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Søllerød OK tager til DM Hold
For kun anden gang i klubbens historie har Søllerød Orienteringsklub kvalificeret sig til finalerunden i Danmarksturneringen også kaldet DM Hold.
Det skete i Stokkebjerg Skov ved Jyderup på Vestsjælland. Søllerød OK stillede i stærkeste opstilling, og ca.
120 søllerødder løb det hurtigste og bedste, de havde lært, i årets anden og afgørende runde af divisionsmatcherne mellem de fire klubber i Østkredsens 1. division. Det var en fin dag i en fin skov, hvor der ganske
vist var en del områder med bregner og brændenælder, men de holdt ikke søllerødderne tilbage, og efterhånden som rødderne kom i mål, blev der trængsel ved resultattavlen, for hvordan gik det nu?
Søllerød vandt som bekendt første runde i Kårup Sjov i maj og havde derfor et rigtig godt udgangspunkt for
at blive blandt de to bedste klubber i den samlede stilling, hvilket løser adgangsbillet til finalerunden. Relativt hurtig tegnede der sig et billede af, at FIF ville vinde over Søllerød, som til gengæld ville vinde over Tisvilde, og billedet holdt hele vejen. Det betyder, at Søllerød og FIF efter de to runder begge har 10 matchpoint, Tisvilde har 4 og Allerød 0, og dermed har Søllerød og FIF kvalificeret sig til DM hold i Als Nørreskov
den 6. oktober, hvor vi skal kæmpe mod de bedste klubber i Nordkredsen og Sydkredsen- 2 fra hver kreds.
Nu tænker du måske: ”Der er megalangt til Als, og behøver jeg virkelig tage med derover?” Dertil vil jeg
sige, at for to år siden havde vi den mest fantastiske tur til DM Hold i Finderup ved Viborg. Vi havde lejet
en bus, og kørte over tidligt om morgenen og hjem igen om eftermiddagen efter at have løbet og endda vundet en bronzemedalje. Stemningen var ubeskrivelig, og vi havde en super dejlig dag. Vi planlægger at gentage konceptet i år, dvs. vi kører over og hjem søndag den 6. oktober, og klubben betaler bus og deltagerafgift. Du skal ikke gøre andet end at tilmelde dig i O-service og medbringe dit løbekluns og ikke mindst dit
gode humør.
Stor tak til alle jer, der deltog i Stokkebjerg og en speciel tak til ”pointbilen” med ungdomsløbere, der havde
taget turen hele vejen fra Ry og Aarhus for at løbe point hjem til klubben.
Jeg håber, at rigtig mange søllerødder har lyst og mulighed for at tage med på klubturen til Als og være med
til at gøre den til en fest! Som før nævnt: det er for alle, begyndere og øvede, kvinder og mænd, unge og ældre, sjællændere og jyder; ja kort sagt for hele klubben. Skynd dig at tilmelde dig!
-Niels
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Formanden har ordet
Søllerød Orienteringsklub havde 29-års fødselsdag den 1. august. På det tidspunkt var
mange søllerødder på vej til en af sommerens
helt store O-oplevelser, klubturen til Swiss-OWeek ved Gstaad i Schweiz. Jeg tror, at de fleste ligesom jeg kom hjem fra turen med rigtig
gode minder om super klubliv, spændende terræner og udfordrende baner i bagagen, og jeg
glæder mig til at læse om jeres oplevelser og
tanker her i Komposten. Vi fejrede Thors og
Helles fødselsdage på turen, men ikke klubbens.

Niels Bentzon i Schweiz

ferieoplevelser. Tak til Torben, Kaj og Bo for
at fejre vores fødselsdag.
Mini-SUT har også snart et jubilæum at fejre.
Træningen på Femsølyng mandag den 9. september er nummer 300, og jeg har hørt på vandrørene, at Magnus har indskrevet klubbens hyggeonkler i dagens anledning. Men tænk lige
over det: 300 træninger er rigtig mange, og det
er rigtig, rigtig mange timer vores trænere og
hjælpere lægger i frivilligt, ulønnet arbejde til
gavn og glæde for os alle. Glemte jeg at skrive,
at ovenfor nævnte torsdagstræning var nummer
639 i rækken? Og antallet af SUT-træninger har
jeg slet ikke tal på! Derfor er det også super
motiverende, at så mange af jer kommer til vores træninger.
At ungdomstræningerne virker, fik vi endnu en
gang bevis for. To af vores unge løbere var udtaget af DOF til sommerens internationale mesterskaber. I slutningen af juni deltog Mathias
Buchgreitz i de europæiske ungdomsmesterskaber, EYOC, i Grodno i Hviderusland, hvor
han løb Lang, Stafet og Sprint. I stafetten gennemførte Mathias førsteturen i en imponerende
andenbedste tid.

Det rettede Kaj og Torben op på ved den første
torsdagstræning efter ferien, hvor de diskede op
med kagekone og -mand, chips, slik og saftevand i forskellig styrke til eftersnakken på Rudegård Stadion. Skoven var blevet temmelig
grøn og krasbørstig i sommerferien, og det var
rigtigt søllerødvejr, så traktementet under presenningen uden for klubhuset faldt i god jord.
Kaj og Bo Rasmussen havde sørget for tidtagning med SI-enheder i skoven og aflæsning i
bivognen, og eftersnakken gik livligt og længe
om ”lige på”, vejvalg, bom og selvfølgelig om
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I mere hjemlige terræner omkring Himmelbjerget deltog Mathilde Smedegaard Madsen i juniorverdensmesterskaberne, JWOC, i juli, hvor
hun deltog i Sprint, Lang og Mellem.
Begge løbere havde debut i landholdtrøjen og
klarede sig rigtig flot. Det er noget helt andet at
deltage på landsholdet i et internationalt stævne
end at deltage individuelt i et nationalt stævne,
og der er mange erfaringer at gøre.
I skrivende stund er vi 110 tilmeldte til divisionsmatchen den 8. september. Jeg ser frem til
en stor dag sammen med næsten hele klubben i
Stokkebjerg Skov, og det er en meget stor
glæde at opleve jeres store tilslutning til arrangementet. Om vi kvalificerer os til finalen den
6. oktober, kan jeg selvfølgelig ikke vide, men
for mig er den store opbakning om klubbens ar-
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rangementer, hvad enten det er en divisionsmatch, et julemaveløb eller en klubtur til
Schweiz, tegn på, at klublivet i Søllerød trives
i allerbedste velgående.
I weekenden 25. til 27. oktober er Søllerød på
vegne af Østkredsen arrangør af årets KUMweekend for ungdomsløbere fra Nord-, Syd- og
Østkredsen (KUM = KredsUngdomsMatch),
hvor der både konkurreres individuelt og kredsene imellem. For deltagerne er det et ”all
inclusive” arrangement, som omfatter bustransport fra Nord- og Sydkredsen, overnatning, fuld forplejning, individuelt løb i Jægersborg Hegn, stafet i Ravneholm og ikke mindst
den legendariske KUM-fest. Det er et velvoksent arrangement at stable på benene for relativt
få deltagere, men det er et af årets højdepunkter
for ungdomsløberne, hvilket er årsagen til, at vi
har valgt at kaste os ud i det. Planlægningen har
stået på det seneste år. Stævneledere er Anne
Skovbæk og Jens Hansen, og det er Mikkel
Kaae-Nielsen og Rune Østergaard, der er banelæggere.
Kigger vi lidt længere frem i kalenderen, står
der Søllerød OK på flere arrangementer. Vi arrangerer traditionelt en afdeling af NatCup, og
i denne sæson ser det ud til at blive til februar

Søllerød Orienteringsklub

næste år. Den 9. og 10. maj 2020 er vi arrangører af SM Stafet og Lang i Grib Skov, og 30.
august har vi sat os på Midgårdsormen. Ser vi
frem til 2021, arrangerer vi DM Sprint og
Sprintstafet den 29. og 30. maj – formodentlig
i Lyngbyområdet, og i 2022 har vi endnu et par
DM’er på programmet, nemlig DM Stafet og
Lang den 10. og 11. september i Slotslyngen og
Paradisbakkerne på Bornholm. Til alle disse arrangementer har vi i første omgang brug for
stævneledere og banelæggere, og processen
med at finde disse pågår i øjeblikket.
Til sidst vil jeg nævne, at det indtil 11. september er muligt at bestille søllerødtøj via vores leverandørs hjemmeside. Da leverandøren kræver et vist minimum af bestillinger for at sætte
produktionen i gang, kan vi desværre ikke lave
løbende leveringer, og jeg opfordrer derfor til,
at I ”langtidsplanlægger” lidt. Jeg vil også
minde om vores tøjbank, hvor det er muligt for
vores yngste medlemmer at låne løbetrøjer i
klubbens farver mod et beskedent gebyr. Henvendelse til kassereren.
Jeg ser frem til en spændende efterårssæson i
Søllerød Orienteringsklub. Vi ses derude.
-Niels

_______________________________________________________________________________________

Velkommen til:
Bente Lindboe, 1945
Nick Bøgelund, 1987
Magda Marie Søndergaard Jensen, 2007
Christopher Bue, 2010
Jørgen Bue, 1970
Christina Bue, 1972
Nanna Rye Nielsen, 2001.
Philip Poulsen 1990
Mathias Dahl Thomsen 1994

Nanna Rye Nielsen gennemførte DM-mellem og løb med på Midgårdsormens andethold.
Hun strålede om kap med solen, da hun kom i mål. ”Det var en mega-fed oplevelse – det gik super
godt”, var ordene (sådan cirka), da Nanna fortalte om sin debut i Midgårdsormen, her til Kirsten
Møller, der havde løbet tredje tur på samme hold.
(Vibe)
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Folkeferie i Schweiz
Af Peter Folke.
Som ny familie i en stor klub kan det være lidt
svært at komme til at lære de andre at kende.
Specielt hvis man ikke har erfaring med O-løb
og derfor ikke føler sig helt klar til at deltage i
divisionsmatchen eller andre klubarrangementer. Men for vores familie gælder, at det er
endnu sværere at arrangere en sommerferie, så
da Ulrik Illum skrev ud om muligheden for en
O-løbs sommer i Schweiz, tog det ikke mange
sekunders familierådslagning før de voksne var
helt enige om, at det var en del af sommerferieplanerne i 2019.
Inden turen blev vi informeret om at O-løbere
anser sig selv for at være flinke og hjælpsomme
mennesker. ”Helt perfekt!” tænkte vi; ”vi er jo
også både flinke og hjælpsomme!”
Vi boede i en stor hytte, som vist bliver brugt
som lejrskole, når den ikke er fyldt med søllerødder.
Der var arrangeret madhold på ca. 10 personer
og det gjorde, at man dels lærte en mindre
gruppe lidt bedre at kende, og dels (i kombination med det veludrustede industrikøkken) at
opgaven med at lave mad til ca. 50 var overkommelig.

lidt mere mærke til de blå skraveringer rundt
omkring. Mine sko ligner rigtige O-sko nu. Det
skal dog siges, at der var løbeklasser til alle niveauer, så selv Asger på 8 år kunne være med
på en rigtig bane (med skygge).
Der var også en fin legeplads som børnene
havde meget glæde af. Højdepunktet var, da en
sky kom rullende ind over ”vores” bjerg og Asger for ud til rutsjebanen. Kort efter kom han
glad tilbage: ”Far, nu har jeg prøvet en rutsjebane der gik helt op i skyerne!”

Hyttesprinten havde poster på og under legeredskaber, og der lå kun en SportIdent-enhed
– ingen skærm.

Asger og Peter starter, som de første, ud på
hyttesprinten.
Løbeturene i Gstaad og omegn var noget anderledes end Rude skov. Man får hurtigt respekt
for de der tynde brune linjer, der er over hele
kortet, og personligt lærte jeg da også at lægge
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Alt i alt var det en helt fantastisk sommerferie
for familien Folke, og vi glæder os meget til at
deltage i næste Sølle-Sommertur.
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SOW 19: Fam. Schytte Olsens oplevelser

Selma, Maja, Steen, Silas, Louise.
Vi var alle fem familiemedlemmer tilmeldt til
dette års Swiss Orienteering Week ved Gstaad.
Dagen før første etape ankom vi til Gstaad og
hentede vores velkomstpakker i stævnecentret.
Dernæst tog vi den sidste del af turen, som var
ca. 10 minutters bilkørsel fra Gstaad til klubhytten, som lå lidt oppe ad bjerget. Den rummelige hytte med 3 etager var klubbens base for
de 6. etaper, som lå foran os. Fra hytten var der
fantastiske udsigter i alle retninger – og man
kunne kigge over på flere af løbsområderne.
Den første etape var en sprintetape i Gstaad i
fuld sol – en sjov måde at opleve byen på, og
selvom pulsen kom op, så skulle det vise sig, at
det kun var en lille appetitvækker i forhold til,
hvad vi havde i vente.
Det blev i øvrigt en travl dag for familien, for
vi var en del af madholdet, som stod for både
morgen- og aftensmad for hele hytten. Aldrig

er der set en så stor omgang kødsovs, lavet i en
kæmpegryde på en meter i diameter. Men så
kunne vi også nyde at blive opvartet resten af
ugen.
Transporten til etaperne foregik ved, at vi gik
de ca. 20 min ned til Schönried, hvorfra vi
kunne tage tog eller bus til stævnepladserne –
dog skulle man så lige dertil lægge den sidste
gåtur helt frem til stævnepladserne. Fx tog det
det på 2. og 3. etape ca. 25 min inkl. mere end
100 højdemeter – og dertil var der yderligere op
til 75 min til start – med yderligere flere hundrede højdemeter. To af ugens dage blev det til
over 30.000 skridt, så det kan man vist godt
kalde ’aktiv ferie’.
Alle søllerødder startede heldigvis inden for ½1 time hver dag, så der var rig lejlighed til at
følges til stævnepladser og starter.

7

Søllerød Orienteringsklub

Komposten – 29. årgang nr. 4 - september 2019

2. etape var stævnets første skovetape, og en
del af søllerødderne havde 400 højdemeter til
deres start, så man skulle på lidt af en vandretur
for blot at påbegynde den egentlige tur. Vi var
da nogle, som havde godt ondt i benene, førend
vi overhovedet havde kigget på kortet. Og derefter blev man også presset til det yderste ude
på selve banen – bare det at gå op ad de lange
stigninger gav syre i nærmest hele kroppen.
Men i løbet af de første dage var vi åbenbart på
en eller anden måde blevet vænnet lidt til stigningerne, så på hviledagen tog vi på masochistisk vis på en lille vandretur til en flot top, som
vi fra hytten havde gået og kigget lidt på i de
første par dage. Endnu en gang blev vi belønnet
med fantastiske udsigter.
Efter nogle flotte solskinsdage vågnede familien op til løbets fjerde etape, og fandt hytten på
bjergsiden dækket i et tykt lag tåge. Tanken om
at skulle ud i det vejr og blive våd og kold, var
ikke just tiltrækkende fra den varme komfort
under dynen. Men op kom vi, og bevægede os
ud i den kolde morgen med en sigtbarhed på
under 20 meter. For at komme hen til stævnepladsen, skulle man fra Schönried tage en lift
op ad et bjerg og fra liftstationen gå i 10 minutter.
Vi havde alle iklædt os store regnjakker og forberedte os mentalt på en ’dejlig’ våd og smattet
stævneplads. Den realitet der mødte os oppe på
bjerget, var dog en hel anden - cirka halvvejs
oppe med liften, brød vi nemlig igennem det
tykke skylag og kunne pludselig se blå himmel
og sol. Vores regnjakker var nu blot til besvær,
og vi kunne nyde synet af ærtesuppen der lå
som et tæppe ud over den store dal.
De vejrskift man blev mødt med i bjergene, var
voldsomme og til tider lidt skræmmende, med
intens regn og vind, samt høje tordenbrag. Men
den magiske oplevelse - at bryde gennem skyerne, vil blive husket i lang tid, som definitionen på den smukke omskiftelige natur, man
konstant blev mødt med i Alperne.
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Det hvide er skyerne under liften.
Selvfølgelig blev der nørdet o-baner efter løbene, men der var også tid til afslapning og
hygge; fx var kortspillene Tunge og Mave meget populære – for både unge og voksne. Der
var også stor aktivitet i bordtennisrummet, hvor
der blev spillet ’rundt om bordet’ samt en hytteturnering – med Jens Aaris som fortjent vinder! Han forudså sin egen sejr inden turneringens start, med skeptiske blikke fra de unges
side. Det viste sig dog så, at han ikke overvurderede sine egne evner på nogen måde. Kamp
efter kamp vandt han, og alle måtte se forundrede til, da han med lynhurtige bevægelser og
reflekser slog Mogens i finalen.
De sidste to etaper var – som de andre skovetaper – også særdeles krævende, både fysisk og
orienteringsteknisk. Der blev bommet en del
mere end i de velkendte danske terræner, fx er
20 min til post 1, som ikke lå meget mere end
200 meter fra start, ikke optimalt. De fysiske
udfordringer bestod i øvrigt ikke kun i at
løbe/gå/kravle opad, men også om at komme
nedad under kontrollerede forhold. Vejret og
dermed skovene blev en kende fugtigere de sidste dage, og man kunne få en lille dukkert i
mudder til navlen (ca. :).
Orientering er sjovt, udfordrende og en dejlig
måde at opleve naturen på.
Ugen i Schweiz gav os alle store oplevelser.
På stævnets hjemmeside
(https://swiss-o-week.ch/de/) kan man bl.a. se
billeder og videoer fra etaperne og dermed få et
indtryk af terrænerne samt andre ’stemningsbilleder’ fra stævnet.
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En sub-sub-sub elite’s historie fra SOW
Af Astrid Maag
En lille historie om sommerens løb, hvor det
gik op for mig, at jeg rent faktisk bliver nødt til
at træne noget løbetræning for at følge med i
eliteklassen. Det vidste jeg faktisk godt i forvejen. Men jeg tror mange har prøvet at melde sig
til et løb et halvt år i forvejen og tænke ”der er
lang tid til, jeg har løbet mig i form til den tid!”
Det tænkte jeg i hvert fald, da jeg skulle vælge
klasse til SOW.
Problemet var, at jeg er blevet glad for at spille
volleyball, mens jeg har været i Århus og med
et studie på sidelinjen, er der ikke uendeligt meget tid til o-løb også. Selvom denne prioritering
giver gode lårmuskler, giver den ikke ret god
konditionstræning, og det er ikke den bedste
kombi, når man skal løbe i 2000 meters højde i
stejle bakker.
Men da det gik op for mig, kunne klassen ikke
ændres, så jeg måtte forbedrede mig på en fysisk (og mentalt) hård uge.
Første udfordring kom på anden dagen, hvor
jeg skulle løbe en 8 km lang bane med – hold
nu fast – 450 hm! For at motivere hinanden lavede Rune og jeg et væddemål om, hvem der
ville komme hurtigst igennem – det skal lige siges at Runes bane var længere og hårdere –, det
var det, der fik mig til at kæmpe på, selvom jeg
ikke kunne mere og gik op ad bakkerne og næsten også nedad bakkerne

Astrid viser sit vejvalg til Iben (mor)
Efter første dag med mange imponerende præstationer fra alle søllerødderne, havde jeg blod

på tanden til at give det et skud og gennemføre
hele uge
På tredje dagen startede jeg sammen med Magnus O, H50. Vi havde set, at vi havde samme
første post, så den måtte jeg jo gennemføre godt
– og afsted gik det: over åbent område, gennem
kroget og stenet skov, se stenen – så er jeg på
rette krus –, ankommer til det lyse område og
stenen og der står posten – Perfekt! Sådan gik
de næste par stræk, klip klip klip. Men da jeg
kommer til et meget detaljeret område, går det
galt. Jeg kom helt indtil postcirklen med fuld
kontrol, men de ting jeg havde valgt at kigge
efter, var ikke tydelige og der var mindst 30
kæmpe huller og punkthøje, og slet ikke så
mange tegnet på kortet – og posten skulle stå i
et hul… Jeg brugte selvfølgelig min ekstraordinært gode bomteknik – tak Bo
– men lige
lidt hjalp det. De flade områder på kortet var
ikke til at finde, og jeg kunne ikke overskue,
hvor skrænten begyndte. Da jeg endelig læste
mig ind 60-70 meter fra posten, tog det mig
hele to forsøg at finde den. I alt 11.44 på et
stræk der skulle have taget 3 min – av…

Det er længe siden, at jeg har lavet et bom i den
størrelsesorden, og jeg kunne da heller ikke rigtig lægge det fra mig. Så et par dage efter var
jeg ude i terrænet igen for at gennemskue, om
jeg bare er ude af træning eller om området var
underligt tegnet. Tim Falck var med, da jeg
kravlede op ad skrænten igen og vi kom sammen frem til, at det var svært, men ikke umuligt, at gennemskue hvilke detaljer, der var tegnet på kortet og hvilke der ikke var – samtidig
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med at hullerne var 2 meter dybe. Jeg havde
simpelthen også valgt de dårligst tegnede detaljer at gå efter. Så var orienteringsnørden i mig
tilfredsstillet, og jeg kunne med ro i sindet
starte på sidste dagen, hvilket var en super fed
lang distance.
Jeg var klar over, at jeg på ingen måde kunne
være med i toppen, men det ligger heller ikke
til mig at give op. Så på trods af lange baner og
mange højdemeter, kom jeg også ud i nogle af
de fedeste områder i skoven og fik en fed udfordring. Så tog jeg mig engang imellem et øjeblik til at nyde udsigten og brugte god tid på
orienteringen, så jeg ikke skulle løbe ekstra. Alt
i alt var det fed uge og rigtig godt selskab (som
jeg er sikker på, at der er andre der har skrevet

om, men det måtte nævnes), og så kunne jeg
blære mig med, at jeg var den på turen der
havde løbet længst og tilmed gennemført alle
dage – så ikke en helt dårlig uge for en sub-subsub eliteløber som mig.
Jeg sluttede ugen af med at stå op kl. 4 om morgenen og gå 2 timer op fra hytten til en 2000 m
top for at se solopgang. Det var helt fantastisk
at gå alene i mørket med den vildeste stjernehimmel og stjerneskud, for derefter at komme
op til en smuk solopgang med bjerge hele vejen
rundt og køer til at holde mig med selskab.
I kan tro de var misundelige, da jeg kom tilbage
til hytten

Fra Astrids morgentur.
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Copenhagen Exhaust Trail 2019
Copenhagen exhaust trail blev i år afholdt for
5. gang i bakkerne i Ravneholm og med Løberen bakkesprint fra bund til top af Holtekollen.
Der deltog 220 løbere på de tre ruter på 6,12 og
21 km. På løbets facebook-side kan man læse
alle de positive kommentarer fra de udfordrede,
men meget tilfredse løbere. Der står bl.a.:
• Super rute, god stemning og masser af
venlige officials.
• Det fedeste terræn på Sjælland. Dejlig
afslappende stemning og ikke for stort.
• Hård, men sjov rute. 12-km turen var i
hvert fald rigtig fin.
Thor og Lukas har produceret en super flot video fra årets trailløb:
https://www.facebook.com/cphexhausttrail/videos/897224413949981/
Stævneledelsen bestod i år af: Mathias, Lukas,
Camille, Mathilde og Alberte. Med-stævneledere var Steen og Anne.

står i skoven og f.eks. viser retning eller uddeler væske.
Det er også fedt at kunne give noget tilbage til
klubben. At stille noget på benene og se hvordan det udfolder sig. Men det er hårdt arbejde
at arrangere et løb. Man føler et ansvar og der
er meget, der skal laves. Men hvis man kan lide
det, så er det ok. Vi kan godt lide at arrangere
løbet sammen – vi hygger os med det.
Det største arbejde er at planlægge og klargøre
ruterne. Vi genbruger en ”grund-rute” fra år til
år, men hvert år skal ruten tjekkes flere gange.
I år var der fældet store områder og vi måtte
genskabe ruten. Men det er super fedt at tjekke
ruten med jævne mellemrum.
Det er også et stort arbejde at afmærke ruten.
Det er overraskende, hvor hårdt det er, og hvor
lang tid det tager. Der skal virkelig sættes
mange flag ud, og de skal stå tæt. Men det er
ret vigtigt at få afmærket ruten godt.
Vi er rigtig glade for, at der er mange der hjælper os med at afvikle trailløbet. Mange tak til
de mange hjælpere. Det er også fedt når hjælperne eller løberne har gode ideer til, hvordan
vi kan gøre trailløbet bedre til næste år
Ruterne var afmærket med 3000 flag, der efter
løbet blev tørret, tørret af for jord og snavs, olieret og pakket i bundter, så de er klar til at blive
sat ud til næste års trailløb.

Stævneledelsen sagde efter løbet:
Det var fedt at få en masse glade løbere i mål,
og når hjælperne kommer med en masse positive tilbagemeldinger. Når vi ser på facebook,
så har vi kun fået positive tilbagemeldinger.
Det virker som om deltagerne er glade for løbet. Det mærker man også tydeligt, når man

Flagene gøres klar/ er klar til næste års trailløb.
Se billeder fra arrangementet på.
Flickr www.bit.ly/sokalbum
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JWOC 2019

Junior World Orientiering Championship
Her følger to indlæg. Et fra Mathildes mor og et fra Mikkel Kaae-Nielsen, som var holdleder for det
australske landshold. (Mikkel tog efter studentereksamen et halvt år til Australien, hvor han arbejdede som træner og korttegner i Melbourne)
Af Eva Smedegaard.
(Eva, bronzevinder ved DM-mellem)

Tilskuer, mor og deltager i
”JWOC Tour’en” (publikumsløbene, der afholdes parallelt).
På vej til 1. konkurrence, som
var Sprinten.
Min barndoms hjemegn tonede sig langsomt
frem på vejen fra Grenå og ind mod Århus søndag morgen. Vi skulle finde ”Lyseng”, som i
dag er et større beboelsesområde med attraktive
rækkehuse, men som for mig som barn i
70’erne kun blev forbundet med byens mest
moderne svømmehal og der hvor vi med skolen
blev kørt ud og fik lov at benytte udendørs-bassinet til svømmeundervisning i 3. klasse, udenfor sæson vel og mærke.
Jeg husker kun den iskolde tur fra omklædningsrummet efter den obligatoriske afvaskning inden, våde bare tæer og forundringen
over, at vi ikke kunne få lov at svømme i det
tomme bassin inde bag glasruderne, vi skulle
passere. Hvorfor skulle vi bade udenfor, når
det var så hundekoldt?
Tilbage i nutiden…. vi fandt ”Lyseng” på vej
ind i Århus og en meget lille JWOCafmærkning ved vejkanten – arrangørernes afvisning til parkering fortonede sig dog igen på
vejen videre mod stævnet, men vi fandt en helt
sikkert uautoriseret parkering ved Brugsen og
tæt på noget snitzling, som vi blev enige om
nok førte til stævnepladsen.
Gemte o-skærmen i forruden væk, så vi(bilen)
mere lignede Brugsen-kunder end o-løbere og
begav os mod stævnepladsen. Vi havde jo en
klar deadline – vi havde lovet at heppe på Mathilde ved publikumsposten. Som forventet
havde arrangørklubberne fundet et fantastisk
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sted til stævneplads, så skråningen ned mod opløb og publikumspassage dannede perfekt ”tilskuer-langside” for alle, og kiosken på toppen
bagved forsynede en med kaffe og kage i det
omfang, der var behov.
Konkurrencen blev fulgt fra langsiden og under
mange tilråb kom de danske løbere igennem, én
efter én, og det var tydeligt at selvom det ”bare”
var et område med tæt-lav bebyggelse i vanlig
dansk stil, så havde arrangørerne fundet et krævende sprintterræn, som krævede stor opmærksomhed og ikke overlod meget overskud til
planlægning af vejvalg fremad på banen.
Løberne fortalte om behov for fokus på orienteringen hele vejen rundt, mange detaljer, meget ens parallelle passager at tage fejl af og virkelig mange vejvalgsmuligheder hele tiden.
For os publikum blev konkurrencen skudt i
gang efter en velafviklet JWOC-sprint, og vi
fik ved selvsyn lov til at se, hvad løberne havde
været udsat for. Jeg skal ikke trætte læseren her
med detaljer fra mit eget løb, men blot berette,
at jeg tilsyneladende virkelig har svært ved at
justere løbetempo ind med orienteringsevner,
så utallige buske måtte rundes flere gange inden jeg efter et kvarters tid have afsøgt det fine
rækkehus-kvarter for de rød/hvide skærme, der
var på min bane.
Så var de efterfølgende etaper i skoven…
..skønt, igen at kunne dufte grønt og være i frisk
natur hele dagen. Alle dage var med JWOC
konkurrencer først, præmieoverrækkelse og så
publikumsløb bagefter. Jeg var ikke selv med
til at alle dagene, men havde efter ønske fra
Mathilde prioriteret at være der til Langdistancen, mellemdistance-finalen og den afsluttende
stafet.
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Alle løbs-skove var udvalgt efter både at være
fysisk krævende og svære. Alle stævnepladser
var udvalgt efter deres egnethed som publikums-arenaer, og arrangørerne var lykkedes
med alle delene. Så vi fik som tilskuere virkelig
nogle fine dage og som løbere nogen spændende løb.
Løberne fik oplevelser og lærte en masse, de fik
ikke medaljer med hjem – men det er i mine
øjne faktisk heller ikke så vigtigt. Som mor til
Mathilde, må jeg bare konstatere, at forventninger til præstationer sørger løberne selv så rigeligt for, og det vigtigste jeg kunne levere, var
ekstra proviant, kram, pauseventil og kontanter
til køb i baren til afslutningsfesten…….med
barn nummer fire på vej ind i voksenalderens
elektroniske virkelighed anno 2019 i orienteringssporten, må jeg konstatere, at når alt kommer til alt, så er cool cash, forplejning, isposer,
kram og moralsk opbakning stadig det, der tæller i regnskabet.
Vejen hjem til Sjælland var alene – Mathilde og
de andre danske løbere skulle selvfølgelig med
til afslutningsfesten og stemningen blandt løbere og trænere var allerede høj, da vi andre
forlod stævnepladsen.
Øl og Sommersby var fundet frem, og for Mathilde var det årets første – og måske årets sidste dag med spiritus som ingrediens til festlige
begivenheder. Dagen efter, lørdag, landede løberne i Hillerød, hvor Troels samlede en meget,

Mathilde Smedegaard Madsen

Søllerød Orienteringsklub

meget træt pige op. Hun blev kørt direkte til
sommerlandet i Tisvilde og efter en is ved isboden var det direkte hjem og sove…..mange,
mange indtryk skulle fordøjes, skade i læggen
plejes og restitution nås inden de kommende
fire ugers o-løb, startende med o-ringen, kan
begynde.
Det sidste, der skulle ske som afslutning på
JWOC 2019, var den traditionelle indtegning af
vejvalg med rød tusch. I familien Smedegaard
er det stadig der, løbene for alvor fordøjes, og
trods ny teknologi med realtime GPS o-track på
alle baner, så er der ikke noget, der helt kan
hamle op med rent fysisk at tegne ind, hvor
man selv tror, man løb henne.
Når jeg løber orienteringsløb, er det stadig kun
mig der ved, eller tror jeg ved, hvor jeg havde
været og hvilke forfejlede strategier, omveje og
nødvendige pauser, jeg måtte tage i skoven. For
de unge, de dage ved JWOC, er alt til offentligt
skue – ikke alene bagefter, men mens løberne
selv er i skoven. Det er fantastisk som tilskuer,
virkelig nervepirrende som mor og et eller andet sted nok et pres for løberne. Men sådan er
det blevet – heldigvis kan vi andre som oftest
stadig forbeholde os ret til selv at være de eneste, der kender den sande historie fra skoven,
og de svinkeærinder vi måtte lave.
Eva Smedegaard

Hele ungdomslandsholdet
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JWOC gav australierne vinger
Mikkel Kaae-Nielsen fra Søllerød OK var assisterende juniorlandstræner for det australske
hold, der havde stor succes ved JWOC i Danmark i juli. Her fortæller han om orienteringsløb
i Australien, og hvordan gode præstationer kan smitte af på et helt hold.

I bilen fra Silkeborg til København går snakken. Mange oplevelser fra de seneste to uger
bliver vendt. De fire australske piger i bilen har
aldrig været til JWOC før. Et succesfuldt
JWOC er bag os. Det unge hold havde klaret
sig godt, med Aston Key’s præstationer som
absolut højdepunkt. Han opnåede en guldmedalje i sprint, en bronzemedalje på langdistancen og en 5. plads på mellemdistancen. Det er
resultater, som ingen anden australsk orienteringsløber er kommet tæt på før, og han har
endda et år mere i juniorrækken.
Selvom orienteringsløb er en individuel sport,
giver det en helt særlig stemning på holdet, når
der er succes. Vi fik købt en del kager og børnechampagner for at fejre medaljerne. Selv
dem, som ikke havde levet op til deres egne forventninger, blev revet med af stemningen. I bilen var de fire piger enige om, at det havde været fantastisk at opleve en så god holdgejst allerede i deres første år ved junior VM. De snakkede også om, at Aston Keys store resultater viste dem, at det kan lade sig gøre for en australier at klare det virkeligt godt til JWOC. Det
gav dem ekstra energi i løbet af ugen, og det har
givet dem blod på tanden til at træne mod næste
JWOC.
For de australske løbere er det svært at komme
til Europa. En ting er at være en god orienteringsløber i Australien, noget andet er at kunne
vise den samme tekniske og fysiske styrke i Europa. Terrænet er meget anderledes. Jorden er
hård, og mange steder er skoven ret åben med
få detaljer. De har teknisk udfordrende terræner, men de ligger typisk langt væk fra byerne.
Udover det kan de ikke løbe i skovene i sommermånederne på grund af slanger og høj
varme. De har altså ikke den samme erfaring
med skovorientering, som vi har i Europa.
Træningen foregår i stedet i parker – ofte som
sprint. Sprint er da også det, australierne er
bedst til historisk. Derfor kan man med god ret
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hævde, at Aston Keys bronzemedalje på langdistancen er større end guldmedaljen i sprint,
selvom Aston nok hænger guldmedaljen forrest, når han kommer hjem. I bilen var det også
især langdistancemedaljen, der blev nævnt. Pigerne vidste godt, at Aston Key kunne klare sig
godt i sprint, men de havde ikke regnet med, at
en australier kunne vinde en medalje i en dansk
skov.
Australien ligger som bekendt langt væk fra andre orienteringsløbsnationer. Derfor løber de
kun mod hinanden i størstedelen af sæsonen med undtagelse af et par konkurrencer mod de
New Zealandske løbere. De to oceaniske nationer står sammen, hvilket det store fællesbillede,
da Aston vandt guld, også viser.
Træningerne ugen før JWOC blev også delt
med det New Zealandske hold, så vi kunne
spare på ressourcerne. Det var især planlægningen og afholdelsen af for-træningsturen, jeg
havde travlt med.
Nu undrer du dig måske over, hvordan en 22årig løber fra Søllerød OK bliver assisterende
landstræner for det australske juniorlandshold.
I mit sabbatår efter gymnasiet boede jeg i Melbourne i seks måneder. Jeg havde fået scholarship af orienteringsforbundet i staten Victoria,
og jeg skulle hjælpe dem med at lave træninger
og tegne kort. Orienteringsforbundene i flere af
de australske stater kører et scholarship program rettet mod europæiske orienteringsløbere.
Under mit ophold boede jeg især hos familien
Key, men jeg fik en masse kontakter til australske orienteringsløbere – herunder til landstrænerne. Inden JWOC tog de kontakt og spurgte,
om jeg ville hjælpe.
Det giver en fordel for et hold at have en træner
tilknyttet, som kender til skovene og reglerne i
landet. Vi havde selvfølgelig god hjælp fra arrangørerne, men da vi helst ikke ville være en
del af den officielle for-træningslejr, var der
lidt arbejde med at finde relevante terræner.
Alle vores skovtræninger foregik omkring Silkeborg for at få så relevant forberedelse som
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muligt. Forberedelsen til sprint var noget andet,
for der kan man godt finde et relevant terræn
længere væk.
Vi endte med at træne i Hastrup vest for Køge.
Det er et område som på kortet godt kunne
ligne sprintområdet i Lystrup ved Aarhus, som
blev brugt ved JWOC.
Vi havde også en konkurrencesimulation i
Skejby Parken - et boligområde nord for Aarhus. Her kunne man lave en bane med mange
retningsskift, hvilket vi regnede med, at der
ville være til JWOC sprinten.

Søllerød Orienteringsklub

Bilen på vej til København kører igennem et
lille skovområde, som omkranser landevejen.
De australske piger taler om, hvor lækker og
grøn skoven ser ud. Som dansker synes jeg, at
den ser lidt for grøn og tæt ud. Flere af pigerne
har aldrig løbet orienteringsløb i Europa før.
De har virkelig nydt bakkerne omkring Silkeborg, de grønne blade og den bløde bund. Da
bilen kommer ud på motorvejen, går der ikke
lang tid, før de falder i søvn. Det har været
nogle lange begivenhedsrige og succesfulde
uger.

Australiens juniorlandshold med Mikkel Kaae Nielsen på øverste række, yderst til højre.
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EYOC

(European Youth Orienteering Championships)

Grodno, Hviderusland
Mathias Buchgreitz fortæller:

Onsdag:

Fredag:

Turen startede onsdag morgen, hvor vi skulle
tidligt op for at nå flyet fra Kastrup lufthavn. På
Sjælland skulle vi dog ikke klage over tidspunktet, da flere af jyderne var nødt til at stå op
kl. halv 4 for at nå det til tiden.
Rejseplanen var at tage et fly til Warszawa, og
derefter køre videre over grænsen til Hviderusland med en bus, så vi til sidst vil ankomme til
vores destination: Grodno, hvor konkurrencen
skulle afholdes.
Vi var uheldigvis nødt til at vente på en schweizisk landstræner, der havde et fly, som var 4 timer forsinket. Udover det skulle vi også krydse
den hviderussiske grænse, hvor vores pas blev
tjekket op til flere gange, og det endte med at
tage 2-3 timer at komme forbi den. Derfor ankom vi sent om natten.

Det var tid til konkurrencens første løb. Det
stod på langdistance - der, hvor jeg tænkte, at
jeg havde de bedste chancer. Det betød også, at
det var det løb, hvor jeg havde de største forventninger til at klare mig godt.
Vi tog bussen til karantænezonen, som var meget ligesom, jeg havde forventet: En løbebane
til at varme op og en gymnastiksal til at slappe
af i. Inde i salen var der en meget presset stemning, der var en masse nervøse løbere, der prøvede at slappe af så meget som muligt - på det
danske hold forsøgte vi med at spille Uno.
Men før eller siden var jeg nødt til at varme op
og løbe mod start, så jeg kunne komme ud på
en længe ventet langdistance.
Ude på banen havde jeg forventet, at det blot
skulle være en enlig kamp i skoven, hvor jeg
fokuserede på mit eget løb. Men der var langt
flere løbere end forventet, og de kunne næsten
alle følge med fysisk i det meget teknisk krævende terræn, hvor sigten var dårlig. Jeg hentede en på første posten, og lod ham distrahere
mig - så vi kom begge ud i et bom. Næsten alle
fejlene derfra var fordi jeg fulgte efter nogle af
de andre løbere, der ikke havde styr på, som jeg
troede, de havde. Derfor endte jeg med at smide
næsten 20+ minutter til den vindende løber og
ende på en 51. plads.

Torsdag:
Vi var flere, der var godt smadret efter dagen
før, og morgenmaden hjalp ikke. Den bestod af
salat med ost og en ordentlig klat mayonnaise
på toppen - det var pisse klamt. Men vi fik anskaffet os noget havregryn i det nærmeste supermarked, så der var noget energi at køre på
til model-eventen, der skulle løbes senere på
dagen (til jer der ikke ved det, så er modeleventen et ’træningsløb’, hvor man kommer ud
i relevant terræn til konkurrencen).
For at komme ud til model-eventen, skulle vi
køre i bus til løbsområdet. Undervejs brød vores bus sammen, og vi var nødt til at vente på,
den næste bus ankom, som allerede var fyldt op
til randen, da vi skulle stige på.
Men da vi endelig kom ud og løb model-eventen, fandt jeg ud af, at terrænet var meget fremkommeligt, og man kunne løbe hurtigt, men
sigten var virkelig dårlig. Der var også mange
små træer over det hele, så man kunne ikke løbe
samme retning hele tiden, og det var derfor
svært at holde en kurs.

16

Lørdag:
Efter gårsdagens skuffelse havde jeg fokus på
et sikkert løb og at løbe selvstændigt, så jeg kan
undgå alle fejlene fra dagen før. Det stod på 1.
tur på stafetten med hhv. Jonas Als på 2. tur og
Oscar Broman på 3. tur.
Jeg havde forventet, at stafetten ville være noget af det hårdeste, jeg nogensinde ville løbe det var det ikke. Det gik meget hurtigt lige efter
startskuddet lød, men efter vi kom ind i terrænet, gik det meget langsomt - ingen turde at tage
føringen, da alle ville ligge bagved og tage det
sikkert.
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Efter poster 2 satte jeg tempoet op, for jeg vidste godt, at jeg kunne løbe langt hurtigere, end
hvad vi havde gjort hidtil. Det gik meget godt,
og jeg fik hevet de andre med, der var nødt til
at følge med, så godt de kunne. De fleste andre,
der havde end anden gafling end mig selv, løb
jeg fra.
Senere ved post 5 mødte jeg en finne og en
tjekke, og vi fulgtes ad et stykke tid.
Lige inden
publikumspassagen er
finnen ikke
helt med på
kortet, og han
følger efter os
andre, der har
en anden gafling end ham.
Vi ser ham
ikke mere resten af banen.
Senere trækker tjekken
fra, og han har et ½ minuts forspring foran mig,
der bliver holdt hele vejen til mål.
Alt i alt et super godt løb, hvor jeg fik rettet op
på nogle af fejlene fra dagen før, og kom ind på
en anden plads.
Holdet endte som nr. 5 - super tilfreds :)

Søllerød Orienteringsklub

Til sidst på aftenen var der banquet, hvor der
var præmieceremoni. Nogle af løberne kunne
ikke komme, da de var blevet madforgiftet nogle af de løbere var fra det danske landshold.
Der blev også serveret aftensmad, og det blev
den på en buffet, og der var ikke meget mad, i
forhold til vi var så mange mennesker, og vi var
flere på holdet, der ikke blev mætte.

Søndag:
Dagen med konkurrencens sidste løb var kommet, og der var sprint. Sprintdistancen er generelt ikke noget, hvor jeg tænker, at jeg er super
fænomenal. Derfor havde jeg ikke satset super
meget på, og der var heller ikke lige så mange
nerver på, som der var ved langdistancen.
Inden løbet får jeg slappet lidt af, varmet op
som jeg plejer, og så var det ellers mod start.
Til at starte med går det meget godt. Jeg får
godt fart i benene og løber et solidt stræk. Til
post 2 tøver jeg til gengæld lidt ind i posten, da
jeg bliver forvirret over halvtaget, der var en
lejlighedsopgang. Derfra løber jeg ellers næsten fejlfrit, og jeg tror ikke, jeg kunne have
gjort det meget bedre, hvis jeg skulle løbe det
igen.
Det ender med, at jeg kommer ind på en 14.
plads - samme sekund som landsholdskammeraten, Oscar.

H-16-holdet blev nr. 5: Mathias Buchgreitz, Oscar Bromann, Jonas Als.
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Flotte resultater ved

DM-mellem og Midgårdsormen
Af Alberte Kaae-Nielsen og Lukas Becker.
Op af sengen, på med shorts og T-shirt og ud i
bilen. Der ventede en weekend fuld af oplevelser med både DM mellem og Midgårdsormen.
Turen gik til det nordlige Jylland, og det tog
kun omkring 3,5 time at nå til den dejlige stævneplads midt i skoven.
I læ af træerne var søllerødlejren allerede etableret, og man skulle være heldig for at finde en
skyggeplads i det varme vejr.
Der gik ikke lang tid, før den første klasse var
afgjort med vindertider på omkring 20 min. Jeg
konkluderede derfor, at et par gode ben kunne
blive guld værd på dagens etape.
DM Mellem havde stor betydning for mig. Det
er nemlig et af udtagelsesløbene til JEC ( det
uofficielle europamesterskab for juniorer), der
finder sted i slutningen af september. Nerverne
sad derfor uden på tøjet.
Dib dib dib diiiiib og starten gik. Inden jeg nåede særlig langt ud af startboksen, var jeg ved
at blive sat af en lidt ældre herre i meget høj fart
mod startpunktet. Tanken om allerede at være
langsommere end en herre 60-løber til startpunktet, slog mig meget hårdt, så der kom fart
på allerede fra starten. Senere fandt jeg dog ud
af, at jeg var startet samtidig med Erik Bobach,
som vandt H60.
I fuldt firspring kom jeg ud på banen og fik
gennemført uden bom. Med lidt ondt i lungerne
kom jeg i mål - godt tilfreds med min præstation.
Jeg kunne herefter nyde lækre nyplukkede æbler og tomater fra Troels Juhls have og en god
restitutions kakaomælk, så jeg kunne blive klar
til Midgårdsormen dagen efter. I D18 endte vi
som trip trap træsko. Mathilde Smedegaard
Madsen blev nummer 2, jeg (Alberte Kaae-Nielsen) blev nummer 3, og Camille Næstoft Juhl
blev nummer 4.
Søllerød OK fik alt i alt nogle rigtig gode placeringer. Lukas Becker blev nummer 2 i H18,
Jørgen Münster-Swendsen blev nummer 2 i
H70, Eva Smedegaard blev nummer 3 i D50,
Lisbeth Damsgaard blev nummer 1 i D65, og
Vibeke Bøgevig blev nummer 3 i D70.
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Højt i humøret efter den - for de fleste - succesfulde mellemdistance drog Søllerødderne 40
km vestpå til Midgårdsormen, der i år blev udkæmpet i Myrhøj-Uhrehøje Plantager. En klassisk, jysk plantageskov præget af den seneste
istid og dermed ”en afvekslende skov med
mange detaljer”.
Midgårdsormen er en ti-mandsstafet, hvor de to
første ture bliver afgjort ved natløb aftenen før,
hvorefter tur 3, 4 og 5 bliver startet samtidig
søndag morgen efter jagtstart-princippet. Den
hurtigste af de tre sender tur 6 afsted, den næste
tur 7 og den sidste tur 8 og først, når den sidste
af de tre er i mål, må tur 9 løbe afsted, der slutteligt sender tur 10 ud. Det skal siges, at der findes et mindre format for < H/D16 kaldet Tjalfe,
der består af 5 løbere, og derudover en Hugin
og Munin stafet, hvor to løbere skiftevis løber
hver to kortere o-baner, dog af hvilke Søllerød
ikke stillede med noget hold.
Denne gang stod rivalklubberne igen overfor to
stærkt sammensatte Thor-hold fra Søllerøds
side - og frygten viste sig da også i deres øjne!
Førsteholdet var bestående af Rune Østergaard,
Mikkel Kaae-Nielsen, Alberte Kaae-Nielsen,
Mathilde Smedegård Madsen, Camille Juhl,
Andreas Mikkelsen, Mathias Buchgreitz og
mig selv (Lukas Becker). Holdet er bestående
af otte løbere, idet Rune og Mikkel som de to
første løbere får lov at løbe igen dagen efter.
Holdet med den højeste gennemsnitsalder var
bestående af Jesper Vestergaard, Peter Becker,
Kirsten Møller, Nanna Rye Nielsen, Vincent
Becker, Sebastian Røysland, Marinus Juhl,
Troels Juhl og Fiona Becker, igen sammensat
af ni løbere, idet der har måttet meldes afbud.
Stafetten blev skudt i gang ved 21:15-tiden med
Rune Østergaard og Jesper Vestergaard på
startstregen, der efter få sekunder ikke længere
var til at ane igennem skovens mørke. Spændingen blandt tilskuere ved publikumsposten
boblede, idet de første lysglimt oplyste træerne.
Tisvilde Hegn OK var hurtigt i føring men med
Rune umiddelbart efter. Han kom i mål med ca.
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7 min. afstand til THOK, der stadig lå i føringen. Mikkel sendes afsted som to’er og endte
da med samme tid som Rune på sekundet.
Disse to flotte præstationer resulterede i en afstand på ca. 14 min. op til førerholdet. I mellemtiden har Jesper byttet med Peter, der efter
samlet målgang ikke bundplacerer Søllerøds
andet hold, men blot som startende i efterstarten, der hedder 20 min. efter.
Der var lovet godt med regn over natten, så det
fik vi da! Hvilket var mindre heldigt for de teltsovende, men før stafetten fortsatte dagen efter
havde det i stor stil hørt op. Alberte, Mathilde
og Camille lagde ud for førsteholdet, der i hurtigste rækkefølge sendte tur 6, 7 og 8 afsted.
Mathilde sendte således Andreas afsted, Alberte sendte Mathias og ikke lang tid efter blev
jeg sendt ud af Camille. Samtidig startede Kirsten Møller, Vincent Becker og Nanna Rye, der
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i øvrigt havde stævnedebut, i efterstarten. Vincent sendte Troels Juhl afsted, Nanna sendte
Sebastian og få sekunder efter sendte Kirsten
Marinus Juhl ud.
Søllerøds nuværende placering for henholdsvis
første- og andet holdet var 6. og 17. ud af 24
hold. På førsteholdet var de to sidste ture tildelt
Rune og Mikkel, der aftenen forinden havde
startet stafetten. De formåede at bevare positionen, der gav førsteholdet en velfortjent sjette
plads. På andet holdet formåede Peter og Fiona
Becker ligeledes at bevare positionen til en 17.
plads ud af 19 gennemførende hold.
Alt i alt en meget succesrig tur til den nordlige
del af landet med mange fornuftige præstationer både til DM Mellem og Midgårdsormen. Vi
glæder os meget til at deltage igen næste år,
hvor stafetten jo foregår på hjemmebane med
Søllerød OK som arrangører!

H/D – 18 på sejrsskamlen.
Fra venstre: Mathilde Smedegaard, Lukas Becker, Hedvig Gydesen (OK Melfar), Jacob Steinthal
(FIF Hillerød), Alberte Kaae-Nielsen, Theis Munktved (Allerød OK)

Flere søllerødder på sejrsskamlen

Fiona klar til efterstarten. Tur 10
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Hallands 3-dages 2019
18. – 20. juli

Bo, Ann og jeg drog mod Rolfstorp i Halland
torsdag eftermiddag. Vel ankommet nød vi den
medbragte aftensmad, og derefter satte vi lejr.
Bo og Ann i campingvogn, jeg i telt.
Vejret var meget lunt, og vi sad om aftenen og
nød udsigten og lidt godt til ganen.
Fredag kom de andre Søllerødder, Morten Nissen, Henrik Kleffel, Anders Jonsson og Mogens.
Ann og jeg havde valgt åben7, hvilke gav os fri
start og dermed mindre stress. Vi er begge gående, men det er ikke nødvendigvis dårligt i
svært terræn.1 etape var 2,9 km og 1:7500. Det
gør det lettere at se detaljerne. Men let er det jo
aldrig i Sverige.
Vi kom godt rundt i det ret kuperede landskab.
Jeg er faktisk ret lang tid om at finde min første
post, men det er for mig ikke usædvanligt, at
jeg lige skal indstille mig på, at dette ikke er
dansk terræn.
Men alt i alt en god tur derude.
En tur til Ullared indkøbscenter efter frokost
for at købe chokolade, mandler, tøj, Nutella
mm. Hold nu op hvor er det stort.
Efter shopping og aftensmad er der aftenhygge
ved Bo og Anns campingvogn sammen med de
andre Søllerødder. Men motion og frisk luft
gør, at vi tidligt kryber i soveposen.
Etape 2 er “lang” dvs. at der er længere stræk,
hvilket gør det en del sværere. Jeg bliver i hvert
tilfælde hurtigere væk, når der er længere mellem posterne. Ann startede og jeg nogle minutter efter. Selvom denne bane var 2,9 km ligesom første etape, var vi begge længere tid i skoven. Vi mødte hinanden ved post 5 og igen ved
post 7, hvor jeg var ret meget på spanden. Ann
var også udfordret, men det var dog hende, der
fik læst sig ind og sammen fandt vi post 7 og
post 8. Jeg havde brugt 27:14 min på post 7.
Her var jeg op og ned ad adskillige kurver, før
jeg mødte Ann.
I mål viste min tid 1:41:16 ikke imponerende.
Men jeg gennemførte.
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Anden etape med den svære post 7

Etape 3, hvor jeg er længe om at finde ud af, at
stien er den oplagte vej at tage mellem 4 og 5.
Det var lidt fugtigt i vejret på sidste del af turen
og i badet, men så klarede det op igen.
Efter frokost var der afslapning. Jeg har lydbog
på min mobil, hvilket er fantastisk til at koble
fra.
Mogens gav middag i form af bøffer som vi
grillede på Bos nye gasgrill og kartoffelsalat og
salat. Der var sandelig også rødvin. Bedre bliver det ikke end at sidde med venner i det svenske og spise god mad, som man virkelig synes,
at man fortjener efter dagens slid, på denne dag
hvor kurverne stod i kø på kortet. Selv til start
blev der pustet og stønnet. Temperaturen var
også et godt stykke over 20 grader.
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3. Etape var for nogen jagtstart, hvor din starttid er afhængig af din samlede tid fra de to foregående løb. Heldigvis er Ann og jeg ikke i
jagtstart. Jeg var først i skoven og Ann starter
efter et par minutter. Allerede ved post 4 møder
jeg hende. Det var pokkers. Vi havde et langstræk til post 5, men jeg er for længe om at
finde ud af, at der er en sti der fører os ca. 2/3
af vejen. Derfor overhaler Ann mig, og jeg
bommer næstsidste post. Derfor når vi målopløbet, før jeg overhaler hende igen. Det er dog
ikke nok til at slå hende.

Søllerød Orienteringsklub

Nå, efter et dejligt varmt udendørs svensk bad,
leveret af Arla, spiser vi frokost og pakker sammen for at køre hjemad. Vi er alle glade efter
en skøn forlænget weekend i Halland. Bilen
knokler op ad Hallandsåsen, og pludselig er der
en lyd, som ikke skal være der, og bilen oser
slemt. En slange er røget af, spændebåndet er
knækket. Bo prøver at sætte det på igen, men
det holder kun ganske kort. På en tankstation
får Bo lavet en midlertidig løsning, som gør, at
vi kan køre hjem uden problemer. Vi måtte lige
shoppe i Biltema, inden vi rammer Danmark.

Bettina Andersen
Ann og jeg har regnet vores tider sammen for
alle tre dage. Ann har slået mig med 17 sekunder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Henrik Kleffel har denne lille historie fra
samme stævne.
”En særlig oplevelse for mig i år, var lørdagsbanens 2. sidste stræk. Relativt kort, men med
20-25 meters nedstigning. Der var bare stejlt.
Og jeg skulle selvfølgelig forsøge at minimere
skaden for et tidligere kraftigt bom, hvorfor den
bare fik fuld fart… og så sad foden fast mellem
et par klippeblokke.
Nok sad foden fast, men kroppen fortsatte nedstigningen. Av! Heldigvis kun nogle mindre
skrammer, der dog blødte en del. Det indbragte
mig så en tur hos sjukvården, der i dagens anledning havde sin datter på 6-7 år med. Datteren fik lov at være med. Hun vaskede meget
forsigtigt mine sår på benene. Satte plaster på.
Rensede også et lille sår, jeg egentlig bare
havde tænkt at lade bløde. Og endelig formanede den lille pige mig om, at jeg om søndagen
skulle tage det ”sakte”. Meget omsorgsfuld lille
pige, der tog opgave gravalvorlig. Og så en mor
i baggrunden, der ud over at holde øje, behandlede et sår på skulderen og så udstrålede tilfredshed med, at jeg tog datterens omsorg alvorlig.
Fantastisk lille oplevelse.
Det med at tage det ”sakte” glemte jeg så umiddelbart efter, at starten var gået søndag.
Man kan jo ikke huske det hele”.

Det var mellem 9 og 10 jeg styrtede.
Klart sværeste stræk at læse for mig var 7 – 8,
men det store tidstab var som vist post 6.
Se Henriks vejvalg her. Det er den grågrønne
streg.
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Hvordan retter jeg mine ”kontaktoplysninger” i www.o-service.dk
Med ikrafttræden af Persondataforordningen eller GDPR er der sket skærpelse af reglerne for, hvordan
virksomheder og foreninger behandler persondata. Som orienteringsklub under Dansk Orienterings-Forbund
benytter vi os af www.o-service.dk (o-service), hvor vi bl.a. tilmelder os konkurrencer og kurser. O-service
indeholder en række oplysninger om klubbens medlemmer. Navn, fødedata, adresse osv. ligger der. Alt er bare
ikke længere synligt.
Der er et før og et efter ikrafttræden af GDPR.
Før var mange af oplysningerne umiddelbart tilgængelige for andre med adgang til o-service. Nogle
oplysninger var tilgængelige kun for egen klubs medlemmer, hvor andre var synlige for alle med adgang til
o-service.
Efter er oplysningerne stadig i o-service, men uden at de er synlige for andre end klubadministratorer.
Hvis du vil gøre det muligt for andre medlemmer i Søllerød OK at se dine kontaktoplysninger, som allerede
ligger der, får du her en kort vejledning i, hvordan du får dette til at ske.
Log først ind på www.o-service.dk med ”Brugernavn” og ”Kodeord”. Husk at sætte hak i ”Jeg accepterer...”.

Det bringer dig til et skærmbillede,
du skal klikke på den lille pil ved fanen ”Løbere” og herefter på ”Ret løber”.

hvor

Et skærmbillede med ”Løberoplysninger” bliver nu vist, men klik i stedet på ”Kontaktoplysninger”.

Nu ser du, hvad der ligger af kontaktoplysninger for dig i o-service. Nederst, hvor der står ”Privatliv” har du
nu mulighed for at vælge, hvilke oplysninger andre må se. Som det fremgår af teksten, kan du også vælge, om
det kun er klubkammerater, der må kigge med, eller om alle med adgang til o-service skal have muligheden.
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Vil du give dine klubkammerater mulighed for at kontakte dig og måske se din adresse til brug for arrangement
af samkørsel eller lignende, så marker disse felter. Du bestemmer selv, hvor meget andre må se, og om det er
alle med adgang til o-service.dk eller blot klubkammerater.

Nu mangler du blot at klikke på ”Gem” i bunden af skærmbilledet, så har du rettet kontaktoplysninger.
Når du nu alligevel er inde i o-service, så kig måske også på menuen ”Nyhedsformidling”. Måske der er
nyheder du går glip af, som du nu kan vælge til.

________________________________________________________________________________
“Må dine klubkammerater kunne se din mailadresse i O-Service?”
“Søllerød Orienteringsklub er ansvarlig for at behandle personlige oplysninger om vores medlemmer i henhold til lovgivningen, og vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i praksis opfylder loven. I klubbens
medlemskartotek er registreret kontaktoplysninger, såsom adresse, mailadresse og telefonnummer, men vi
deler ikke dine oplysninger med andre medlemmer, medmindre du har givet samtykke til det.
Det kan være praktisk for andre medlemmer at kunne komme i kontakt med dig med spørgsmål, for at lave
aftaler om kørsel osv., og kompostredaktøren vil også gerne have mulighed for at kontakte dig for at få læsestof til vores fantastiske klubblad. Kontaktoplysninger for dem, der har givet samtykke, findes i O-service
under fanen Klubber/ Klubadresseliste.
Vi vil gerne opfordre jer til at give samtykke til, at jeres kontaktoplysninger må være synlige i O-Service.
Opfordringen gælder ikke mindst nye og nyere medlemmer. I ovenstående vejledning kan du læse, hvordan
du gør. Du kan på ethvert tidspunkt trække din tilladelse tilbage.
Du kan læse mere om klubbens privatlivspolitik på hjemmesiden under fanen “Om klubben” http://sollerodok.dk/om-klubben/privatlivspolitik/.
Husk I øvrigt, at hvis du flytter, skal du ud over at give besked til kassereren selv ændre adresse i O-Service.
Det er også her, du kan til- og afmelde den trykte udgave af Komposten. Den elektroniske kan du altid
læse.”
Niels
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Træningssiden

Breddetræning = Træning for alle
Sommerens træninger er allerede forbi. Før
sommerpausen var vi en tur forbi Næsseslottet,
hvor Troels havde krøllet banerne rundt på den
lille halvø. Og trods den ringe størrelse måtte
det konstateres, at der godt kan lægges krævende baner dér og det specielt, når der blev
lagt op til, at der skulle fuld fart på. En ekstra
tilskyndelse til at holde tempoet oppe sørgede
ekstremt mange myg for. Specielt for Næsseslottet som træningsarena er, at der er gode bademuligheder lige ved i Furesøen. Et tilbud
som nogle tog imod.
Et Anemoneløb i Nørreskoven nåede vi også
inden sommerpausen. Kaj sørgede for banerne
og Torben klarede alt det med grill m.m.
Sidste træning før sommerpausen var nu traditionen tro lagt med grill og hygge hos Ellen og
Jens Thisted i Vejby Strand. Først dog en træning, der igen var tilbage i Tisvilde Hegn.

Sommeren er som nævnt allerede forbi, og vi
har afviklet de første træninger med besøg i
Rude Skov, Ravnsholt, Geel Skov, Slagslunde
Skov og sikkert også Trørød Hegn, når du læser
dette.
Sommerpausen synes bestemt ikke at have kølnet søllerøddernes interesse for at møde frem til
breddetræningen. Tværtimod blev træningen i
Ravnsholt årets hidtil mest velbesøgte træning
med 80 deltagere.
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Kalenderen er næsten på plads. Kun mangler
afklaring af en enkelt nattræning, der forhåbentlig kan finde sted på/ved Kokkedal Golfklub. Lykkes det ikke, finder vi et andet godt
mørkt sted til denne træning.
Hold øje med kalenderen, hvor der kan ske ændringer hen over året. F.eks. vil du se, at Grønholt Hegn blev skiftet ud med Slagslunde Skov
og træningen i Jægersborg Hegn har fået ny
dato.
Som noget nyt udsendes der nu sammen med
eftersnakken en oversigt over kommende stævner primært øst for Storebælt. Dette i håb om,
at endnu flere søllerødder lader sig friste til at
deltage i stævner hen over året.
Er du i tvivl om, hvordan du kommer med til
stævner, så spørg en af de rutinerede.
Breddetræning 2019
12-09-19

643

Trørød Hegn / Enrum

19-09-19

644

Rude Skov

26-09-19

645

Folehave / Rungsted Hegn

03-10-19

646

Ganløse Ore / Nyvang

10-10-19

647

Geel Skov

17-10-19

648

Søllerød Kirkeskov

24-10-19

649

NAT – Rude Skov

31-10-19

650

NAT - Ravneholm

07-11-19

651

NAT - ?

16-11-19

652

Gl. Grønholt Vang

23-11-19

653

Ravneholm

30-11-19

654

Folehave / Rungsted Hegn

07-12-19

655

Jægersborg Hegn

14-12-19

656

Geel Skov

21-12-19

657

Knorrenborg Vang
(Fredensborg)

26-12-19

658

Rude Skov - Julemaveræs

OBS – Ændringer kan forekomme.
Tjek kalender på hjemmesiden.

Henrik Kleffel
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Billeder fra DM-mellem og Midgårdsormen.
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Lyngområde midt i løbsområdet.

Fiona klar til efterstarten.
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