormede stadigvæk.
Vi skiftede tøj og sko og gik på toilettet, og så
tøffede vi ud til start. Vi startede i en park, og
der var ikke så mange tilmeldte, så vi havde fri
starttid. Jeg løb først, og Ellen startede lige efter. Jeg skulle lige vænne mig til, at tingene
kom så hurtigt, fordi det var 1:4000.
På vej til post 2 blev jeg indhentet af Ellen. Vi
pressede hinanden, så vi kom til at løbe til post
4 i stedet for post 3, så vi måtte løbe tilbage.
Resten af vejen løb vi sammen, men i fuldkommen stilhed. Vi var meget koncentrerede i forhold til, når vi løber ude i skoven til SUT. Der
snakker vi hele tiden. Vi syntes begge, at det
var meget hårdt, men vi troede begge, at den
anden ikke var træt, så vi skruede ikke ned for
tempoet. Det var en sjov og god bane, og det
gik rigtig godt. Man skulle ind og ud af en
masse porte i den gamle by. Vi bommede ikke
mere, og til sidst sprintede vi i mål.
Efter løbet tog vi varmt tøj på og gik over og
kiggede på resultattavlen og fandt ud af, at vi lå
nr. 1 og 2. Så blev vi glade og det skulle fejres,
så vi gik over i Rema 1000 og købte is. Da vi
kom tilbage, var Steen og Mogens kommet i
mål, og så skulle det rigtige løb snart til at begynde.

Der kigges på storskærme. Frida har vist lige
set en, der har bommet.
Der var kommet storskærme op på stævnepladsen, hvor man kunne følge med i eliteløbernes
løb. Mange af deres poster var de samme som
vores, så det var sjovt at se hvordan de løb. Og
nogle af dem bommede endda. Men de løb også
meget hurtigt.
Når de nærmede sig stævnepladsen stillede vi
os klar ved opløbet og så dem tage de sidste poster. Det var vildt at se, hvor hurtigt de løb, når
man så dem i virkeligheden.
Eliteløberne løb en knock-out sprint, hvor der
er mange indledende heats, så vi så mange
komme i mål. I et heat så vi, at ham der førte
faldt, da han skulle løbe rundt om et hjørne ved
den næstsidste post, og han endte med at blive
sidst.

Skærmbillede
Efter vi havde set de indledende heats for både
mænd og kvinder, gik vi ind og hentede vores
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præmier.
Vi
fik
lokket
Steen og
Mogens
med på
pizzeria,
så vi gik
ned i gågaden.
Her
fandt vi
et pizzeria lige
ud for en
post, så
da vi havde
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spist, stillede vi os ud og ventede på løberne,
mens vi drak kakao.
Og så kom løberne forbi igen. Det var sjovt at
se dem ude på banen. Vi stod på et hjørne og de
løb få centimeter forbi os. De løb ikke lige så
hurtigt som i spurten. Og der var nogle der tog
forskellige vejvalg, selvom de ikke havde gaflinger.

Da vi havde set både mænd og kvinder, sagde
vi farvel til Ellen og Steen, som har et hus i Assens. Det var en meget sjov måde at være til oløb på. Jeg kan godt lide sprint, og så var det
ekstra sjovt, når man bagefter så de voksne eliteløbere.
Så en anden gang vil jeg meget gerne med til
Skærmbillede
den slags løb igen!
________________________________________________________________________________

Løbeteknisk træning
Af Mathias Buchgreitz

det en nødvendig del af træning, hvis man vil
blive hurtig.
Men hvordan tager man så denne umiddelbart
trivielle del af træningen, og laver den til noget
sjovt? Løbe-teknisk træning!
Det foregår om torsdagen samme tid og sted
som breddetræningen.

Mathias og Andreas m.fl. klar til dagens træning

Vi starter altid træningen ud med noget rolig
opvarmning. Derefter laver vi nogle løbeøvelser og udstræk. Til sidst slutter vi af med nogle
intervaller – sidste uge blev det til 4x5 min.
bakkeintervaller. Ømme ben er garanteret.

En gang i mellem skal man som orienteringsløAl træning er bare sjovere sammen med andre,
ber træne lidt på stier, her skal der dog ikke
så kom og prøv nogle kræfter ved løbe-teknisk
tænkes så meget, det er bare det ene skridt foran
træning!
det andet – forholdsvist trivielt. Men stadig er
________________________________________________________________________________

Jeg vil gerne lige takke et par hjælpere.
Mogens Jørgensen for at printe labels til alle, der modtager den trykte udgave af Komposten, og
Jens K. Larsen for at lægge den elektroniske udgave af Komposten på klubbens hjemmeside.
Hilsen Vibe
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MiniSUT

på Femsølyng
Mandag den 17. september havde Magnus inviteret til miniSUT på Femsølyng med efterfølgende spisning. Klubbens ”hyggeonkler” (Kaj
Rostvad og Torben Bøttcher) havde sagt ja til
at stå for forplejningen og alt det praktiske.

27 børn deltog i træningen. Først løb alle en
bane, ja nogen to, i skoven og på Femsølyngs
åbne område, hvor store køer og en enkelt tyr
gik roligt omkring.
Aldersfordelingen blandt miniSUT´erne er fra
6 til 11 år. De ældste kan efterhånden klare banerne på egen hånd, dog helst i følgeskab med
en eller flere kammerater. De yngre løber oftest
med egne forældre, da det er en af grundene til,
at de har valgt at ”gå til orienteringsløb” – en
aktiv fællesoplevelse 😊
Af de 8 – 11-årige er mange meget ivrige efter
at lære mere, og her bliver der løbet hurtigt,
helst med en erfaren ”skygge”, så de kan få vejledning og fif undervejs. Flere af dem deltog i
divisionsturneringen og gennemførte deres første orienteringsløb i en fremmed skov.

Et bål hører med, når Torben arrangerer. Bålfade med grillriste gjorde det nemt at få grillet
pølser og frikadeller og tilbehøret, som han selv
og Kaj havde med, blev arrangeret smukt på
fade og sat frem på de borde, som ”skoven” har
sat op ved shelteret i skovkanten.
Efter spisningen blev der snakket og leget.
Der var virkelig gang i en del af børnene, som
legede fangeleg rundt på hele det indhegnede
område ved shelteret.
Og ved bålet sad de ældste piger og en hel del
voksne og snakkede, og
mens vi sad der, kom
Szofis far med et par
lækre kager.
Aftenen sluttede med en
spruttende fontæne.
Endnu engang tak til Kaj
og Torben.
/Vibe
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Sådan blev vi de vilde
Mel.: I skoven sku´ være gilde
En lille sang om 15 års klubtræning

1
Det started´ ganske stille
en våd novemberdag.
Der kom en flok så lille.
På O-løb sku´ de smag´
Det øste og det pøste
fra skyer mørkegrå.
De kortets gåder løste,
skønt skoven var lidt rå.

5
Af ”O-dyr” blev der mange.
Ja, flokken blev s´gu stor.
Og køerne blev lange
ved klubbens lille bord.
Jeg ”trykte” kort i dynger.
Mon der nu var helt nok ?
De stod i tætte klynger.
En O-dyr-kæmpe-flok.

2
Vel mødt igen ved målet
lød det fra samlet flok Ja, det blev nærmest skrålet:
”Den tur var ikke nok”.
De ville have mere
af leg med post og kort:
”Så bli´r vi sikkert flere
til vores friske sport”.

6
En træningsbande lagde
nu løb i skov og krat
til ”rødderne”, som sagde:
”Nu vil vi prøve NAT”.
Med lygter ud i skoven
gik postjagten af sted.
Og kom der regn fra oven,
tog de det hele med.

3
Så uge efter uge
blev posterne sat ud.
Den leg ku´ alle bruge.
De elsked´ hovedbrud.
Jeg rundt i skoven putted´
et væld af skærme små.
Og når en træning slutted´,
lød det: ”Find på – find på”.

7
Da 10 år så var gået
med løb i skov og hegn.
Mit mål jeg havde nået,
og så et tidens tegn.
En ny mand sku´ til bordet
og sætte styr på alt.
Så Henrik kom til roret.
På plads det hele faldt.

4
Og kort før det blev sommer,
kom nye ønsker frem:
”Til torsdagsjagt vi kommer,
hvis du blot gemmer dem”.
Så ud i skoven drog jeg
og graved´ poster ned.
Den torsdag viste alle mig,
at de ku´ være med.

8
Snart femten år er gået
fra allerførste start.
En storklub har vi fået,
så træning er s´gu smart.
Og trænet har de mange
trods sol og regn og blæst.
Seks hundred´ træningsgange
gi´r grund til nok en fest.
August 2018/ Gert
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Træningssiden

Breddetræning = træning for alle
Træning nr. 600 blev som nærmest lovet i
Kompostens forrige nummer en rigtig festlig
og hyggelig træning med udgangspunkt og
stævneplads ved Akademisk Skytteforenings
lokaler ved Høje Sandbjerg. Lokaliteter som vi
lånte ved mellemkomst af Birger Hoff.
Kaj Rostvad stod for dagens baner, hvor vi
endnu engang genoplivede Anemoneløb, hvor
hold á tre besøger posterne i forskellige sektorer. Løbet blev afviklet med SI, hvorfor det da
også var muligt uden nogen mulig tvivl og helt
retfærdigt at kåre et vinderhold. Det blev således Iben Maag, Eva Smedegaard og Anne
Kaae-Nielsen, der løb af med sejren.

Lige ved og næsten var ikke nok til at bringe os
i Divisionsfinalen i Store Hareskov den 7. oktober 2018. Trods en meget flot indsats i Boserup Skov, hvor vi hentede en 1. plads foran Tisvilde og FIF, var det ikke nok. Hvor alle tre
klubber endte med 8 matchpoint var det så de
tre klubbers indbyrdes resultater der skulle afgøre vores skæbne og her var vi sølle 2 point
efter Tisvilde.
Det betyder, at vi nu træner frem mod matchen
i Grib Skov lørdag den 3. november 2018,
hvor vi skal vise først og fremmest Allerød OK,
OK Øst Birkerød og Farum OK, at Søllerød OK
hører hjemme i 1. division.
Træningskalenderen er opdateret, hvor du kan
se, at træning nr. 606 er flyttet til Trørød Hegn
& Enrum og træning nr. 611 er flyttet til Geel
Skov. Sidstnævnte træning er desuden udpeget
til at være der, hvor vi finder Klubmester og
Skildpadde for 2018.
Breddetræning 2018

Elsebeth, Anne og Lisbeth fordeler posterne.
Træningen var begunstiget med helt fantastisk
sensommervejr, hvorfor også det efterfølgende
arrangement med grill, fællessang og taler
kunne holdes udendørs. Hele den del af arrangementet blev sikkert styret af Torben Bøttcher. (Sangen er gengivet på s. 23)
Nu ser vi bare frem til de næste 100 træninger.
Godt to år, så er den hjemme.
Selvom Teknisk Løbetræning ikke som sådan
er arrangeret af Breddetræningen har vi dog
fortsat vanen med at have samme startsted. Løbetræningen ligger nu trygt i hænderne eller
måske snarere i benene på Andreas Mikkelsen
og tiltrækker nok mest klubbens yngre medlemmer.
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04-10-18

604

Folehave

11-10-18

605

Geel Skov

18-10-18

606

Trørød Hegn & Enrum –
Ny skov.

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

Geel Skov – Ny skov.

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 - Julemaveræs

OBS – Ændringer kan forekomme.
Tjek kalender på hjemmesiden.

OBS: Klubmesterskab den 24. november

