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JULEMAVERÆS
Onsdag den 26. december 2018
mødes vi kl. 10.00 ved
Rønnebærhuset
(grusbanen)
til årets sidste breddetræning. Afsæt allerede nu dagen til denne begivenhed, hvor vi
plejer at blive rigtig mange. Årets julemaveræsplanlæggere – Michael Graae og Jens A.
Hansen – arbejder allerede nu på banerne, der
endnu mangler den sidste finpudsning. Uden at
afsløre for meget lover de dog, at det bliver
stort.
Dagen byder på fællesfoto, sjove baner for alle,
lidt at drikke og nok også lidt sødt til ganen.
Link til tilmelding kommer senere når planen er helt på plads.
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Formanden har ordet
I sidste nummer af Komposten skrev jeg om
breddetræninger i anledning af træning nummer 600 og fejringen af denne. Siden da er
yderligere 11 afviklet, hvoraf den ene endda er
årets klubmesterskab. Men også blandt de
mindste er træningsiveren stor. Mange nye
mini-SUT er kommet til efter sommerferien.
De mødes hver uge til træning, og i gennemsnit
deltager flere end 20 børn og en hel del voksne
i mandagstræningerne. De lidt erfarne voksne
hjælper til med at skygge børnene, mens de nye
har rigeligt at gøre med selv at finde ud af kort
og kompas. I begyndelsen af november deltog
19 børn med pandelamper i en træning i Ravneholm i mørke, regn og blæst! Jeg må bare
konstatere, at mini-SUTer er seje!

Mini-SUT-træningerne tilrettelægges af Magnus Oscarsson, der blev hædret som Årets Træner netop for sin indsats med mini-SUT ved
Dansk Orienteringsforbunds Repræsentantskabsmøde i marts, og han assisteres af en
gruppe af entusiastiske søllerødder.

Facebookside! Selve Tiomilastafetten foregår
27. til 28. april i Östra Göinge, og vi regner i
første omgang med at kunne stille to Tiomilahold med ti løbere hver, et damehold med fem
løbere og to ungdomshold med hver 4 løbere,
men der er plads til mange flere søllerødder. I
2019 foregår Tiomila ”lige rundt om hjørnet” i
Skåne, og det er en rigtig god mulighed for at
prøve at deltage i denne legendariske stafet i relativt danskervenligt terræn. Og så er det ovenikøbet Magnus’ ”gamle” klub, FK Göingarna,
der er hovedarrangør. Svend-Erik er tilmeldingskoordinater og er allerede nu helt klar til
at modtage interessetilkendegivelser og svare
på spørgsmål.
Til divisionsmatchen i Boserup den 16. september havde 112 søllerødder tilmeldt sig. Jeg
havde armene helt oppe. Men til op/nedrykningsmatchen den 3. november i Grib Skov
havde 122 søllerødder minsandten tilmeldt sig,
og nu kan jeg ikke få armene ned igen! Ikke
mindst var det dejligt at opleve de mange miniSUT og nyere medlemmer, der deltog. Dagen
bød på det skønneste efterårsvejr, skoven var
efterårssmuk, og terrænet var lidt vildere og
mere udfordrende, end vi møder det i vores lokale skove. Sejren kom som forventet i hus med
en stor margin til OK Øst og Farum, men med
kun 10 point ned til Allerød. Resultatet betyder,
at Søllerød Orienteringsklub fortsætter i Østkredsens første division i 2019. Første match er
den 5. maj, hvor vi skal møde FIF, Tisvilde og
Allerød, og jeg håber på lige så stort fremmøde,
for så har vi en reel chance for at placere os
blandt de to bedste klubber i Østkredsen næste
år, hvilket indløser billet til landsfinalen. Og
det, ved vi jo, er en stor oplevelse, som vi har
sat næsen op efter at prøve igen.

Stafettræningerne er sat på vinterpause, men
begynder igen til foråret. Kulminationen på efterårstræningerne var en træningsweekend i
midten af november i Tiomila-relevant terræn i
Skåne med deltagelse af omkring 15 unge søllerødder og et par voksne. Rygtet om Søllerøds
forberedelser til Tiomila er endda nået helt over
til arrangørerne i Sverige, der har lagt et videoklip fra en af vores stafettræninger op på deres

I 2019 træder et nyt løbsreglement i kraft. De
største og mest kontroversielle ændringer fra
2017-Reglementet er netop reglerne for divisionsturneringerne. Kort fortalt erstattes det nuværende princip, hvor der konkurreres og uddeles point i ”klassegrupper”, der hver omfatter
flere aldersklasser, med et nyt, hvor der konkurreres i rene klasser, som vi kender det fra
individuelle konkurrencer. Desuden ændres

Definitionstræning med computeren som spillemaskine. Denne gang i tørvejr.
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pointfordelingssystemet, så flere deltagere fra
samme klub kan tage point i hver klasse end tilfældet er i dag. Et af formålene med ændringerne er at favorisere ”brede” klubber, der kan
stille med deltagere i mange klasser, og klubber
med mange ungdomsløbere. Det skulle med andre ord være en fordel for Søllerød OK. Om det
holder, må vi vente at se.

Klubtræning nummer 611 var ikke alene rammen om årets klubmesterskab, men blev også
afholdt præcis 15 år efter at Gert tog initiativ til
at arrangere klubtræning nummer 1. Det blev vi
mindet om ved klubmesterskabsfesten, men før
vi nåede til denne, måtte vi i sagens natur en tur
i skoven for at kæmpe om de to hæderfulde titler som henholdsvis klubmester og skildpadde.
Det foregik i Geel Skov, hvor Gert havde lagt
baner i forskellige længder og sværhedsgrader,
så der var noget for enhver lyst og smag. Konceptet var det velafprøvede efter ideen: kend
dig selv – gæt din tid. Den, der kunne gennemføre sin bane tættest på den tid, vedkommende
på forhånd havde tilkendegivet, blev klubmester. Æren tilfaldt i år Simon Stoumann, der
havde gættet blot 11 sekunder forkert. Men den
ligeså ærefulde titel som skildpadde tilfaldt
Ivar Aagaard. Han havde gættet næst dårligt –
var mon det utilsigtet, eller gik han benhårdt efter skildpaddetitlen, det ved vi ikke. Præmien
var en glasskildpadde indkøbt på et tjekkisk
glaspusteri under klubturen i efterårsferien. Simon fik æren at passe på det traditionsrige pilekogger det næste år.

I efterårsferien deltog 45 søllerødder i alle aldre
i klubturen til Doksy i Tjekkiet, hvor vi finder
de mest fantastiske o-terræner. Området er
kendt for sine sandstensklipper, og der er rigtig
mange af dem. Vi fik løbet, klatret og orienteret
i dem både dag og nat, og efter fem dage og
mange orienteringsmæssige udfordringer
kunne de fleste vist godt mærke de mange højdemeter i benene. At vejret var usædvanligt
varmt og solrigt for årstiden, gjorde bestemt
ikke turen dårligere. Frokost i bare arme på terrassen på ”Hotel Doksy” er ikke hverdagskost
i efterårsferien. Humøret hos deltagerne var i
top, og det var på alle måder en super tur. Tak
til ”Illum Rejser” for at arrangere endnu en
oplevelsesrig klubtur.

Da billedet blev taget, var
Simon endnu ikke sikker
på, om han havde vundet.
Han fik stukket pilekoggeret i hånden og stillede
pænt op til fotografering.
Men ingen anden klarede
sig under 11 sekunders
forskel i gættet og faktisk
løbstid.
Tillykke til Simon.

Programmet for klubmesterskabsfesten var tæt
pakket. Ud over de to ovennævnte kåringer bød
det på lagkagekonkurrence, bomkanon, og to
videoer. Kreativiteten blomstrede som altid i
lagkagekonkurrencen og kampen om dommernes gunst var intens, men vinderkagen var en

kreation af familien Næstoft med aftryk fra et
par o-sko tegnet i flormelis på toppen.
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hjemmeside, og jeg vil gerne opfordre alle til at
gå ind at se eller gense den. Magnus Oscarsson
havde også været ude med et GoPro på Tiomila
træningsturen, så vi andre fik en forsmag på,
hvor lækkert terrænet er, og blev overbeviste
om, at Tiomila 2019 er vi sandelig også nødt til
at deltage i.

Fodspor i sneen.
Vinderbidraget til årets bomkanon var skrevet
af Jens Aaris, der meget medrivende havde
skrevet om, hvordan han ikke blot én men hele
tre gange havde måttet svømme et stræk mellem to poster, der lå på hver sin mole i Læsø
Havn. Thor og Lukas havde filmet og redigeret
en forrygende video fra klubturen til Doksy,
der burde kunne overbevise enhver tvivler om,
at Søllerød OKs klubture er man bare nødt til at
deltage i. Den vil snart kunne findes på vores

Nu er de sidste blade faldet af træerne, og postskærmene er blevet lettere at se – måske. Men
selvom det er vinter, venter der helt sikkert
mange udfordringer og glæder i skoven for en
enhver søllerod. NatCup-sæsonen er begyndt,
og ved årets sidste den 12. december er Søllerød arrangør. Kom meget gerne og vær med
som hjælper. Svend-Erik samler trådene. Og så
bliver det sørme også snart jul, hvor vi har vores julemaveløb den 26. december, som du simpelthen også må med til.
Jeg ønsker jer og jeres familier en dejlig juletid.
Vi ses i vinterskoven …
-Niels

Indkaldelse til generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag d. 28. februar 2019 kl.
19:00 i Holtehal 2, mødelokale 2 på Rudegård Stadion. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14 dage inden, dvs. torsdag den 14. februar.
-Niels

FLOTTE KORT PÅ NY PRINTER
Klubbens nye printer er nu indkøbt, installeret og
står klar i klubhuset. Niels R og undertegnede har
været på et kort kursus i betjening af printeren. Det
er meget simpelt at bruge den til at printe kort på.

Hvis du har været på vores printerkursus, men har
glemt lidt af det, så findes kursusmanualen også på
WIKI. Jeg har opdateret kursusmanualen til den
nye printer.

Man kan allerede nu printe på den nye printer fra
klubbens PC. Man skal blot vælge INEO+308 så
kommer der flotte print ud i den nye printer.

Hvis du ikke har været på printerkursus og godt
kunne tænke dig et så skriv til undertegnede. Når vi
er mange nok, kan jeg holde kurset igen.

Der er ikke behov for at tænde og slukke den nye
printer, det foregår automatisk. Bare vælg printeren
så skal den nok printe. Kort tid efter du er færdig
med at printe, vil den automatisk slukke igen.
Hvis du hellere vil printe fra din egen PC, så skal
du installere printerdriveren på din egen PC. Der
findes en vejledning på SOK WIKI (Log ind via
hjemmesiden).

Og bliver du nu nervøs for, om du kan bruge den
gamle Kyocera, så frygt ikke. Den bliver stående
lidt endnu som backup, men vi opsiger kontrakten
på den på et tidspunkt. Så prøv at bruge den nye
printer og se hvor meget flottere, det bliver.
Vi ses derude i skoven (med flotte kort).
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Bomhistorie fra Læsø
En verdensrekord!

I adskillige år gennemførtes i sommerferien 3dages O-løb på Læsø. De små danske øer er attraktive om sommeren – det måtte vi deltage i!
Første etape lå typisk i klitterrænet omkring
Vesterby Havn; selvfølgelig måtte havneområdet også indgå i banerne (en kort (damebane)
og en lang (herrebane))
På herrebanen havde banelæggerne ’tilbudt’ et
– i O-sammenhæng – usædvanligt vejvalg.
Post 8 var placeret på havneområdet hvorefter
post 9 lå på østlige havnemole. Post 10 var på
vestlige havnemole. Posten var synlig fra post
9! Det uproblematiske vejvalg var den lange løbetur indenom hele havnebassinet – den ’moralske tvungne overgang’ var (gæt selv)

højeste potens. Hvordan kommer man sikkert
ned over stenene? Man springer ikke i vandet,
når man har briller på. Det lykkedes at komme
i vandet med kompasset i den ene hånd, kontrolkortet i den anden og løbskortet i munden.
Med raske svømmetag mod den anden havnemole. Også her var der glatte sten – finorientering igen.
Op kom jeg også, men da jeg checkede nummeret på posten passede det ikke! Kunne der
være flere poster på molehovedet – næh alle andre klippede den eneste post på molehovedet.
Så går det op for mig. I min iver for at finde det
rette vejvalg ned ad stenene, havde glemt at
klippe posten på forrige molehoved! Det var
ikke sjovt.
Der er kun een løsning: ned i ’karret’ igen og
svømme tilbage. Op og klippe posten og så ned
i ’karret’ – for tredje gang.
Mange fik sig et godt grin over ham tåben, der
svømmede den forkerte vej.
Jeg har nu lært – på den våde måde – at klippe
væskeposten - før man tager væsken.

Ganske som ved Hubertusjagten vidste tilskuerne godt, hvor man skulle placere sig.
Der stod jeg ved post 9; jeg kunne mærke hånlatteren i min nakke. Er han en tøsedreng, der
tager benene på nakken indenom havnen – eller
tog han den direkte vej!
Vælger man den første, løber man forbi mål på
vej til post 10 (endnu mere hånlatter!)
Altså blev valget den ’moralske tvungne overgang’. Den lodrette molekant var polstret med
store (glatte) sten så her var der finorientering i

Jeg tror jeg har verdensrekorden for den
længste stræktid mellem to poster hvor der
er 30 meter mellem posterne!
En våd orienteringsløber.
Jens Aaris Thisted
Billedet er fra Rold Skov 2017
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Bomhistorie

Først den ene vej…
Alle ved, at man kan lave spektakulære bom i
det store udland, men det er værd at overveje,
hvorfor man skal ofre tid og mange penge på
udlandsrejser, når en almindelig Nordsjællandsk bøgeskov byder på flere muligheder for
virkelige kvalitetsbom. Hør bare her …
Det var årets sidste åbne konkurrence, VinterCup i Danstrup Hegn ved Kvistgaard en lørdag
eftermiddag i december. Der er klassevis samlet start. Jeg er i første startbølge, og da klokken
ringer, gælder det bare om at hænge på toget og
forsøge at læse sig ind på kortet, mens det går
over stok og sten hen over skovbunden. Da vi
når post 1, der er en stjernepost, er jeg stadigvæk godt med og har kontakt med førergruppen. Jeg har god fart i benene, kan jeg mærke.
Nu går det ud på den første af tre sløjfer. Efter
400 m krydser vi en stor skovvej, og post 2 ligger bare 100 m længere fremme. Men førergruppen holder efter min mening for langt til
højre over mod et stort åbent område. Efter et
par hundrede meter slår jeg bremsen i – der er
noget galt. Posten skal ligge skråt bagude til
venstre i en lavning på den anden side af en flad
bakke. Jeg er sikker på, hvor jeg er, og løber op
over bakken og ned på den anden side. Nu skal
jeg bare over til lavningen. Farten er høj, og jeg
tænker ikke nærmere over, at skovbunden er
meget flad lidt længere fremme. Et øjeblik efter
står jeg i vand til livet - temmelig køligt vand
faktisk. Et kig på kortet, som heldigvis er emballeret i en svejset plastlomme, afslører, at jeg
står i en impassabel mose, der ligger på den direkte rute til posten, så jeg ved, at jeg er på rette
vej. Jeg overvejer, om jeg bare skal fortsætte de
næste 10 m gennem mosen, men kommer hurtigt på andre tanker, og efter nogle verbale udbrud, der ikke egner sig til gengivelse her, og
en del plasken får jeg kæmpet mig op på bredden. Nu ganske opkvikket efter vinterbadet løber jeg rundt om mosen og hen til lavningen,
hvor posten ganske rigtigt står.
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Der er bare lige det ved det, at kontrolnummeret ikke passer! Der burde stå 135 på posten,
men det gør der ikke. Der står 137. Ikke langt
fra det rigtige nummer. Måske har der sat sig et
blad på brillerne under badet i mosen? Nej! Det
kunne være en arrangørfejl? Ærgerligt, at banekontrollanten ikke har opdaget det, men sådan
noget kan vel ske? Måske skulle jeg alligevel
lige checke, om jeg mod forventning er løbet til
en forkert lavning. Der er ikke andre at se på
kortet lige i nærheden, så jeg løber ud til den
store skovvej, jeg passerede tidligere, og finder
mig et godt attack point. Herfra ind i terrænet
igen, og jeg dumper ned i den samme post som
før med kontrolnummer 137. Nu er det så, jeg
opdager, at der faktisk findes en kontrol 137 på
min bane, men det er post 4. Det går nu i al sin
gru op for mig, hvad jeg har lavet. Jeg er løbet
den forkerte vej rundt i første sløjfe og er løbet
til post 4 i stedet for til post 2!

Jeg har i mellemtiden tabt al kontakt med toget,
så jeg sætter et ekstra gear ind. Nu skal der løbes. Intet er afgjort før Den tykke Dame har
sunget. Det går hurtigt med de næste poster, og
på vej op ad bakke mod stjerneposten indhenter
jeg en normalt hurtig dameløber, som jeg ved
løber samme bane som mig, men er startet 4
minutter senere. Jeg klipper stjerneposten først
og suser ud på anden sløjfe uden at se mig tilbage. Post 6 ligger inde i noget bøgepur, og jeg
har udset mig et godt spor ind til posten. Jeg
checker lige kortet, inden jeg løber ind ad sporet og – og - nej - det er ikke sandt – jeg har
gjort det igen! Jeg er også løbet den forkerte vej
rundt på anden sløjfe! Jeg er ikke på vej ind til

Komposten – 28. årgang nr. 6 – december 2018

Søllerød Orienteringsklub

post 6, men til post 8. Jeg har læst 8-tallet som
et 6-tal. Måske sidder der alligevel et blad på
mine briller! Nå, kampen er ikke tabt endnu, så
det er bare om at komme hen til 6-eren. På vejen møder jeg et tog. Det er måske ikke så langt
foran mig? Jo, det er det. Det er faktisk en hel
sløjfe foran mig, og da jeg kommer tilbage mod
stjerneposten, ser jeg dem løbe i retning mod
mål. Men ikke give op, de kan jo bomme …

minutters tid begyndte jeg at undre mig over,
hvor alle de andre løbere var blevet af og den
mangelfulde snitzling. Til sidst måtte jeg undersøge sagen nærmere og kunne med kompassets hjælp konstatere, at jeg havde lavet et 90graders bom og bestemt ikke var på vej mod
stævnepladsen og i øvrigt havde bevæget mig
uden for kortet. Så nu har jeg også prøvet at
bomme strækket fra mål til aflæsning!

Tredje sløjfe lykkedes det mig at gennemføre
nogenlunde bortset fra, at jeg nussede lidt rundt
efter en flad lavning i et åbent område med
masser af skrammel; den slags som svenskerne
kalder hygge, selvom jeg har svært ved at se det
hyggelige i det, og jeg løb derefter sikkert de
sidste poster mod mål, der var placeret i skoven
ca. en kilometer fra stævnepladsen. Der var
ikke overraskende en del, der var kommet i mål
før mig, der nu stod og nørdede kort, men jeg
var ikke lige i kort-nørde-humør og gik straks
tilbage mod stævnepladsen, mens jeg funderede over o-livets genvordigheder. Efter en fem

Således endte min dag i skoven. Et vinterbad
og tre bom, hvoraf det ene var nyt og hidtil
uprøvet for mig. Var det en dårlig dag? O-mæssigt måske ja, men det er altid dejligt at komme
i skoven og ikke mindst en vintereftermiddag i
klart solskin. Læren er måske bare, at man ikke
blot skal huske at cleare og checke sin brik, inden man løber i skoven, men også sit hovede!
Niels Bentzon

Bomhistorie fra Boserup
Jeg deltager sjældent i konkurrencer. Nærmest
kun når klubben opfordrer til det for at få et
stort deltagerantal f.eks. til divisionsmatch. Og
som oftest med et sølle resultat.
Men før divisionsmatchen i Boserup skov besluttede jeg, at nu måtte det være tid til at levere
et hæderligt resultat. Løbeformen kunne nok
være bedre, men det er ikke så afgørende. Jeg
var meget fokuseret på opgaven, udstyret blev
ordnet i god tid, tidligt i seng og fremme i Boserup i rigtig god tid.

sidste-posten og kigge på terrænet der. Men det
ville vel også have været en grov overskridelse
af fairplay?
Op til start løb jeg nogle interval-sprint for at
kroppen var helt beredt, og følte mig i det hele
taget ret så fokuseret.

Jeg begav mig straks til start for at se på omgivelserne og det ophængte kort. Det blev studeret nøje. Jeg søgte at få et overblik over skoven,
de store veje, det ret så flade kurvebillede, men
især mulighederne for første stræk. Vigtigt at
komme godt i gang. Til højre lå et stort sumpområde, bagud lå stævnepladsen, så mulige udløb lå inden for en ret snæver vinkel. Planen var
den sikre start ad veje og sti.

Starten gik. Første-posten lå til venstre for den
brede vej bort fra startboksen, og skoven så let
gennemløbelig ud. Så jeg glemte alle fortsætter
og tog i stedet kompasretning skråt ind gennem
skoven over en bred vej mod et stisammenløb
med posten. Nåede hurtigt den brede vej, MEN
det så forkert ud. Løb lidt til højre og venstre ad
vejen for at se efter stier der kunne lokalisere
min position på kortet. Var det straffen for min
iver med at studere kort og startområde. Var jeg
gået for vidt? Jeg var kommet alt for meget til
venstre på blot 150 meter! Nu ro på, ganske vist
var det hæderlige resultat nu langt væk, men
banen skulle gennemføres.

Pludselig slog det mig: Var det fairplay at studere kort og startomgivelser så meget? Det
faldt mig slet ikke ind, at jeg faktisk også kunne
studere indløbet til mål, følge snitzlingen til

Jeg fandt omsider posten og herefter gik det
fint, følte jeg. Ja, faktisk syntes jeg, det gik rigtig godt. Jeg løb stort set lige på alle poster,
havde ingen vildskud undervejs, tænkte at
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nogle af strækkene da var ret så vanskelige, så
fremme ved næstsidste-posten var humøret
trods den elendige start ganske højt. Nu var der
bare lette 130 meter til sidste-posten og snitzling ind til mål. Lidet anede jeg den ydmygelse,
der ventede.

så løbere, der kom mere skråt op til stien, hvor
jeg stod. Så pludselig kunne kort og omgivelser
stemme overens. Jeg løb alt hvad jeg kunne for
anden gang hen ad stien nu helt ned til snitzlingen. Der VAR jo post 100.
Ret så opgivende spurtede jeg i mål. Det var der
selvfølgelig rigelig med kræfter til. Jo, jeg
havde alle poster korrekt, men det var også det
bedste, der var at sige om denne dag.
Bagefter måtte jeg lige kaste et blik på de hårde
kendsgerninger. Ja, jeg havde klart dårligst
stræktid til sidste-posten, 6½ min. til de 130
meter, over 5 min. langsommere end klassens
bedste tid for at finde banens letteste post!
Men så kom den fortrængte erkendelse: Bommet til første-posten måtte tage prisen som den
værste. Banens næst-letteste post. Havde jeg
dog holdt mig til planen med det sikre udlæg ad
vej og sti og taget de 300 meter her i stedet for
de 220 meter gennem skov. Knap 13 min.
brugte jeg, 11 min. efter klassens bedste tid.
Lykkeligvis havde jeg slet ikke fattet katastrofen, da jeg endelig stod ved første-posten, og
tallene viser at fornemmelsen af det gode løb
mellem de 2 bom holdt stik. Tiden var endda
mere end hæderlig, klubbens 3. bedste i min
klasse.
Så er der måske en fremtid alligevel for en sølle
rod.

Så kompasretning væk fra posten op til en sti,
der til højre ville føre lige til sidste-posten. Jeg
kom op til stien – MEN det så helt forkert ud.
Slukøret snarere gik end løb jeg mod højre ad
stien usikker på om det var den rigtige. Der var
godt nok en snitzling der 30 meter fremme,
men hvor var posten!
Hvad der nu skete oppe i hovedet, er ubegribeligt. Overvejede jeg om snitzlingen skal begynde ved sidste posten? Overvejede jeg at
løbe ned til snitzlingen og følge den ’bagud’?
NEJ, tankerne var helt fokuseret på, at jeg øjensynligt ikke var sikker på min position. Jeg løb
tilbage mod næst-sidste posten for at læse mig
ordentlig ind på kortet. Løb lidt frem og tilbage
der hvor jeg var kommet op til stien, men stadig
usikker på hvor jeg var. Ud af øjenkrogen så jeg
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Rude skov -

Uigennemtrængelig jungle eller spændende skov ?
Af Henrik Molsen
Rude Skov er udpeget til at være ”diversitets
skov” i fremtiden. Kort fortalt betyder det, at
man gradvist vil ophøre med skovdrift og overlade naturen til sig selv.
For os orienteringsløbere vil det betyde, at der
kommer mere grønt på kortet. Man har desuden
planer om at lave endnu flere vådområder i skoven.
Grunden til at Rude Skov er blevet udpeget til
naturskov er, at der i Rude Skov findes en lang
række sjældne arter, som man gerne vil beskytte, så de ikke uddør. Det handler både om
planter og dyr.
Mange af disse trives rigtigt godt når der er
vand, træer, udgåede stammer og masser af
grene på jorden. Varieret skov gør også at
mange arter kan finde sig til rette i skoven. Ved
flere af de søer og moser, som er oprettet inden
for de sidste årtier, er der allerede mange
(sjældne) arter som har fundet fodfæste og lever der.
Helt præcist har Rude Skov fået status af ”Anden Biodiversitetsskov”. Det betyder i praksis,
at der vil forekomme lidt skovdrift, og at man
godt må ”styre” naturen lidt så bl.a. fortidsminder ikke bliver ødelagt. Skovdriften vil dog
være i langt mindre grad end i dag. I den kommende tid vil man fokusere på at fælde de træer
som ikke hører hjemme på det europæiske kontinent og de invasive arter. Der findes i Rude
Skov adskillige træer fra Nordamerika, bl.a.
Douglasgran og Rød Eg. Begge træer som du
nok har mødt i skoven.
På det offentlige møde, og rundgang i skoven,
som undertegnede deltog i, blev det dog påpeget at de flotte høje Douglas graner nord for
Rævemosen nok får lov at blive stående lidt
endnu. De er p.t. 40 meter høje og 90 år gamle.
De repræsenterer en meget høj værdi for skoven, ca. det dobbelte af hvad man kan få for
perfekt bøgetræ. Men Rød Eg, som findes flere
steder, må lade livet, eller har allerede gjort det.

Skovfoged Peter Søland fortæller om ændringerne
i Rude skov.

På rundgangen fik jeg udpeget et stykke skov,
hvor der lå en mængde grene på jorden. Godt
nok fra skovning. Man forventer, at der vil
ligge en del mere end det fremviste areal. Jeg
vil vurdere, at det skal minimum markeres på
kortet som tæt underskov på grund af de mange
grene og stammer.
Så alt i alt må vi forvente, at Rude Skov i de
kommende (mange) år langsomt vil ændre sig
til mere uigennemtrængelig skov. Gamle træer
vil få lov til at stå, til de selv vælter, og eventuelle vindfælder fra storme vil få lov til at blive
liggende, indtil de selv rådner op.
Og alt det her handler om Rude Skov vest for
kongevejen (se kort). Øst for Kongevejen vil
skovdriften fortsætte uændret som før.
Man kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside.
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Mørkt var det. DM-nat 2018
Af Troels Christiansen.

H35- banen. DM-nat, 6. oktober 2018.
Formen havde nok toppet ved DM Mellem,
men jeg havde forsøgt at presse en lille DM Nat
formtop mere ind i småbørnslivet. En tur mere
i manegen i H35 kunne lige nås, måske til sejr,
hvis jeg ikke kludrede for meget.
På vej til Rørvig Sandflugtsplantage: udgangstilladelsen var sikret hjemmefra, selskabet hyggeligt, og forventningerne relativt store til et
sjældent DM i Odsherred. Jeg vidste med sikkerhed, at terrænet ville være super relevant til
natløb og at jeg kunne stole på det nytegnede
kort. Banerne var jeg mere usikre på: ville det
være smånus, nemme langstræk eller en blanding? Poster skulle der i hvert fald findes: 34
stk! Vi skulle tilmed have to tvungne passager
af samme u trafikeret vej, hvad var nu det for
noget.
God tid til opvarmning og underligt nok tilladt
at løbe på cykelsti tværs gennem løbsområdet
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og op og tjekke vejpassage. Detaljeret kurvebillede, flere løbere helt ned i gang herover og
vej og videre i terrænet. Hmm. Var det SÅ
svært?! Opvarmningen smagte lidt af den tidlige aftensmad, men nu var der vist ingen vej
udenom, afsted med mig.
Okay allerede kort stræk til post 1, ro på. Noget
usikker, kan overhovedet ikke læse den detalje
jeg skal have, på med luppen, stadig ikke,
tjekke defiholder – som jeg i sidste øjeblik lånte
af Philip, min var åbenbart lagt til vask – en
slugt, men hvor på verdens måske mest krøllede hjælpekurve. Stadig lidt usikker, fik lyst en
post op, der passede på retningen, men den stod
jo stort set fladt. Nå det var min – videre. Posterne lå ret tæt, spændende terræn, men skulle
lige i gang med finorienteringen og retningerne
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i mørket, krog på 3 poster inden første vejpassage ved post 6. og tempoet havde dårligt været
højt. Ei ei.
Nu over i et fladt og lidt nemmere område, op
med tempoet. Hov min post 7 stod midt i et
grønt hav (sådan føltes det i hvert fald), men
kortet var helt hvidt. Op med tempoet og videre, videre, kom nu! På vej til post 9 vil jeg
køre venstre ad den utydelige sti, men finder
den åbenbart aldrig. Der er småstier overalt! På
med kompasset, jo retningen er ok. Skyder mig
ind på de store høje og får minimeret tidstabet
til 30 sek. på strækket. De næste poster går ok,
passerer Erling med 4 min på 16-17, kan ikke
finde ud af om det er godt eller skidt at have
hentet ham her, troede måske jeg havde set ham
lidt før. Får kørt rent i et hav af poster omkring
stævnepladsen med en underlig passage bag
alle telte. Masser af kræfter, men føler ikke rigtig jeg når at komme op i fart.
På 22-23 går jeg ind i skoven ad skovvejen for
at få et mere sikkert indløb. Vil tælle lysåbne
områder efter knækket på vejen, men overser
en åbning på kortet og tæller kun til 2 inden jeg
drejer for tidligt ind. Intet passer og jeg kan
ikke lyse så langt op, at jeg kan se bakken ved
posten. Indser fejlen og får pløjet gennem tæthederne. Ser Erling igen i udløbet. Uha, den var
dyr. (45 sek.).
Mere aggressivt nu, stik syd gennem tæthed 3
og godt i 25 og 26, og faktisk også mod 27, men
ser aldrig bevoksningsgrænsen og stien vest for
post 27. Finder mig selv lige nord for posten,
øv. Misforstår kurvebilledet mod 28 fuldstændigt, spejder efter en hældningsstreg, får stoppet op og forstået det, kommet lidt for langt.
Tabt lidt over 1 min på 27 og 28, ej. 29 ser nem

ud, sikkert af stierne. Forstår intet af kurvebilledet og tøffer nord for stien uden at se posten,
før den endelig kommer. Æv.
Sikkert og hurtigt til de sidste, og en ordentlig
spurt. Speaket til sejr, herligt. Sidder dog i
græsset med en underlig fornemmelse af, at det
er gået alt, alt for langsomt, i hvert fald 5 min.
Studier efterfølgende viser derimod flere småbom, som nævnt her. H40 og H45 løb samme
bane, og noget hurtigere. Deres bane ser godt
nok også noget simpelt ud flere steder, hvor vi
fik fin-o 😉

Troels på sejrsskamlen. Guldet er hjemme.
Sølvet gik også til en søllerod, Steen Piil.
OK Roskilde havde virkelig lavet et af de fineste DM Nat jeg har deltaget i, startende med at
vælge et super terræn, lave et godt kort og faktisk en god bane (tror jeg løb en af de bedste
baner). Stævnepladsen var oplyst, alt tæt på, og
folk gik rundt med store smil ovenpå turen i
skoven.
Det var et af de sjoveste løb i år – også selvom
alt ikke var perfekt teknisk.

_______________________________________________________________________________________

Storskærm ved indkørslen til stævnepladsen.

Bo er netop kommet i mål. Rune Ø lytter.
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Höst-Open på Bornholm
Af Marianne Mortensen.
Det årlige orienteringsstævne på Bornholm,
Höst-Open, løb af stablen i weekenden d. 26.28. oktober. I år havde rekordmange tilmeldt
sig, og der var omkring 900 deltagere fra hele
landet og norden. Især blandt de svenske oklubber er stævnet en populær begivenhed. Og
de er efter sigende gode til det med orienteringsløb i Sverige, så konkurrencen var hård!
Fra Søllerød OK var vi 9, der drog af sted til
Bornholm, og jeg kan se fra resultatlisterne, at
vi fik repræsenteret klubben ganske pænt.
Mange svære baner
Løbet fordelte sig over tre etaper, med en
bysprint i Svaneke om fredagen, en etape i
Hasle Lystskov lørdag, og endelig den sidste
etape i Slotslyngen ved Hammershus om søndagen. Det var første gang jeg var med til HöstOpen, da jeg er ret ny i o-løb. Jeg begyndte i
Søllerød OK for ca. 3 måneder siden. Jeg kommer fra Bornholm og tænkte, at det var oplagt
at afprøve stævnet og besøge familien samtidig.
Jeg valgte at kaste mig ud i klassen D21M, altså
en mellemsvær bane. For det skal jo ikke være
for let! Der var desuden mange svære baner at
tilmelde sig, men ikke så mange af de lettere.
Sprinten i Svaneke var jeg desværre ikke med
til.
Etape 1 i Hasle Lystskov
Etapen i Hasle Lystskov gik godt, min bane var
på 4.8 km, og vejret var nogenlunde med kun
en smule let regn. Skoven her er forholdsvis let
terræn, med mange stier, åben skov og her er
kun lidt kuperet. Desuden strækker skoven sig
langs kysten, så det er let nok i det mindste at
retningsorientere sig, når man hele tiden har havet mod vest til hjælp. For mig gik det dog galt
ved post 10, hvor jeg kom frem og skulle glad
til at bippe med brikken. Her viste det sig, at
posten havde nr. 197 og ikke nr. 194 som den,
jeg skulle finde. Så vidste jeg ikke hvor jeg var,
og måtte stå stille og tænke som en gal. Heldigvis fik jeg ikke lov til at stå ret længe, før der
kom en ældre herre, som tog sig tid til at stoppe
og udpege vores position for mig. Jeg havde så
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taget fejl af en hugning og en sti, og kunne derefter finde lykkelig frem til den rigtige post.
Her fik jeg så tilfældigvis chancen for at gengælde tjenesten og hjælpe en anden vildfaren
løber, når jeg nu selv havde nyvundet overskud
og var godt på vej mod post 11. Jeg kom i mål
med tiden 1.01.50, og det var jeg helt tilfreds
med.
Etape 2 i Slotslyngen
Jeg var forberedt på, at etapen i Slotslyngen
nok ville være noget mere udfordrende. Dette
stykke skov er “rigtig bornholmsk”, med
mange klipper, sten og bakket terræn. Min bane
lød på 4.2 kuperede km, og jeg var heldig med
en tidlig start, da det senere på dagen skulle vise
sig at øsregne, endda på grænsen til hagl.

Løbere ved Hammershus

Jeg havde ikke regnet med, at der ville være poster oppe på selve Hammershus, men da jeg
stod i startboksen og fik lov til først at kigge på
postbeskrivelserne, måtte jeg lige spørge min
erfarne far, som stod på sidelinjen for at sende
mig godt af sted, om ikke en “brudt firkant” betyder “ruin”. Jo, den var god nok. Så de første
tre poster skulle findes oppe på Hammershus,
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hvilket var svært nok! At skulle finde rundt i de
mange ruinbygninger, som nærmest kan virke
labyrintiske, og hvor posten let kan skjules
rundt om et mur-hjørne. Men anderledes og fint
var det. De næste poster gik godt, og jeg fandt
frem uden store vanskeligheder, selvom benene
hurtigt blev tunge i de mange bakker. Dog skete
det med skæbnens ironi igen, at det gik galt ved
post 10. På kortet skulle den være tæt på et hegn
og let at se, men ude i virkeligheden endte jeg
med at løbe rundt om posten to gange, uden at
se den, og derfor spilde en masse tid og blev
mere og mere fortvivlet. Da jeg tredje gang løb
hen, hvor jeg troede den skulle være, men stadig uden at se den, tænkte jeg på at give op anerkende mit bom. Jeg var egentlig på vej videre
- men pludselig spottede jeg post 10 som ved et
mindre mirakel. Sådan føltes det i hvert fald.
Jeg havde den dag lånt et GPS-ur, og det var
ganske sjovt bagefter at sidde hjemme og se,
hvordan jeg har løbet helt tæt forbi posten flere
gange. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kunne
misse den, men forhåbentlig er der andre, der
har været begyndere og kan nikke genkendende
til det.

Søllerød Orienteringsklub

Marianne i mål efter 2. etape.

Höst-Open 2019
Næste år finder stævnet sted d. 25-28. oktober,
og jeg kan selvfølgelig anbefale at tage af sted.
Det er et veltilrettelagt og varieret løb, med
mange deltagere. Og næste år foregår det bl.a.
på Hammeren, som er et af de smukkeste steder
at løbe, da det ligger højt oppe med en fantastisk udsigt over havet og med Hammershus
kronende i baggrunden. Så kan man bare håbe,
at solskinsøen byder på lidt mere solskin næste
år.
Resten af banen gik glat, og jeg kom i mål med
en tid på 1.13.40. Ja ikke super hurtigt, men jeg
var helt tilfreds. Resten af dagen var jeg bare
lykkelig over, at jeg havde fundet post 10!

(Se hele Mariannes bane fra Slotslyngen i den elektroniske udgave)

_______________________________________________________________________________________
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Klubtur til Tjekkiet 2018

Orienteringstræning og klubfællesskab
Endnu en gang var der via U/M ILLUMREJSER indkaldt til klubtur med RIGTIG OTRÆNING i sandstensområderne omkring
DOKSY i området mellem Prag og sandstensbjergene nær grænsen til Tyskland.
Det tilbud tog Vibe og jeg med til – og så kunne
vi endda lægge nogle ekstra efterårsdage i Prag,
som modtog os i fineste form i det fantastiske
efterårsvejr, som netop havde erobret Nordeuropa denne oktober måned.

Et indslag, som altid giver stemning og spænding, er en rask klubstafet, hvor der løbes på
mixede hold. I det fantastiske vejr og med stævneplads midt i Doksy (i gangafstand fra sportshotellet) blev der dystet vildt og heppet kraftigt,
når makkerne kom til meldepost og slutspurt –
herligt ! Selvfølgelig drøner ”de unge” hurtigst,
men når de mixes med de lidt ældre og de mindre rutinerede, kan der sagtens skabes spænding - og noget at drøfte på traveturen tilbage
til vores ganske hyggelige sportshotel.
Allerede første trænings samlingsplads – langt
ude i skoven – røbede noget om ”et anderledes
terræn”. Og sandelig om ikke der ventede os et
spændende første-tur-terræn med kraftig kupering, slugter og stejle sandstensklipper. Svær
orientering, som gav god basis for den så vigtige eftersnak, som er med til at styrke fællesoplevelserne på en sådan klubtur.

Spændende kort og terræner, 9 udfordrende og
meget forskellige løb, hyggeligt samvær, gode
indkvarteringsforhold, besøg med spisning på
glasværk og fine bustransporter plus supervejr
– ja, alt det fik vi ud af at tage med på dette åres
tur til Tjekkiet. Vi oplevede vores dygtige og
meget, meget energiske ungdomsløbere kaste
sig ud i det benhårde terræn, som virkelig kræ-

16

Komposten – 28. årgang nr. 6 – december 2018

Søllerød Orienteringsklub

vede store fysiske indsatser og stor sikkerhed i
orienteringen – alt sammen noget, som de unge
mestrede på imponerende vis.
Oscar og Emilie
Næste gang, der bydes på endnu en tur til sandstensbjergene i Nord-Tjekkiet, må U/M
ILLUM-REJSER nok regne med, at tilstrømningen bliver kolossal og pladserne hurtigt vil
blive besat – succesen vil rygtes og tilstrømningen bliver garanteret overvældende.
Tak til alle rejsefællerne for godt humør, stor
energi og hyggeligt samvær.
Gert
Ditlev, Oscar og Emilie

_______________________________________________________________________________________________

Mere fra Doksy

Af Mathias Buchgreitz og Thor Find Andersen
Lørdag:
Dagen startede tidligt, da vi skulle tidligt op for
at nå vores flyver.
Da vi kom over til Tjekkiet, var der en bus, som
var klar til at køre os til ugens første træning.
Terrænet var virkelig fedt, og det var umiddelbart ikke noget, man kunne finde hjemme i Rudeskov. Men selvom det var fedt, så var det
også utrolig svært. Det var langt de fleste gange
meget klogt at have en plan inden næste stræk,
da lige på, typisk var meget kuperet – det fandt
jeg hurtigt ud af :)
Allerede om aftenen var der en anden træning.
Terrænet var dog langt mere fladt, og der var
bedre gennemløbelighed.

Søndag:
Det er anden dag på ugen, og vi skal løbe vores
første og sidste sprintløb – og ovenikøbet en
sprintstafet med SI! Byen egnede sig godt til en
sprint, og der var blevet lagt nogle interessante

stræk, som blev snakket og analyseret ihærdigt
efter.
Derefter kørte vi tilbage til hotellet, hvor der
var frokost. Igen i dag stod den på suppe – yay!
Så efter en god, mættende frokost kørte vi ud
til anden træning, som var en helt normal bane,
hvor vi fik mere mulighed for at udforske den
lækre tjekkiske skov.

Mandag:
Denne dag bød på hele tre træninger – som den
eneste dag på ugen. Den første træning var i
klassisk tjekkisk terræn, hvor der blev trænet
kurver.
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De to andre træninger var omkring Lesni Hotel
i fladt terræn. Her blev der trænet kompas, og
man kunne virkelig få noget fart i benene efter

at have løbet op og ned ad utallige tjekkiske
bakker.

Tirsdag:
I dag var vi ude at løbe to løb, det første løb foregik om formiddagen, hvor vi løb med SI for anden
gang på ugen. Til dagens første træning bestod stævnepladsen af et stort udendørsteater, hvor vi fik
taget et flot fællesbillede.
Målposten var et stykke væk fra stævnepladsen, og mange indså dette lidt for sent. ”Husk målposten” hørte man ofte i slutningen af træningen.
Derefter tog vi bussen til et glaspusteri, hvor der blev kigget ihærdigt på glaspustere. Ved glaspusteriet fik vi også vores frokost, som bestod af svampesuppe, kylling og ovnbagte kartofler – med masser af hvidløgsdressing.
Så gik turen til dagens anden træning, som handlede om, at man skiftes til at finde vej sammen med
en makker.
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Onsdag:
Onsdag var sidste dag på turen og vi skulle løbe
stafet. På vej til start stødte vi ind i en forhindring, der startede en større samarbejdsøvelse,
nemlig et vandløb. Vi kom heldigvis alle
uskadte og tørskoede over (næsten alle tørskoede).

skulle se stævnepladsen oppefra. Da vi skulle
til at starte fik vi som opgave selv at lave tomandshold, og det endte med, at det hovedsageligt var delt op i unge hold og voksne hold.
Så var det nemlig “helt fair”. Der var nogle af
damerne der havde fået det lidt koldt, så de tog
sig til at danse lidt boogie woogie som opvarmning. Starten gik lige pludselig, men heldigvis
kom alle holdene af sted. Det var nogle korte
baner, så der kom til at være rimelig meget liv
omkring stævnepladsen. Der var selvfølgelig
også baner på oversiden af den store klippevæg, så man kunne følge med fra stævnepladsen, så det var virkelig en sidste dag med gang
i den. Efter tre baner til hver, gik førstepladsen
overraskende nok til Rune Østergaard og Lukas
Becker, for det var jo slet ikke forventet. Efter
træningen skulle vi lige tilbage over vandløbet,
men vi havde heldigvis fundet en bedre vej,
hvor der var en spang. Den var dog lidt glat, så
nogle skulle alligevel hjælpes lidt ad. Vi kom
hjem til hotellet og fik noget frokost, selvfølgelig med suppe, pakkede vores ting og så tog vi
ellers mod lufthavnen.

Da vi ankom til stævnepladsen, viste det sig, at
der var et fantastisk stykke terræn. Der var
nemlig en klippevæg der gik i en bue omkring
startstedet. Der var vist nok nogen der så lige

Stafetholdene og billeder fra terrænet
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Tiomila træningstur

til sommerhuset ved Helgeåen
Den 17-18. november var en lille gruppe søllerødder draget tidligt op lørdag morgen, for at
tage turen mod det nord-skånske og kommende
tiomila-2019 terræn. Turen bød på både lange
og hårde træninger, men også lidt historisk indsigt i det gamle snaphane-land.
Vi kørte lørdag morgen direkte fra Nordsjælland og ud i den svenske skov. Jeg selv hentede
to kortvarigt hjemvendte århusianere nemlig
Simon Thrane Hansen og Mikkel Kaae-Nielsen
samt den endnu herboende Camille Juhl for
derefter at tage de lørdags-morgentomme svenske motorveje og landeveje ud til ”Sporrakulla”. Her fik vi på A3-kort og med fælles start
tilbudt hele svimlende 13 kilometers underholdning. Simon var en ren kæmper og tog naturligvis det hele, mens vi andre tog forskellige
variationer af lidt færre kilometer og poster.

Julius ved en af de faste poster

Efter træningen kørte Teslaen og Kiaen til Emmislöv, lidt ud af nogle grusveje, og næsten ud
i selveste Helgeåen, hvor altså Magnus Oscarssons fine sommerhus ligger. I Teslaen sad ud-
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over værten selv, Lukas Becker, Rune Østergaard, Mathias Buckgreitz og Svend-Erik Jepsen som dermed, med fuldt hus, kunne give
Teslaen lidt at arbejde med.
Efter frokost i sommerhuset, indkvartering og
maveslåning med udsigt til Helgeåen, fandt vi
natlamperne frem, og drog til FK Göingarnas
klubhus og løb en lækker skumrings-træning i
et lidt mere fladt og hurtigere terræn, som også
skulle startes med en fællesstart og forfærdeligt
langt til startpunktet – ligesom til tiomila.
Aftensmaden krævede naturligvis lidt forsyninger, så vi måtte lige forbi Coop i Broby, hvor
også de unge naturligvis skulle proviantere i
form af godis, choklad og andet godt fra de
svenske varehylder.
Næste dag løb vi fra en religiøs højskoles parkeringsplads og ud i en svensk skov ikke langt
fra Tiomila-stævnepladsen. Terrænet var denne
gang i højere grad præget af mindre højdeformationer, større diffushed og en forfærdelig
masse sten i alle størrelser og udformninger (og
beklædning – med eller uden mos gjorde en
stor forskel i jagten på den rigtige sten).
Efter et bad i den lokale sportshal og oppakning
gik turen hjemad igen. Alle var godt trætte i
bentøjet, men havde i den grad fået set på det
svenske tiomila-terræn og ser nu frem imod den
næste Søllerød-træningstur til det tiomila relevante - og nære – terræn den 15. til 17. marts
2019.
Julius Molsen
Se træningskortene på de elektroniske sider.
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DM´er og andre større løb i 2019.
Dato

Begivenhed

Kategori

Skov

Arrangør

23. marts
30. marts
31. marts
7. april

DM-nat
Danish Spring
Danish Spring
DM-Ultralang

Natløb
Mellemdistance
Langdistance
Ultralang

Holstenshuus
?
?
Frederikshåb/
Randbøl Hede

Fåborg OK
Østkredsen
Østkredsen
Kolding OK

18. april
19 april
20 april

Påskeløb
Påskeløb
Påskeløb

1. etape
2. etape
3. etape

Stråsø og Vosborg
Heder og
Stråsø Plantage

Herning OK
og
Vestjysk Ok

5. maj
11. maj
12. maj
25. maj
26. maj

Divisionsmatch
SM-stafet
SM-lang
DM-sprint
Mixsprintstafet

1. runde
Stafet
Langdistance
Sprint
Stafet

?
?
?
Grindsted by
Grindsted by

Østkredsen
Østkredsen
Østkredsen
OK Gorm
OK Gorm

28/6 til 3/7 Sommerlejr på Bornholm for 11 – 13-årige.
6/7 til 12/7 Junior-WM med JWOC-tour for alle os andre. Silkeborgområdet.
29/7 til 4/8 Juniorsommerlejr i DOF-regi.
31. august DM-mellem

mellemdistance

1.sept.
8. sept.
14. sept.
15. sept.
22. sept.
6. oktober

Stafet
2. runde
Stafet
Langdistance
div.1 eller 2 i 2020?
Måske skal vi med

Midgårdsormen
Divisionsmatch
DM-stafet
DM-lang
Op/ned-match
DM-holdfinale

Rold Skov
Hesselholt
Myrhøj/Uhrehøj
?
Grib Skov/
Søskoven
?
?

Rold Skov OK
Nordkredsen
Østkredsen
FIF-Hillerød
FIF-Hillerød
Østkredsen
Sydkredsen

Alle, der vil hjælpe klubben med at komme i landsfinalen, skal reservere følgende dage:

Søndag den 5. maj og søndag den 8. september.
Og derefter søndag den 6. oktober, alternativt søndag den 22.september.

Andrea ved DM i år og ved holdfinalen sidste år.
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Stævner i nærmeste fremtid
Har du lyst til at prøve kræfter med en funktionslederrolle til eet af vores stævner?
- så er her en god mulighed for at komme i
gang.
For snart 2 år siden havde vi kick-off for en
række stævnegrupper for stævneledere, start,
kiosk, IT og materiel med det formål at bygge
større kapacitet til at skabe gode stævner – så vi
ikke er så sårbare overfor hvis enkeltpersoner
ikke længere ønsker at tage en tjans – men også
fordi vi som klub ønsker at tage flere stævner.
Det er tanken at der i grupperne
A) laves vidensdeling og skabes et rum at nørde
i (fx. holder vores stævnehåndbog opdateret)
B) sikres vi har en gruppe af funktionsledere både erfarne og nye - så nye får erfaring og
hjælp til at komme i gang - og de erfarne kan
øse af viden, og vi er flere til at løse opgaverne.
Typisk er der en mentor-ordning for nye funktionsledere.
C) kigges flere år frem ift. at besætte funktionslederrollerne, så vi får fordelt opgaverne og
kommer i gang i god tid.
Grupperne består af nye og erfarne funktionsledere (dog i IT er det alle der vil nørde IT) –
med en tovholder for hver gruppe. Det er tan-

ken, at den nyudnævnte stævneleder tager kontakt med tovholderne - der besætter funktionslederposten.
Dvs. på disse poster rekrutterer stævnelederen
ikke direkte folk.
Tovholderne er
Banelæggere og IT: Bo Konring
Start: Jørgen Wisbech
Kiosk: Dorthe A Hansen
Materiel: Jens Krebs
Stævneledere: Anne Kaae-Nielsen
Første stævne, hvor grupperne har rekrutteret
funktionsledere, er divisionsmatchen
d.14.4.19.
Jeg tænker, vi holder næste fællesmøde efter
divisionsmatchen.
Har du en banelægger i maven, har lyst til at
nørde IT eller måske en funktionslederpost for
kiosken, start eller materiel - så kontakt endelig
ovennævnte.
Spørgsmål & forslag kan stilles til Heidi
(heidikristensen3@gmail.com)
Hilsner, Heidi

_______________________________________________________________________________________

Hjælpere søges.
Juhuuuuuuu… så skal vi snart arrangere divisionsmatch igen - denne gang 14.4.19 i Rude Skov med
stævneplads ved Naturskolen v/Svaneparken. Vi ved jo, der er en hel særlig stemning ved divisionsmatchen med spænding for både nye o-løbere, der har deres debut ved et stævne, og hvorvidt man
slår de andre klubber… Håber du har lyst til at være med til at hjælpe til :-)
Hvis ja - så kontakt gerne direkte funktionslederne:
Start: Steen Knuhtsen (BKFSKN@gladsaxe.dk)
Materiel/Transport: Ken Willen / Jens Krebs (ken@willen.dk)
Parkering: Jens Aaris (Jens.aaris.thisted@hotmail.com)
Kiosk: Fiona Becker og Dorthe Hansen (Dorthe@molsen.dk)
Bagere af boller til officials, pizzasnegle og kager: Dorthe@molsen.dk
Gasgrill til pølser og en grillmester efterlyses. Henvendelse til: Dorthe@molsen.dk
Væske/stævneplads: Troels Juhl (troels.juhl.naestoft@dk.issworld.com)
Postudsættere/indsamlere: Henrik Kleffel (Henrik.kleffel@gmail.com)
Skilte-ansvarlig: René Moss (rene.moss@de14.dk)
Heidi
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JULEKONKURRENCE 2018

Ja, det er næsten ufatteligt, hvad man ser ved at løbe klubbens
adresseliste på O-Service igennem.
Mellem- og efternavne giver så mange smukke associationer, men
hvilke?
På de næste par sider er der 24 skønne billeder (SKAL ses i farver i
net-versionen), og bag hvert billeder putter sig én eller flere herlige rødder. Nu skal der måske bruges en anelse fantasi, da indehaverne af navnene ikke altid har stavet helt rigtigt, men der er
rent sammenfald med udtalen af navnene og det, du ser på billederne. Det er 24 forskellige navne. Pas på! Misforståelser lurer.
Nu skal du ikke arbejde gratis, så en æske chokolade er udloddet
til dén, der sender de rigtige svar til kaj.rostvad@gmail.com inden juleaften kl. 18. Da alle klubbens ca. 350 medlemmer jo indsender, og der kun er én æske chokolade, så udløses spændingen
først ved julemavefræset den 26. december, hvor der trækkes lod
mellem de helt rigtige løsninger.
Glædelig jul i SOK.
. Kaj
Se billederne i den elektroniske udgave efter side 24.
__________________________________________________________________________

Velkommen til:

Merete Kjær Buchgreitz, 1967
Morten Hultberg Buchgreitz, 1967
Mathilde Kjær Buchgreitz, 2007
Aksel Steenbeck, 2009
August Steenbeck, 2006
Thomas Steenbeck, 1975
Mette Steenbeck, 1979
Ingrid Due Nygaard – 2007
Jette Nygaard Jensen – 1968
Sune Due Møller – 1974

Carl Bødker Plambech 2007
Osvald Bødker Plambech 2010
Andreas Bødker Plambech 1976
Tilde Bødker Plambech 1978
Christoffer Anker Piepgrass 2006
Karina Ransby 1967
Andreas Melbye 2002
Mathias Aagaard Walter 2012
Sigrid Guldager – Schmidt 2003
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Træningssiden

Breddetræning = træning for alle
Breddetræning 2018 - 2019
08-12-18

613

Folehave

15-12-18

614

Tokkekøb Hegn

22-12-18

615

Geel Skov

26-12-18

616

Rude Skov - Julemaveræs

05-01-19

617

Rude Skov

12-01-19

618

Geel Skov

19-01-19

619

Ravnsholt (v. Allerød)

26-01-19

620

Søllerød Kirkeskov

02-02-19

621

Folehave

09-02-19

622

Rude Skov

16-02-19

623

Tokkekøb Hegn

23-02-19

624

Rude Skov

02-03-19

625

Geel Skov

09-03-19

626

Trørød Hegn

16-03-19

627

Ganløse Ore

23-03-19

628

Rude Skov

30-03-19

-

Danish Spring – Ingen træning

04-04-19

629

Folehave

11-04-19

630

Rude Skov

Et luksusproblem vil nogen måske kalde det, men
jeg foretrækker at kalde det en positiv tendens, har
vist sig. Der er stor afsætning på Familiebanen, eller sagt på en anden måde, der kommer mange nye
til breddetræningerne, hvorfor der da også printes
flere Familiebaner. Samtidig ”afsætter” vi nu en
mere erfaren søllerod til at tage sig af nye og sørge
for, at de kommer godt i skoven og hjem igen.
Vi printer rigtig mange kort til træningerne, fordi vi
er blevet rigtig mange, der deltager i træningerne.
Faktisk kan sæsonen 2018 næsten ikke undgå at
sætte deltagerrekord. Se det er et rigtigt luksusproblem, som vi gerne lader os besvære med. Det er
absolut sjovest at stå for en træning, når der også er
nogen, der vil deltage i træningen.
Fra

klubmesterskaberne

OBS – Ændringer kan forekomme.
Tjek kalender på hjemmesiden.

Og jo! Vi fik vist Allerød, OK Øst, Farum og i øvrigt alle andre, der har gidet høre på os, at Søllerød
OK hører hjemme i 1. div.
Med de helt fantastiske 122 tilmeldte søllerødder
blev der aldrig nogen tvivl. I sæsonen 2019 løber vi
altså fortsat i 1. division og det med et for divisionsturneringen væsentligt ændret reglement, hvor
det bliver endnu mere vigtigt, at vi kan stille mange
løbere, og at vi kan stille løbere i alle klasser. Det
bliver spændende, hvilken indvirkning det får på
resultaterne.

Klubmester 2018 er netop kåret. Årets vinder blev
Simon Stoumann, der formåede at ramme sin forudsagte løbstid med en margin på kun 11 sekunder.
Ingen anden kunne hamle op med det. Årets skildpadde tilfaldt Ivar Aagaard, der for dette hjembragte en skildpadde hjembragt fra Tjekkiet. Begge
præstationer vil givet blive beskrevet andet sted, ligesom kåringen af årets BOM, der tilfaldt Jens Aaris og årets Kagebager ved Trine Næstoft.
Stor tak til arrangørerne af både Klubmesterskabet
og den efterfølgende Klubmesterskabsfejring.

Efter en for breddetræningen særdeles flot sensommer- og efterårssæson, er vi nu allerede inde i den
mørke vintertid, hvor træningerne er overgået til
lørdagstræninger. Overgangen var som vanligt
markeret af tre nattræninger. Første lørdagstræning
var henlagt til Nørreskoven, hvor Troels lagde banerne med perlekæde, korridorer og kompas&kurver.

Om kun ca. en måned er det tid for det traditionsrige Julemaveræs. Michael Graae og Jens A. Hansen har påtaget sig at stå for løjerne. Hvad de vil
udsætte os for? Tja…. Men jeg er sikker på, det bliver både spændende, sjovt og hyggeligt. Afsæt derfor allerede nu den 26. december 2018 til Julemaveræs i Rude Skov.
Henrik
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Julekonkurrence
Send dit svar til Kaj Rostvad senest juleaften.
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Marianne Mortensens bane i Slotslyngen.

