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Vinterens træninger har i januar 2020 igen været tilsmilet af næsten forårsagtigt vejr. 

  
 

I dette nummer kan du læse bestyrelsens beretning for året 2019. 

Desuden er der artikler om Nytårsstafetten, en U1-weekend, Kong Vinter, Ungdomsprisen og 

hvor svært det var at finde de rigtige steder, der matchede julekonkurrensens billeder. 

 

Og på bagsiden, vinterens træningskalender. 
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Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub  

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19:00 

Generalforsamlingen holdes i Mødelokale 2, Holtehal 2 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.  Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
2.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste kalenderår forud for general-

forsamlingen. 
3.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for det seneste kalenderår. 
4.  Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
5.  Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familie- og passivt medlemskab.  
6.  Behandling af indkomne forslag. 

For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af bestyrelsen senest 14 dage før ge-
neralforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag 
være offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret med di-
rekte udsendt meddelelse. 

7.  Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer: 
 a. Formand (lige år), for 2-årig periode. På valg: Niels Bentzon - genopstiller 
 b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode.   
 c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig periode ifølge bestyrelsens turnusplan. 

På valg: Jens Krebs – genopstiller ikke; Marianne Illum – genopstiller ikke; Andreas Mikkelsen – genopstil-
ler. 

 d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen; Philip Bæk Christiansen. 
 e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen – genopstiller; Rune Østergaard – genopstiller 

ikke. 
 f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Jens A Hansen. 

8.  Eventuelt 
 

Umiddelbart efter den formelle del af generalforsamlingen vil Mikkel Kaae-Nielsen fortælle om sine oplevelser 
med orienteringsløb i Australien. Mikkel skriver: 
”Jeg glæder mig til at fortælle om orienteringsløb i Australien, min sommer som juniorlandstræner for det au-
stralske hold, og evt. hvordan træningsmiljøet er i Aarhus.  
For at skyde mig selv lidt ind på, hvad du synes kunne være spændende at høre om, vil jeg gerne bede dig om at 
skrive et spørgsmål til mig her:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
faQ5WlJ5t3PJ9JA8scMHKONiEzqqpfp6mU6UGhJckUMmf4og/viewform?usp=sf_link 
Så vil jeg snakke ud fra de spørgsmål, jeg får. Jeg håber, I griber muligheden, og jeg glæder mig til at læse jeres 
 spørgsmål”       - Niels Bentzon 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaQ5WlJ5t3PJ9JA8scMHKONiEzqqpfp6mU6UGhJckUMmf4og/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaQ5WlJ5t3PJ9JA8scMHKONiEzqqpfp6mU6UGhJckUMmf4og/viewform?usp=sf_link
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Bestyrelsens beretning  
for Søllerød Orienteringsklub for året 2019 

 

Søllerød Orienteringsklub er en stor orienteringsklub – en af Danmarks største - og medlemstallet er 

voksende. Klubben er dermed også i stand til at opretholde et højt niveau af aktiviteter, fordi der 

både er frivillige blandt klubbens medlemmer til at løfte dem og en god økonomi til at støtte dem. 

 

I 2019 arrangerede klubben den 60. udgave af 

molboløbene, endda med Erik Brühl, der sam-

men med sin bror Niels Brühl var en af grund-

læggere af molboløbene, blandt arrangørerne. 

Vi har arrangeret divisionsmatch for Østkred-

sens 3.-6. divisionsklubber i Rude Skov, Kreds-

ungdomsmatch (KUM) for unge fra hele landet 

i Jægersborg Hegn, SkovCup i Rude Skov og 

Exhaust Trail i Ravneholm og Geel Skov. 

 

Vi lykkedes også med at gentage bedriften fra 

2017, da hele klubben i efteråret vandt bronze-

medalje i DM for klubhold i Nørreskoven på 

Als og havde en forrygende tur frem og tilbage 

i to busser fyldt med glade søllerødder. 

 

Klubturen til Gstaad i Schweiz med deltagelse 

i Swiss-O-Week var sommerens o-mæssige 

højdepunkt for næsten 60 søllerødder.  

 

 
Søllerødder i Schweiz. 

 

Træningsaktiviteterne ligger fortsat på et meget 

højt niveau, og flere unge har deltaget i interna-

tionale stævner og hentet gode oplevelser og 

værdifulde erfaringer med hjem. I foråret del-

tog ikke færre end 6 søllerødhold i den interna-

tionale stafet Tiomila, der blev holdt i Skåne.  

 

Dette er blot et udpluk af årets aktiviteter. Ne-

denfor følger bestyrelsens beretning om Sølle-

rød Orienteringsklub i 2019. 

 

Stævner 
2019 var ”året derpå”, hvor klubben efter kæm-

pesuccesen og kæmpearbejdet med World Ma-

sters Orienteering Championships i 2018 

vendte tilbage til ”normaltilstanden”, som ar-

rangør af regionale og nationale stævner. 

Mange erfaringer blev gjort i forbindelse med 

WMOC, som er kommet klubben til gode ved 

planlægning og afholdelse af stævner.  

 

Molboløb 
2019 var 60-års jubilæum for molboløbene. 

Jørgen ”Overwismolbo” Wisbech er overord-

net koordinator og indgår i overmolboteamet 

sammen med Kirsten Møller og Jens Rose Møl-

ler. Det er derimod 9 arrangørteams, der har an-

svar for planlægning og afvikling af de enkelte 

løb, hvortil kommer finalen, der arrangeres af 

overmolboteamet. Jørgen skriver om 2019-sæ-

sonen: 

 

”Molbosæsonen 2019 var endnu en god sæson 

– selvom forventningerne var sat noget højere, 

nu da vi havde 60-års jubilæum. Vi så det hidtil 

højeste deltagerantal i 2009, hvor vi fik god 

pressedækning i anledning af 50-året, men det 

lykkedes trods stort arbejde ikke at skabe den 

samme hype omkring 60-året. 

 

Deltagerantallet overgik marginalt de 2 foregå-

ende år, og dette sammenlagt med den prisju-

stering, vi foretog i 2018, betyder, at vi nåede 

stort set samme omsætning som i 2018, lige-

som omkostningerne lå på samme niveau. Vi 

sendte i alt 2.720 løbere afsted – sammenlignet 

med 2018 er det sølle 24 flere.  
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Markedsføringen er fortsat noget, vi øver os på, 

nu da vi har droppet alle former for trykte re-

klamer. Facebook og e-mails er vores eneste 

kanal, og det ser ud til at fungere. 

 

Det lykkedes at stable et nyt arrangørhold på 

benene til afløsning af Jørn Wigh’s team, som 

valgte at trække sig. De blev til gengæld afløst 

af et ”kongeligt hold”, som løftede opgaven på 

fornem vis. Tak til ”Dronningeklanen” og vel-

kommen til [navnet hidrører fra, at arrangø-

rerne bor på Dronningeengen i Trørød]. 

Stor tak til alle arrangører, som i den grad har 

styr på det. Alt – lige fra plakater til banelæg-

ning, spørgsmål, bemanding m.m. fungerer 

ualmindelig professionelt. Vi kan godt være 

stolte.” 

 

 
 

 
 

Søjlen til højre viser ”All time highest” i 2009. 
 

Stor tak til arrangørholdene og overmolboteamet, og stor tak til Susanne Thrane og familien Lassen, 

der arrangerede afslutningsmiddag og festlokale i Egehegnet i Nærum. 
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3-6 div match 
Søndag den 14. april, Palmesøndag, var Sølle-

rød arrangør af divisionsmatchen for klubberne 

i Østkredsens 3. til 6. divisioner. Den foregik i 

dejligt forårsvejr i Rude Skov, hvor de første 

bøgetræer netop var sprunget ud, men hvor der 

stadigvæk var langt mellem bladene og god sigt 

i skoven. Stævnepladsen var lagt i den nordlige 

ende af skoven ved Naturskolen. Henrik Klef-

fel, der som træningsbandeleder og -banelæg-

ger kender skoven som sin egen bukselomme, 

havde lagt baner, der udnyttede de vanskelige 

områder i skoven og bakkerne til at udfordre 

gæsterne på o-teknik og fysik. Forinden havde 

Niels Raagaard givet kortet en overhaling, så 

det var i tip-top stand. Heidi Kristensen og Eva 

Smedegaard var stævneledere med det store 

overblik og leverede sammen med vores mange 

hjælpere et super stævne i den gode, høje sølle-

rødkvalitet. Stor tak til arrangørerne og de 

mange klubmedlemmer, der stillede op som 

hjælpere. 

 

SkovCup 
Deltagerantallet til SkovCup har været fal-

dende gennem de senere år, og i 2018 deltog 

gennemsnitligt kun 60 børn pr. gang. Klub-

berne bag SkovCup havde derfor besluttet at re-

ducere antallet af baner i 2019 og på andre må-

der tilpasse løbene til et forventet lavere delta-

gerantal.  

 

Søllerød OK arrangerede årets første afdeling i 

Rude Skov den 8. maj, og da dagen var omme, 

kunne vi glæde os over, at 114 børn havde del-

taget; heraf 46, der ikke var medlem af en ori-

enteringsklub, og vi håber selvfølgelig, at vi 

kan gentage succesen i 2020. Stor tak til Su-

sanne og holdet af hjælpere. 

 

Copenhagen Exhaust Trail 
Lørdag den 15. juni holdt klubben for femte år 

i træk Copenhagen Exhaust Trail i Ravneholm 

og Geel Skov med stævneplads lige syd for 

Vangeboskolen. Der deltog 220 løbere i det 

åbne trailløb, hvoraf de fleste ikke var oriente-

ringsløbere. Løberne kunne løbe tre ruter på 6 

km (Den Gode), 12 km (Den Onde) og 21 km 

(Den Grusomme). Ruterne var lagt, så der 

skulle løbes op og ned ad stort set hver eneste 

slugt og bakke i de to skove, og desuden blev 

løberne udfordret med en ”Løberen Bakkes-

print” op ad Holtekollen. Ligesom i de foregå-

ende år har vi modtaget mange positive tilbage-

meldinger fra deltagerne, der roser ruterne, ar-

rangementet og valget af terræn.  

 

Exhaust Trail arrangeres af vores ungdomslø-

bere. I 2019 bestod stævneledelsen af Mathias 

Buchgreitz, Lukas Becker, Camille Næstoft 

Juhl, Mathilde Smedegaard og Alberte Kaae-

Nielsen. Med-stævneledere var Anne Kaae-Ni-

elsen og Steen Knuhtsen. Meget stor tak til jer 

alle. 

 

 

Camille Næstoft Juhl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
KUM 
Den årlige Kredsungdomsmatch eller KUM er 

en begivenhed, mange af landets ungdomslø-

bere ser frem til med store forventninger. KUM 

byder ud over en weekend med både individu-

elt orienteringsløb og stafet på masser af socialt 

samvær på tværs af klubber og kredse og ikke 

mindst på den legendariske KUM-fest. 

 

I 2019 blev KUM holdt i Østkredsen i weeken-

den 25. til 27. oktober med Søllerød Oriente-

ringsklub som vært og arrangør. Fredag aften 

ankom de ca. 175 deltagere fra alle egne i lan-

det - mange i busser arrangeret af os, og blev 

indkvarteret på Nærum Skole. Lørdag formid-

dag blev de individuelle konkurrencer afholdt i 
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Jægersborg Hegn. Mikkel Kaae og Rune Øster-

gaard havde lagt banerne, der bød på mange ud-

fordringer. Løbernes resultater bliver summet 

op og giver point til kredsene, og til sidst stod 

det klart, at Østkredsen havde vundet over 

Nordkredsen (2) og Sydkredsen (3).  

 

Lørdag aften havde teamet arrangeret festmenu 

og fest på Nærum Ungecenter ved Biblioteks-

alléen (den forhenværende Ungdomsgård). 

Stemningen var høj, og der var godt gang i fe-

sten hele aftenen, selvom KUM 2019 var det 

første totalt alkoholfrie KUM. Meget tyder på, 

at KUM også fremover bliver alkoholfrit. 

 

 
Alberte interviewes efter sit KUM-løb. 

 

Stafetten, der er forbundet med mange traditio-

ner og gøgl, blev holdt søndag formiddag i 

Ravneholm, og igen var det Mikkel og Rune, 

der var banelæggere. 

Deltagere og ledere blev bespist hele weeken-

den morgen, middag og aften og fik endda 

madpakker med hjem i busserne. I spidsen for 

køkkenteamet stod Fiona og Peter Becker, og 

Anne Skovbæk og Jens Anders Hansen var 

stævneledere.  

Parallelt med KUM holdt vi lørdag eftermiddag 

et åbent put-and-run-o-løb i Jægersborg Hegn 

for lederne og andre interesserede. Stævneleder 

for dette var Susanne Thrane, og banelægger 

var Gert Bøgevig. 

Kæmpetak til alle funktionsledere og hjælpere, 

der skabte en meget flot KUM-weekend, som 

vi har fået stor ros for. KUM er et meget stort 

arrangement, fordi det er en ”totalløsning”, der 

omfatter transport til og fra, overnatning, be-

spisning, fest og to løb over en weekend. Del-

tagerantallet er forholdsvis lille, men arbejdet 

med forberedelser og afholdelse er af samme 

størrelse som for arrangementer med mange 

flere deltagere. Af samme årsag er KUM ikke 

en økonomisk guldgrube for arrangørerne. 

Økonomisk balancerer arrangementet, men 

nogle vil måske tænke over, hvorfor Søllerød 

OK gik med på at være arrangør. Det simple og 

gode svar er, at Søllerød OK har kapacitet til at 

løfte et sådant arrangement, og på den måde 

kan vi ”betale” lidt tilbage for alle de gode op-

levelser, som andre klubber har givet vores 

ungdomsløbere gennem årene.  

 

NatCup 
Sædvanligvis arrangerer klubben i november 

eller december måned én ud af de otte afdelin-

ger af NatCup i Østkredsen. I 2019/2020-sæso-

nen er Søllerød OK arrangør af den syvende af-

deling, der først holdes i februar 2020. 

 

Mesterskaber 
At Søllerød OK har mange dygtige oriente-

ringsløbere, vidner præmiestatistikken om. 

Som vanligt, har det især været klubbens unge 

og ældre aldersklasser, der har optrådt på præ-

mieskamlerne. 

 

 2019 2018 2017 

DM guld 6 13 8 

DM sølv 15 6 18 

DM bronze 15 7 7 

SM guld 7 6 9 

SM sølv 12 10 6 

SM bronze 12 10 0 
 

Klubben ønsker de mange medaljetagere stort 

tillykke! 

 

I 2017 kvalificerede Søllerød OK sig for første 

gang i klubbens historie til landsfinalen i Dan-

marksturneringen også kaldet DM Hold og 

vandt bronze. I finalen deltager de to bedst pla-

cerede førstedivisionsklubber fra landets tre 

kredse. I 2018 endte Søllerød som nummer tre 

i Østkredsens første division og kom ikke med 

til finalen.  
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I 2019 trådte et nyt løbsreglement i kraft, hvor 

ikke mindst reglerne for divisionsturneringerne 

var ændrede. Fra 2019 konkurrerer løberne i de 

aldersklasser, vi kender fra individuelle kon-

kurrencer, frem for som tidligere i klassegrup-

per, der omfattede flere klasser. Desuden er po-

intfordelingssystemet ændret, så flere deltagere 

fra samme klub kan tage point i hver klasse end 

hidtil. Et af formålene med at ændre reglemen-

tet har været at favorisere ”brede” klubber, der 

kan stille med deltagere i mange klasser, og 

klubber med mange ungdomsløbere, hvilket alt 

andet lige burde være en fordel for Søllerød 

OK. 

 

Den første divisionsmatch foregik den 5. maj i 

Kårup Skov i Vestsjælland. 103 søllerødder var 

tilmeldt, og det spændende var, om det var nok 

til at slå vores ærkerivaler fra Tisvilde Hegn, 

FIF Hillerød og Allerød. Det var det! Da dagen 

var omme, kunne vi sort på hvidt læse, at vi 

havde slået alle de tre andre klubber med det 

resultat, at Søllerød OK lå i spidsen af første 

division. Og som forventet med de nye regler 

havde mange flere søllerødder end vanligt taget 

point. 

 

Den anden divisionsmatch fandt sted den 8. 

september i Stokkerup Skov med 110 tilmeldte 

søllerødder. I denne match vandt vi over Tis-

vilde Hegn OK og Allerød OK, men tabte til 

FIF Hillerød.  

 

Med de to fine resultater havde Søllerød OK for 

anden gang kvalificeret sig til landsfinalen, DM 

Hold, der blev holdt den 6. oktober i Als Nør-

reskov. Det blev, som vi havde håbet på, et til-

løbsstykke. 115 søllerødder bakkede op om sa-

gen og tog turen til Als for at løbe med i DM-

finalen. Fra Holte afgik tidligt søndag morgen 

to fyldte busser med søllerødder, og fra Aarhus 

kom en bilfuld unge løbere. Det var en tur for 

hele klubben. Søllerød Orienteringsklub endte 

ligesom i 2017 på en flot tredjeplads, og mini-

SUT Hanna modtog bronzemedaljen på klub-

bens vegne. Vi fik også sagt tillykke til Erik 

Brühl, der havde udskudt fejringen af sin 80-

års fødselsdag for at kunne tage med klubben 

til Als.  
 

I 2020 løber vi fortsat i første division. DM 

Hold-finalen holdes af Nordkredsen, og for at 

komme på klubtur derop skal vi kvalificere os 

ved de to ”almindelige” divisionsmatcher i Øst-

kredsen. Den første finder sted den 19. april i 

Kongelunden, og selvom det måske ikke er det 

mest ophidsende o-løbsterræn i kongeriget, er 

det vigtigt, at vi alle prioriterer at deltage, hvis 

vi skal gøre os håb om at deltage i endnu et DM 

Hold. 

 

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 Ma-

thias førsteturen i en imponerende andenbedste 

tid. Lukas Becker var udtaget til det tyske 

landshold, men blev skadet inden og kunne 

desværre ikke deltage. 

 

I de mere hjemlige terræner omkring Himmel-

bjerget 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 sig.  

 

De tre D18-piger Alberte Kaae-Nielsen, Ca-

mille Næstoft Juhl og Mathilde Smedegaard 

Madsen samt Lukas Becker (H18) deltog på det 

danske landshold i De europæiske Juniorme-

sterskaber, der går under navnet JEC og fandt 

sted den 27.-29. september i Ardèche i Syd-

frankrig. Deltagerne var fordelt på fire klasser 

og løb konkurrencer i Sprint, Lang og Stafet. 

Udover en spændende oplevelse fik de unge 

søllerødder mere erfaring med at løbe interna-

tionale mesterskaber og opnåede fine placerin-

ger.  

 

Flot klaret af de unge søllerødder. 
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Træninger 
Søllerød Orienteringsklub har et stort udbud af træninger, der organiseres og gennemføres af vores 

frivillige trænere. Skemaet nedenfor viser træningsprogrammet i en almindelig uge udenfor ferierne. 

Det er stort set uændret fra forrige år. 
 

Mandag SUT-træning i forskellige skove kl. 17.30-ca. 20.30 med moment-

træning i skov, fælles spisning og tørtræning.  

Mini-SUT-træning i forskellige skove med leg og O-løb kl. 

17.30-18.30. 

Tirsdag Stafettræning i forskellige skove kl. 19.00-ca. 20.30 med høj-

intens O-intervaltræning i skov. Afholdes ikke i uger med 

NatCup. 

Onsdag TC eller NatCup i forskellige skove. Ingen klubtræning 

Torsdag Løbeteknisk træning fra Rudegård stadion kl. 17.30-ca. 18.45 

med løbeintervaller, trailløb, korte O-intervaller og alt, hvad der 

skal til for at booste fysikken, konditionen og løbeteknikken.   

I den lyse tid breddetræning i forskellige skove kl. 17.30-ca. 

19.00 med almindelig O-teknisk træning. Flyttes til lørdag for-

middag i den mørke tid. 

Fredag Styrketræning på Rudegård stadion (Holtehal 2) kl. 16.30-ca. 

18.00 med øvelser, der stabiliserer kroppen og forebygger skader 

ved O-løb. 

Lørdag I vintersæsonen breddetræning i forskellige skove kl. 10.00-ca. 

12.00 med almindelig O-teknisk træning.  

Søndag Eventuelt konkurrence 

 

Søllerøds ungdomstræninger har et meget højt niveau og er meget populære. Hver mandag deltager 

i gennemsnit næsten 50 unge mellem 6 og 18 år i mini-SUT eller SUT-træning. Tilsvarende deltager 

næsten 60 voksne i gennemsnit i breddetræning hver torsdag eller lørdag. Dvs. flere end 100 sølle-

rødder deltager i vores ugentlige træninger. 
 

mini-SUT 
Magnus Oscarsson er hovedtræner af vores 

yngste medlemmer, kaldet mini-SUT. Om året 

2019 skriver han: 
 

”Vi tilbyder stadig o-løb for børn fra 6 år. På 

Mini-SUT løber de mellem 6 og 12 år. 2019 har 

vi trænet 38 gange. Et snit på 22 børn per man-

dag. 822 starter er en lille forøgelse sammen-

lignet med 2018. Det er fortsat mandag 17:30 

og vi mødes de fleste gang på Rudegård, men 

vi er også i andre skove. 
 

Det er godt at se, at forældre hjælper til med at 

skygge egne og/eller andres børn. En del væl-

ger også forældrebanen, som vi mange gange 

tilbyder. 

Sommerfesten havde igen mål hjemme hos fa-

milien Bæk Christiansen efter SI-bane i Kirke-

skoven. Der blev det bad i poolen, grillmad, leg 

og medaljeoverrækkelse. 

 

Fra sommerfesten. Sonja, Elin og Dana. 
 

I september havde Mini-SUT 300-træninger-

fest på Femsølyng. Det var også et højdepunkt 

med Kaj og Torben som grillmester. 
 

Halloween O-hyggelig-O-løb, Indendørs i Hol-

tehal 2 har vi også haft tid til. 
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Året afsluttedes med julefest i december med 

julebanko, julegrød og hygge i Holtehal 2. 
 

Nogle få fra Mini-SUT har også prøvet at løbe 

stævne for første gang. Også til DM i hold fi-

nalen var der Mini-SUT´s. 

 

En helt uundværlig hjælp er Kirsten og Vibe, 

som sætter ud de fleste poster i skoven hver 

mandag. Og uden Birger, Susanne og Jens som 

hjælpere skulle det ikke være muligt at tilbyde 

Mini-SUT til klubbens yngste løbere.” 
 

SUT 
Kirsten Møller, Bo Konring, Henrik Molsen og 

Mads Lassen er det faste SUT-trænerteam. Ak-

tivitetsniveauet for SUT er imponerende højt. 

Læs selv, hvad Kirsten skriver om SUT i 2019.  

 

”SUT-året har budt på en masse træning. Alt i 

alt har vi afholdt 40 træninger! – med delta-

gelse af i snit 26,6 unge og 8,3 voksne trænere 

/ selvtrænende forældre / skygger. Det er en 

stigning på mere end fem løbere pr. træning – 

og det skyldes igen tilstrømning af blandt andet 

en del oprykkende mini-SUT’er, men også af 

nye udefra, der har hørt den gode historie om 

Søllerød OK og gerne vil være en del af fælles-

skabet. 

 

Det siger sig selv, at så mange løbere medfører 

en del logistik. Alene til SUT-træning har vi 

følgende funktioner: Banelægning, kortprint, 

postudsætning, planlægning af tørtræning, for-

snak, transport til / fra træningssted, kortudde-

ling og hurtig debriefing under træningen, 

skygning, ”onkel”- / ”tante”-funktion for de ny-

este løbere, madlavning, borddækning, afryd-

ning, afholdelse af tørtræning, oprydning og 

fejning, postindsamling… Vi får hjælp af utro-

lig mange søllerødder til disse opgaver, og tu-

sind tak til alle for det! Når man dertil lægger 

opgaverne ifm. stafettræningen tirsdag, kørsel 

(og undertiden madlavning) til TC / Natcup 

onsdag, interval-/løbetekniktræningen torsdag 

og styrketræningen fredag – så forstår man 

godt, at forenings-Danmark kun kan være for-

enings-Danmark med en masse frivilliges ind-

sats. 

 

I den forbindelse skal det også lige nævnes, at 

næsten alle de ovennævnte aktiviteter er for alle 

i klubben. Der er forskellige mål med de for-

skellige træningstyper, men alle er velkomne 

og kan få noget ud af at deltage næsten uanset 

O-teknisk kunnen, kondition, løbe- eller mu-

skelstyrke. Søllerød OK skal være en klub med 

sammenhængskraft – og det får vi blandt andet 

ved at træne sammen. 

 

Vi baserer træningen på de nye TBU-

principper (TBU: Træning af børn og unge), og 

for at udbrede kendskabet til dem holdt vi et 

trænermøde i februar, hvor vi havde nogle 

spændende diskussioner, og hvor der blev taget 

principbeslutninger om træningernes form og 

indhold. 

 

I foråret deltog vi i Påskeløbet, som i år foregik 

i Nr. Vosborg Plantage og Stråsø Hede. Det var 

en superhyggelig tur med træninger i vestjysk 

klitterræn, som altid kan mystificere og be-

tage... og Nr. Vosborg viste sig ligeledes fra sin 

drilagtigste side nogle af dagene! Men sjovt, 

dét var det, og vi fik ingen sne i denne sene på-

skeuge. 

 

Så var vi / nogle af os også til DM Nat i marts, 

DM Ultralang i april, DM Sprint og Sprintstafet 

i maj og SM Stafet og Lang i maj; selv om det 

blev til en del medaljer, vil jeg også rose jer, 

der tager af sted og kæmper alt, hvad I kan, 

uden at vinde medalje! For ungdomsløberne 

kan det være svært at have tålmodighed til en 

masse træning, hvis man ikke synes, at det rig-

tig giver resultat i konkurrence – men det bed-

ste resultat på længere sigt får man ved at træne, 

deltage i konkurrence, træne, deltage i konkur-

rence… og blive ved og ved med at lære mere 

og mere.  

 

Tiomila blev afholdt i Skåne og bød på talstærk 

deltagelse af Frida Hagedorn, Frida Elbæk, 

Emilie Bæk Christiansen, Selma Schytte-Ol-

sen, Agnes Due Nygaard, Ellen K. Larsen, Os-

car Bæk Christiansen, Vincent Becker, Ditlev 

Melbye, Marinus Næstoft Juhl, Mathias 

Buchgreitz og Sebastian Røysland Maltby på 

de to ungdomshold, der begge klarede sig pænt 

i den stærke konkurrence med de erfarne eks-

SUT’er Magnus Maag, Aske Jepsen, Mikkel 
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Kaae-Nielsen og Astrid Maag som holdledere. 

Mathias deltog ydermere i 10mila-stafetten 

sammen med Lukas Becker, mens Alberte, Ca-

mille og Mathilde fik klubbens bedste place-

ring i damestafetten, da de hentede pladsen som 

nr. 95 sammen med Amalie Tripax og Astrid. 

En meget våd – men også stærkt underholdende 

og inspirerende weekend. 

 

 
Fra 10-mila 2019 

 

Siden vendte vi tilbage til Sverige med delta-

gelse i Swedish League i Stockholm – og det 

med manér, da Mathilde sensationelt, men for-

tjent vandt sprinten i D18 foran en række su-

perstærke modstandere, mens Mathias blev en 

lige så fantastisk nr. 3. Herlig tur med en lille 

gruppe meget stærkt motiverede unge! 

Der var udtagelsesløb til EYOC (ungdoms-

EM) og JWOC (junior-VM) i juni; som nævnt 

har vi efterhånden en lang track record af del-

tagende søllerødder til disse internationale 

stævner. Udtagelsesløbene blev afholdt i Århus 

(sprint) og i skovene omkring Himmelbjerget – 

langt og varmt! I år løb Mathias Buchgreitz en 

udtagelse til EYOC hjem i H16, og D18-løbe-

ren Mathilde Smedegaard Madsen blev udtaget 

til JWOC. Desuden blev Lukas Becker udtaget 

til EYOC (H18) for det tyske landshold, men 

kom desværre ikke til at løbe pga en ærgerlig 

fodskade umiddelbart inden stævnet… Siden 

blev Lukas, Alberte Kaae-Nielsen, Camille 

Næstoft Juhl og Mathilde også udtaget til efter-

årets JEC (junior-EM). 

For de lidt yngre SUT’er var der SkovCup-fi-

nale, hvor det lykkedes os at blive nummer 2 

efter hård konkurrence med FIF Hillerød om 1. 

pladsen. Vi fejrede os selv med at spise nogle 

ret store is og se på svaleunger under ishusets 

tagskæg       

SUT’erne deltog selvfølgelig også i somme-

rens klubturs-højdepunkt, Swiss O Week – og 

jeg skal sent glemme synet af omkringfarende 

SUT’er under hyttesprinten, hvor der blev søgt 

oppe, nede…. og under! 

 

I august lykkedes det os ikke mindst takket 

være SUT’ernes indsats at kvalificere os til 

klubbens kun anden finale i DM for klubhold, 

og også ved selve finalen i oktober viste de 

unge deres kvalitet, da de bidrog stærkt til den 

samlede bronzemedalje. I mellemtiden havde 

vi løbet DM Stafet og Langdistance – og som 

sagt trænet en bunke. Dét er SUT’erne altså rig-

tig gode til! Nåja, og så at deltage i KUM, som 

vi selv var arrangører for… Rigtig fedt at se så 

mange SUT’er deltage og (tror vi) hygge sig. 

 

I 2020 ønsker vi os lidt flere SUT-deltagere til 

lidt flere løb, men først og fremmest, at vi be-

varer det gode humør og sammenhold i grup-

pen. 

Tusind tak for 2019 – nu venter 2020 med en 

bunke nye spændende O-oplevelser til alle       
 

På vegne af SUT-trænerteamet 

Kirsten Møller.” 

 

Breddetræninger 
Klubtræningerne også kaldet breddetrænin-

gerne tilrettelægges og afvikles af træningsban-

den under ledelse af Henrik Kleffel. Henrik 

skriver om træninger i 2019: 
 

”42 træninger á 90 min. = 63 timer var, hvad 

breddetræningen tilbød medlemmerne i 2019. 

Dette fine tilbud resulterede i ikke mindre end 

2.485 navne på startlisten, hvoraf de 64 blev 

noteret i kategorien ”Gæster/mini børn/nye”. 

Gennemsnit pr. træning var så lige godt 59. 

Højdespringerne i deltagerantal var som 

sædvanlig Julemaveræs med 140 deltagere, 

Klubmesterskab 101 og så en helt ”almindelig” 

træning i Ravnsholt ved Allerød med 80. Nåede 

vi så start nr. 30.000 (se beretningen 2018)? 

Jamen det gjorde vi da. 7. december 2019 

rundede vi dette magiske tal siden starten i 

2003. 
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Så meget statistik. Og husk så, statistik er jo 

bare statistik. Ud over de 63 timer er der ydet 

mange, mange timer med planlægning, 

banelægning, poster i skoven, poster hjem fra 

skoven osv. Derfor stor tak til alle de 

klubmedlemmer, der har gjort det muligt at 

afholde breddetræningerne, og ligeså stor tak til 

alle jer, der gad benytte sig af tilbuddet. Det gør 

det alt sammen til en god klub at være i. 

 

Træningerne i 2019 var fordelt i alle vore 

sædvanlige nærskove. Men intet træningsår 

uden forhindringer. I 2018 var det WMOC der 

holdt os ude af Tisvilde Hegn. I 2019 var det så 

KUM, der fortsat medførte skovlukning i 

Jægersborg Hegn og Ravneholm.  

Skovlukningen blev siden hen ophævet, men vi 

valgte frivilligt at undlade at bruge disse skove 

før efter KUM, der blev afviklet i oktober. 

Heller ikke DTU i Lundtofte er tilgængelig, 

idet der skal afholdes DM Sprint dér i 2021. 

 

Tisvilde Hegn var nu ikke længere ramt af 

restriktioner, hvorfor den årlige sommer-

afslutning var tilbage dér fulgt op af endnu en 

herlig grill aften hos Ellen og Jens i Vejby 

Strand. 

 

Også vores kort over Kokkedal Golfklub og 

omegn kom i brug til en nattræning i november. 

Nattræning, fordi der trods alt ikke er 

golfspillere på banen på dette tidspunkt. 

 

Et helt nyt bekendtskab i breddetræningsregi 

var Knurrenborg Vang ved Fredensborg. Allan 

Christiansen sørgede for lån af kort til denne 

lille spændende skov, hvor stort set alle var på 

udebane. 

 

Klubmesterskabet blev afholdt i Folehave, hvor 

Gert Bøgevig igen sørgede for banerne og 

afviklingen af konkurrencen. På en let frossen 

solrig novemberdag var opgaven at vurdere 

egen tid med mindst muligt fejlskøn og så løbe 

banen uden at have ur med. Længe så det ud til, 

at Peter Østergaard med et fejlskøn på kun 6 

sek. skulle løbe med trofæet. Men til sidst måtte 

Peter se sig slået af Andreas Melbye med et 

fejlskøn på kun 5 sek., hvorfor Andreas kan 

kalde sig klubmester 2019. 

 

 
Klubmesterskabet. Gert gør kortene klar. 

 
Mogens følger Anne i mål. 

 

Den absolut ligeså attråværdige titel som årets 

skildpadde 2019 tilfaldt August Steenbeck. 

August opnåede ikke størst muligt fejlskøn, 

men næst største fejlskøn. En svær disciplin at 

mestre. 

Foruden klubmester og skildpadde kåres på 

denne dag mesteren for den bedste/flotteste 

klubkage og årets bom. Klubkagemester blev 

Mathias Walter og årets bom tilfaldt Marianne 

Illum. 

 

Julemaveræs har siden 2008 været et fast årligt 

tilbagevendende arrangement. Igen i år var det 

Michael Graae, der havde påtaget sig opgaven 

at stå for arrangementet. Til hjælp med det 

praktiske havde Michael udskrevet resten af 

familien Graae. I skoven blev der budt på baner 

på traditionen tro ikke helt almindelige o-kort. 

Der var klippet og klistret, så kortudsnit var 

forrykket eller måske ligefrem stod på hovedet. 

Ikke helt nemt men underholdende. 

Deltagerantallet har hen over årene været jævnt 

stigende og med 140 deltagere blev der endnu 

engang sat ny rekord.” 
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Månedsbanen 
Siden 2015 har Gert Bøgevig lagt og udsat må-

nedsbanerne sammen med Vibe og således 

også i 2019. Månedsbanen er det faste tilbud på 

en bane i Rude Skov, der kan løbes, når det pas-

ser ind i ens eget program. Banerne kan hentes 

på klubbens hjemmeside eller tegnes af fra kor-

tet i skabet ved siden omklædningsrummene på 

stadion. 

 

Eliteudvalget 
Arbejdet med Søllerød OK’s elite varetages af 

Eliteudvalget under ledelse af Troels Christian-

sen, der skriver: 
 

”Eliteudvalgets arbejde har været roligt og kon-

struktivt. Udvalget udgjordes af Mogens Hage-

dorn, Mikkel Kaae-Nielsen, Rasmus Thrane 

Hansen, Kirsten Møller og undertegnede. 

 

Landshold 

I 2019 kom Mathilde Smedegaard Madsen med 

på juniorlandsholdet og blev udtaget til Junior 

VM i Århus/Silkeborg. Super sejt. Mathias 

Buchgreitz var ene om at repræsentere klubben 

ved EYOC i Hviderusland. 

I 2020 er Mathilde placeret i Udviklingsgrup-

pen, og Camille Juhl, Lukas Becker samt Ma-

thias i U18 gruppen. 

 

Søllerød stafet/10mila satsning 

Fjerde sæson med stafettræninger, og heldigvis 

fortsat med kompetente Johan Aagaard som 

træner. Træningerne holder både højt niveau og 

høj intensitet, og vi oplever tilgang af passive 

medlemmer fra andre klubber. Alene af den 

grund, at de synes vores træninger er vildt 

gode. Vi har sagt det i 5 år nu, men vi ved, du 

rykker dig og bliver en bedre natløber til samlet 

start og får forbedret kondien oveni. 

 

10mila 2019 var naturligvis en kæmpe Sølle-

rød-succes med 6 hold til start! Sådan en 8 ti-

mers konstant regn kan ikke ødelægge noget 

for 10mila-natten       

Kort kan det nævnes, at pigerne var topseje og 

blev nr. 85. Herrerne havde en lidt svingende 

stafet og endte som nr. 107. 

 

 

 

2020 

Vi arbejder for endnu bedre stafettræninger og 

i særdeleshed en satsning mod 10mila: nord for 

Stockholm med et lille 5-års jubilæum. For 

sammenhæng mellem ungdom og elite, hvor vi 

koordinerer løbende med SUT, og for håndte-

ring af løbende sager, tilskud mv. VM på hjem-

mebane med klubtur til sommer, og Junior VM 

og EYOC måske med Søllerød-deltagelse? 

 

Der skal lyde en stor tak til klubben for den ge-

nerelle opbakning til både stafetsatsning og eli-

tearbejdet i al almindelighed, vores vellidte 

træner Johan Aagaard for fantastiske træninger 

og konstruktiv medvirken, og endelig til det øv-

rige Eliteudvalg. 

Troels” 

 

Kort 
Der er ikke tegnet nye kort i klubben i 2019. 

Forud for 3.-6. divisionsmatchen i april og 

KUM i oktober blev kortene over Rude Skov 

og Jægersborg Hegn til gengæld opdaterede af 

Niels Raagaard. Når vi afholder stævner, skal 

kortene være tip-top, men det er også vigtigt 

med nøjagtige kort til vores træninger. Enhver, 

der færdes i skovene, oplever jævnligt, at om-

råder er blevet fældet, hegn er sat op, og sågar 

at nye søer etableres, og Niels gør et meget stort 

arbejde for at holde kortene opdaterede.  

 

Henrik Kleffel har i en del år været koordinator 

af klubbens kortportefølje, herunder salg af 

kort, men blev i 2019 afløst af Michael Graae.  

 

Find Vej  
FindVej-dagen har i mange år har været en 

landsdækkende PR-begivenhed for oriente-

ringssporten i april/maj. I 2019 havde DOF 

valgt i stedet at lægge sig op ad det internati-
onale orienteringsforbunds World Orientee-
ring Day. Søllerød Orienteringsklub deltog 
ikke i denne. 
 

Klubaktiviteter 
Sommerafslutningen, der falder sammen med 

den sidste breddetræning inden sommerferien, 

blev lige som de seneste mange år holdt på 

Nordkysten. Jens Aaris havde lagt baner i Tis-

vilde Hegn. Bagefter var der mulighed for en 
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forfriskende dukkert i Kattegat fra stranden i 

Tisvilde, og så gik turen til Vejby, hvor Ellen 

og Jens Aaris igen, igen lagde hus til en hygge-

lig klubaften i deres hus på toppen af klinten 

med grill, sang, masser af hygge og selvfølge-

lig, fristes jeg til at sige, den flotteste solned-

gang over Kattegat. Mange tak til Ellen og Jens 

Aaris. 

 
Den sidste sol på terrassen i Vejby. 

 

For mange søllerødder og deres familier var 

sommerens højdepunkt turen til Gstaad i 

Schweiz med deltagelse i 2019-udgaven af 

Swiss-O-Week. 55 søllerødder i alle aldre del-

tog i turen, som Ulrik Illum havde arrangeret. 

Ulrik havde for flere år siden booket et kæmpe-

chalet, der havde plads til de fleste og dertil rig-

tig gode køkkenfaciliteter. SOW omfattede 6 

etaper. Den første var en sprint i det fashionable 

Gstaad, og resten foregik i de omkringliggende 

bjergterræner. Som ventet var løbene både o-

teknisk og fysisk krævende, og der var næppe 

nogen af søllerødderne, der ikke var godt ud-

fordrede og underholdt i de spektakulære om-

givelser. Alt i alt blev det en fantastisk tur med 

mange oplevelser og masser af godt klubliv, og 

dejligt var det, at der blandt deltagerne var en 

del af vores forholdsvis nye medlemmer. Stor 

tak til Ulrik for endnu en gang at arrangere en 

fantastisk klubtur. 
 

Søllerød Orienteringsklub havde 29-års fød-

selsdag den 1. august – det var midt under klub-

turen til SOW, hvor vi dog ikke fejrede den. 

Men ved den første torsdagstræning efter ferien 

diskede Torben og Kaj op med kagekone og -

mand, chips, slik og saftevand i forskellig 

styrke til eftersnakken på Rudegård Stadion, så 

fødselsdagen blev alligevel behørigt fejret. Kaj 

og Bo Rasmussen havde endvidere sat SI-

enheder i skoven, så det blev et rigtigt fødsels-

dagsstævne. Tak til Torben, Kaj og Bo for at 

fejre vores fødselsdag. 
 

Inden turen til DM Hold på Als gav Bo en in-

troduktion til løbsområdet for alle interesse-

rede. Bo viste billeder fra løbsterrænet, der var 

hentet fra ”nettet” og refereret til et FindVej-

kort over skoven. Deltagerne fik et indtryk af 

terrænet, og hvordan korttegneren fortolkede 

det, og var godt forberedte inden turen til DM 

Hold-finalen.  

Som beskrevet ovenfor, er Søllerøds tilbud om 

træninger meget stort, og for SUT er der fast 

ugentlig teori også kaldet tørtræning i forbin-

delse med mandagstræningerne. Derudover har 

vi vores O-skole, der er et tilbud til alle klub-

bens medlemmer. Emnerne skifter, og i foråret 

har der været afholdt to velbesøgte klubaftener 

i banelægning med Bo Konring som instruktør.  

 

Træningen på den sidste lørdag i november må-

ned var ophøjet til at være konkurrencen, hvor 

året klubmester og skildpadde skulle findes. 

Mesterskabskonkurrencen foregik i Folehaven. 

Gert var endnu engang banelægger, og konkur-

rencen gik i al sin enkelthed ud på at gætte sin 

forventede løbstid forud for starten og løbe ba-

nen uden ur. Klubmester i 2019 blev Andreas 

Melbye (SUT), som gennemførte i en tid kun 5 

sekunder fra den forudsagte. Den ligeså presti-

gefyldte titel som skildpadde tilfaldt August 

Steenbeck (også SUT), hvis løbstid lå næst-

længst væk fra den forudsagte. Begge blev 

hædret ved klubmesterskabsfesten lørdag efter-

middag, som Trine havde arrangeret, og hvor 

der også var kagekonkurrence og Bomkanon. 

Vinder af Bomkanonen 2019 blev Marianne Il-

lum med en forrygende fortælling fra klubturen 

i 2017 til Passo Rollo i Dolomitterne, hvor Ma-

rianne kom noget på afveje og havde en meget 

lang dag i bjergene. 
 

Klubben generelt 
Ved udgangen af 2019 havde klubben registret 

332 aktive medlemmer. Ved udgangen af 2018 

var tallet 307, så vi har haft en netto medlems-

fremgang på 25 svarende til 8%. Medlems-

fremgangen er procentvis ens for gruppen af 

unge på 0-18 år og gruppen af voksne over 18 

år. 
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Hen over 2019 har klubben haft 350 aktive 

medlemmer og 28 passive medlemmer mod 

339/35 i 2018.  

 

 

 
 

 Ultimo 
2019 

Ultimo 
2018 

Ultimo 
2017 

Ultimo 
2016 

Vækst 
18-19 

Vækst 
% 

Aktive 332 307 267 300 25 8 
- Damer 131 117 99 114 14 12 
- Herrer 201 190 168 186 11 6 
- 0 – 18 år 93 87 75 95 6 7 
- 19 år og 
ældre 

239 220 192 205 19 9 

Passive 35 35 38 35 0 0 

 

Klubben holdt generalforsamling torsdag den 

28. februar med 43 deltagere. Beretning, regn-

skab, budget og kontingent (uændret) blev god-

kendt, og der var ikke indkommet forslag til be-

handling. Resultatet udviste en positiv afvi-

gelse fra budgettet, hvilket primært skyldtes, at 

World Masters Orienteering Championships 

gav et pænt overskud, der ud fra et forsigtig-

hedsprincip ikke var indregnet i budgettet. 

 

Gitte Oscarsson genopstillede ikke til posten 

som kasserer, og i hendes sted blev Trine Næ-

stoft, som allerede var medlem af bestyrelsen, 

valgt. Lotta Lüthje, Mads Lassen, Andreas 

Mikkelsen og Rune Østergaard (suppleant) 

blev valgt ind i bestyrelsen og afløste Iben 

Maag, Anne Kaae-Nielsen og Aske Jepsen. 

Stor tak til Gitte, Iben, Anne og Aske for jeres 

store arbejde i bestyrelsen.  Philip Bæk Christi-

ansen afløste John Lassen som revisor, og Jens 

A Hansen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Efter den formelle del af generalforsamlingen 

hædrede vi Årets Søllerod. Det blev Vibe, vo-

res mangeårige redaktør af Komposten. Og en-

delig gav vores tre dygtige juniorpiger, Alberte 

Kaae-Nielsen, Camille Næstoft Juhl og Ma-

thilde Smedegaard os et spændende indblik i, 

hvordan de har oplevet at deltage i internatio-

nale mesterskaber. Og at de er dygtige, beviste 

trioen nogle uger senere ved at besætte alle tre 

pladser på sejrsskamlen i D-18 ved DM Nat.  

 

Søllerød Orienteringsklub er en velfungerende 

idrætsforening og helt afhængig af medlem-

mernes frivillige arbejdsindsats. Vores trænere 

og assistenter lægger et kæmpearbejde og en-

gagement i opgaverne uge efter uge året rundt, 

og mange forældre hjælper til med blandt andet 

madlavning, kørsel og skygning. Når vi afhol-

der stævner, har mange medlemmer været en-

gageret i forberedelserne halve og hele år 

forud. For slet ikke at tale om alle de hjælpere, 

vi trækker på, for at afvikle dem. Knap så syn-

lige er alle vores back-office funktioner. Når vi 

måske ikke tænker så meget over dem i daglig-

dagen, er det fordi de varetages af engagerede 

og aldrig svigtende medlemmer og fungerer 

perfekt. Her tænker jeg på vores kasserer Trine 

Næstoft, som styrer både finanser og medlem-

mer; vores klubtilmelder Kirsten Olsen, som 

året rundt er inde over hver eneste af vores til-

meldinger i O-Service; Vibe Bøgevig, som 

samler stof til, redigerer og udgiver 6 spæn-

dende og meget læseværdige numre of klubbla-

det Komposten hvert år; Claus Kaae-Nielsen, 

som skriver artikler om vores aktiviteter til lo-

kal- og dagbladene; vores hjemmesideadmini-

strator Helge Tillingsøe og vores materielbe-

styrer Jens Krebs. 

 

Vi skylder alle vores frivillige en meget stor tak 

for det store arbejde, de gør for vores klub. 

 

Fremtiden 
Vores mange træningstilbud til voksne og 

unge, inklusive stafettræningerne kører uæn-

dret videre i 2020. På stævnesiden er molbosæ-

sonen godt i gang. 

I bededagsweekenden arrangerer vi SM Stafet 

og Lang i Tisvilde Hegn. Heidi og Jens Hansen 

er stævneledere, og Henrik Kleffel er banelæg-

ger. 
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Onsdag den 5. februar er Søllerød arrangør af 

sæsonens 7. afdeling af NatCup, der løbes i 

Rude Skov. Erik Melbye er stævneleder med 

Anne Skovbæk og Svend-Erik Jepsen på side-

linjen, og Lukas Becker er banelægger. 

 

Den sidste lørdag i maj måned afholder vi Co-

penhagen Exhaust Trail for sjette år i træk i 

Ravneholm og Geel Skov; selvfølgelig med 

bakkesprint op ad Holtekollen. Stævneledelse 

og ruteplanlægning er i hænderne på vores ung-

domsløbere sammen med Anne Kaae-Nielsen. 

 

Lørdag aften efter DM Mellem den 30. august, 

hvor Tisvilde er arrangør, går starten på Mid-

gårdsormen, som Søllerød arrangerer.  

 

I 2020 er Søllerød arrangør af første afdeling af 

SkovCup den 6. maj i Ravneholm. 

 

I påskeferien drager SUT med forældre m.fl. til 

Yorkshire i England for at deltage i et større 

stævne, JK-2020. Det er ikke første gang, SUT 

deltager i JK, og endnu en gang er det Ulrik Il-

lum, der er turarrangør. 

 

I juli er Danmark vært ved verdensmesterska-

berne i sprintorientering (WOC),  De foregår i 

Trekantområdet med deltagelse af hele ver-

denseliten - og Søllerød OK. For vores ved-

kommende må vi dog nøjes med at deltage i 

publikumsløbene. Til gengæld arrangerer vores 

SUT-trænere Kirsten og Bo en klubtur dertil 

med tilbud om ekstratræning i vestjysk klitter-

ræn. 
 

Som ovenfor skrevet, har vi haft en pæn tilgang 

af voksne medlemmer. For at give dem en god 

introduktion til o-sporten har vores voksentræ-

nerteam taget initiativ til at holde et kursusfor-

løb over 5 uger for voksne begyndere. Målet er, 

at deltagerne efter endt forløb kan løbe en mel-

lemsvær bane ved Danish Spring i Grib Skov 

den sidste weekend i marts. 

 

På den lidt længere bane arrangerer Søllerød 

OK DM i Sprint og Mixsprint i 2021 i Lyngby 

og DM Stafet og Lang i 2022 på Bornholm i 

samarbejde med den lokale klub, Viking Atle-

tik. 

 

I 2020 holdes Tiomila-stafetten i Stockholm-

området. Vi håber at kunne stille flere 10-

mandshold lige som i 2019 og derudover et el-

ler flere damehold og ungdomshold. Følg med 

i Komposten eller spørg Svend-Erik Jepsen, 

hvis du vil vide mere. 

 

Årets første divisionsmatch er den 19. april i 

Kongelunden. Vi håber, at rigtig mange af jer 

vil være med til at forsvare vores plads i Øst-

kredsens 1. division. Jo flere vi er, jo bedre er 

vores muligheder for at slå de andre klubber, og 

jo festligere bliver det – og jo bedre bliver vores 

chance for at komme på klubtur til DM Hold til 

oktober.  

 

I sommeren 2021 holdes verdensmesterska-

berne i skovdistancer i området omkring i 

Doksy i Tjekkiet, som vi allerede har besøgt på 

tre tidligere klubture. Området er kendt for sine 

fantastiske sandstensformationer og detaljerige 

terræner, og Ulrik Illum har booket plads til os 

på samme sportshotel, som vi har boet på de 

forrige gange.  

 

Dette er beretningen om Søllerød Orienterings-

klub i 2019. Som ovenstående forhåbentligt vi-

ser, er vi en stor klub med usædvanligt mange 

engagerede medlemmer. Ud over at vi har et, 

tør jeg godt sige, bemærkelsesværdigt stort ud-

bud af velbesøgte træninger, arrangerer vi gang 

på gang stævner på et højt niveau, men aller-

vigtigst har vi et blomstrende klubliv, der ud-

folder sig både i hverdagen og på vores ture til 

nær og fjern. 
 

Tak for endnu et godt år.  

 

Trørød i januar 2020 

Niels la Cour Bentzon 
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Mathias Buchgreitz modtager 
Søllerød Orienteringsklubs Ungdomspris 2019 

 

Søllerød Orienteringsklubs Ungdomspris blev 

indstiftet af Anders Ølgaard (1926-2009) i 

2006 med ordene: 

”Prisen gives til en ungdomsløber, som ved sin 

interesse for orienteringsløb og sine indsatser i 

træning, løb og kammeratskab har været en po-

sitiv deltager i Søllerød Orienteringsklubs ung-

domsgruppe”. 

 
Mathias, her fotograferet lige efter målgang 

ved Jættemilen, hvor Mathias havde valgt at 

stille op i H-20. Han kæmpede i skoven i 2 timer 

11 min. og 26 sek., og blev nr. 12. 

 

I 2019 er Mathias Buchgreitz udpeget som årets 

ungdomsløber. Mathias begyndte i SUT i 2013 

og har i årenes løb udviklet sig til en både men-

talt, teknisk og fysisk stærk O-løber. I år har 

han konstant markeret sig som én af landets to 

bedste løbere i sin aldersklasse ved at tage me-

dalje til alle individuelle DM undtagen ét. Han 

blev udtaget til EYOC for første gang og viste 

stort potentiale med en fornem top 15-placering 

ved sprinten og ved at blive nr. 2 på sin tur ved 

stafetten. Det var naturligt, at Mathias efter et 

meget konstant 2019 blev udtaget til DOF’s ny-

dannede U18-gruppe. Vi tror, at den skarpe 

konkurrence mellem Mathias og den anden lø-

ber har medvirket positivt til Mathias’ udvik-

ling, og at meget mere godt er i vente! 
 

At de to løbere har et godt venskab, understre-

ger en anden pointe, som også har været tydelig 

inden for SUT-gruppen: Mathias er en god 

kammerat, hjælpsom og altid med øje for at in-

kludere de øvrige både yngre og ældre i sociale 

og træningsaktiviteter. 

Mathias er i øjeblikket ”udlånt” til HNIE, men 

kommer hjem til sommer – og i mellemtiden 

ved udvalgte løb og stævner       
 

Udnævnelsen ledsages af to vandrepræmier: et 

(for tiden lettere ramponeret) pilekogger og en 

bog, hvor prismodtageren skriver en beretning 

– samt et gavekort til Løberen / O-butikken.  

På vegne af SUT-trænerteamet. 

Kirsten Møller. 

________________________________________________________________________________ 
Velkommen til: 
 

Niels Hadrup, 1975 
Søren Reker Hadrup, 2010 
 

Esben Linde, 1984, 
Ditte Søndergaard Linde, 1984 
Gro Søndergaard Linde, 2013 
Birk Søndergaard Linde, 2016 
 

Ina Noes-Holt 1993 

 

Henrik i eftersnak, efter Kommunens 
hædringsaften d.17/1: 

 
Æres dem som æres skal. I Rudersdal Kom-
mune betyder det vindere af DM og SM. 
Dette er sket, men ikke alle var til stede på 
dagen. 
Mangler du at få din hædersbevisning, kan du 
afhente den i klubhuset. 
 

I Søllerød OK er kodeks lidt anderledes. Her 
ærer vi alle medlemmer, der er med til at 
gøre det til en god klub at være i. Er du en del 
af klubben, ja så er det dig, vi tænker på. 
 

O-hilsen Henrik Kleffel
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Så svært kan det være!  

 

              
        Geel Skov 9.1.2020       Julekonkurrence 2019                             Geel Skov 4.11.2018                                   

 

Da Anne Kaae i Kompostens december num-

mer på side 25 havde indrykket et lille bøn-

skrift: HJÆLP FOTONISSEN - julekonkur-

rence, ja så måtte det gode, hjælpsomme jule-

hjerte straks træde i hjælpsomheds karakter, 

måske ikke mindst foranlediget af almindelig 

indbildskhed om, at vi rødder jo kender hver 

rod, hver sten, hver sø, hver sti i nærskovene. 

Og det gik jo også nemt - - - 

med de to første: Holtekollen og Søen ved Møl-

levej -  tidligere Svinemose. 

 

 Så var der lige hulvejen. Under Julemaveløbet 

tjekkede jeg lige Grusgravsvejs hulvejsgen-

nemskæring ned mod Sækkedam. Gys! Træ-

erne var forkerte. Rødderne og stenene i Geel 

Skov (billedet øverst til højre) rørte intet i hu-

kommelsen. Nytænkning: Anne havde nævnt 

noget om en udstilling på Mothsgården. Her 

måtte nøglen til juleeventyret findes.  

Jeg drog til det smukke, gamle museum ved 

kirken, kroen og gadekæret i Søllerød. Jeg sat-

sede de store midler. En hel skinnende 20 krone 

skulle min aldersklasse slippe for at blive luk-

ket ind til Daniel Bødker Sørensens interes-

sante og smukt forevigede fotomotiver: 

LANGT FRA VERDEN – stemningsbilleder 

fra Rudersdal.  

Og her var de så: julekonkurrencebillederne i 

smukt og stort format. Jeg fotograferede til se-

nere ’skovbrug’, men nøglen fandt jeg ikke. 

Der stod Rude - og Geel Skov. Dog blev Møl-

levej nævnt, men den havde jeg jo klaret. Da 

jeg betalte, havde jeg bemærket, at der lå en 

stak bøger, som hed det samme som udstillin-

gen, så fat i publikumseksemplaret og bladre. 

 Efter en herlig stund med bogen kørte jeg hjem 

fuldt så lidt hjulpet, som da jeg kom. Hjemturen 

skulle dog lige forbi en hulvej ved Løjesø, og 

her var bid.  

Anne havde venligt forlænget fristen for indle-

vering af svarene til den 6.1., så da vi havde 

træningsløb i Geel Skov d. 4.1., så brugte jeg 

mere tid på at jagte sten og rødder end på at 

pudse formen af til Molboløbstarten dagen ef-

ter.  

Jeg fandt mange rødder og sten, men altid var 

der noget der ikke passede. Jeg indsendte mit 

svar med kun 75% gættet. Selvværdet flugtede 

med skovbunden. Et par dage efter dukkede en 

mail op om, at Michael Graa og jeg var de ene-

ste, der havde klaret 3 af de 4 billeder og efter 

samme princip, som man vælger ny formand i 

Folketinget ved stemmelighed, stak Forman-

den hånden i den kinesiske vase og udtrak, ja, 

mit navn.  

Michael skulle ikke snydes og fik 2 fribilletter 

til Daniels fotografier på Mothsgården. I øvrigt 

kan et besøg til udstillingen varmt anbefales. 

Dog skal de fleste nok påregne at slippe det 

dobbelte beløb. Ældre borgere belønnes med 

halv pris for at slæbe deres skrøbelige kroppe 
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helt til tops på Søllerød Bakke. Udstillingen kø-

rer fortsat gennem vinter og forår, så det er ikke 

for sent at se de kendte og ukendte billeder fra 

vores skove og hele Rudersdal Kommune. 

Nu kunne den magelige sjæl jo stille sig til-

freds, men nej, hvor var det 4. foto taget. Anne: 

Spørg lige Daniel, please! Meget hurtigt kom et 

kortudsnit med en cirkel, og lige så hurtigt var 

jeg i Geel Skov. Men ’indenfor en cirkel’ sådan 

cirka kan være et vidt begreb, især da der var 

anlagt en rollespilsborg i samme område, hvil-

ket betyder kraftig nedslidning. Efter en del 

gåen på kryds og tværs så jeg et par sten og en 

terrænmæssig hældning og nogle rødder, men 

også et par væltede stammer (billedet øverst til 

venstre). Så blev der ’finorienteret’ og bortset 

fra stammerne, som må være faldet siden 

4.11.2018, var alt på plads. Stedet var fundet, 

men ikke ved egen hjælp og noget sent: SÅ 

SVÆRT KAN DET VÆRE! 
 

Ved træningen i lørdags i Ravneholm med-

bragte Formanden Daniels smukke bog, som 

med pæne ord fra Niels blev givet mig og med 

et venligt lykønskningskort fra Daniel Bødker 

Sørensen vedlagt.  

Kortets motiv var en islagt Løjesø – et sjældent 

syn. Tak til Anne Kaae for en udfordrende ju-

lekonkurrence. 

Kaj Rostvad 

 

 
Kaj Rostvad og Niels Bentzon

 

 

 
I 2019 var vi næsten 50 Søllerødder til 10Mila til Skåne, og vi havde hele 6 stafethold med, og ikke 

mindst gennemførte alle. Vi havde 2 hold i hver af klasserne 10Mila (10 herreløbere), dameklassen 

(5 dameløbere) og ungdomsklassen. Den succes vil vi gerne gentage, og vi er klar til endnu en for-

rygende tur til det legendariske løb, der denne gang foregår tæt på Stockholm og Arlanda lufthavn.  
 

Udsendt 26/1 2020 til alle stafettrænende. 
Så starter vi stafettræningen op igen.  
Første gang på tirsdag den 28. januar  i Rudeskov Nord, fra Femsølyng.  
Fremover løber vi kl. 19.00 - dvs. en halv time tidligere.  
Til 10MILA er vi nu tilmeldt med 5 hold i alt, to tio-hold, et damehold og to ungdomshold.  
 

Er du også interesseret i 10-mila skal du kontakte Svend-Erik på sejjepsen@gmail.com 
 

Alle søllerødder, der kan løbe en svær bane, er velkomne til stafettræningen. Kontakt Svend-Erik. 
_______________________________________________________________________________________ 

Sommerferietur 
Tag med som tilskuer til WOC i Sprintorientering, som foregår i Trekantområdet i uge 28. 

Kirsten har reserveret Danhostel i Kolding til søllerødderne.  

Selvfølgelig er der også sørget for publikumsløb og det både i skov og i by. 

Se mail fra Kirsten Møller fra 14. januar 2020. 

 

    Søllerød Stafet til 10Mila i 2020 
 

mailto:sejjepsen@gmail.com
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Ekstremsport i mildt vintervejr  
Avisartikel den 13. januar 2020 i Frb. Amts Avis 

 

Af Nanna Rye Nielsen 
 

 
Fotografi af billedet i avisen. 

 

D. 11. januar, da klokken slog 9.00, lød start-

skuddet til årets Kong Vinter Adventurerace og 

omkring 30 hold drønede afsted på mountain-

bikes med kurs mod Store Dyrehaves mtb-spor.  

 

På udleverede kort skulle alle deltagerne finde 

poster - godt nok ad en del omveje - på vej til 

Tisvilde.  

I snart tre år har jeg nu kørt adventurerace, og 

jeg ved stadig ligeså lidt om, hvad løbene kan 

byde på af udfordringer, som da jeg startede.  
 

Jeg ved bare, at det handler om at løbe en masse 

orienteringsløb og køre endnu mere mountain-

bike orientering. Hvad man ellers møder, ken-

des først på dagen. 

Denne gang skulle vi foruden løb og mtb. gen-

nem et labyrint-o-løb og en enkelt klatrebane. 

Derudover handlede det bare om at give den 

fuld skrue.  

Mit hold bestående af to gode efterskolekam-

merater Thorbjørn og Jens Kristian er begge 

dygtige til at orientere, og vi er efterhånden 

inde i en god rutine med, at det er de to, som 

styrer kortet, når vi er til race. De har dog hørt, 

at jeg er begyndt at løbe i Søllerød orienterings-

klub i slutningen af 2019, og de syntes derfor 

begge, at de ville teste mine evner.  

En smule presset fik jeg, på trods af min tvivl 

på mine orienteringskundskaber, guidet os 

igennem et o-løb - uden bom eller fejlklip.  

Resten af racet foregik på cyklen, og da vi kom 

i mål efter 6 timers race, var vi de første til at 

klippe målposten.   

Glade og tilfredse kunne vi gå i seng, og nu ser 

vi frem til det næste race, som ligger i marts. 

Forhåbentlig har jeg fået endnu mere erfaring 

med kortet til den tid.  

Vi ses i skoven, hilsen Nanna Rye  
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Nytårsstafetten 2020  
 

Af Magnus Oscarsson. 

 

I januar ligger altid, ja i 50 år, Nytårsstafetten. Arrangeret af Holbæk OK. 
 

En speciel og hyggelig begivenhed. I år ekstra speciel då det var fest som på et Guldbryllup. 

 

Annebjerg skov ud med Isefjord var en ny skov for 

mig. Kuperet til at vare på Sjælland og fin til denne 

type av stævne. 

Der er mange klasser, men jeg og Iben løb 3x3 km. 

Det vil sige at Iben startede, derefter løb jeg samme 

bane for siden at skifte over til Iben igen for tur to. 

Tre ture blev det til.  

Meget sjovt, men denne type av stævne passer nok 

bedre, da det er sommer og varmt. 

 

 

Vejret var heller ikke det bedste denne søndag, men med stævnecenter inde i granskov og i en stor 

lavning holdt den værste blæsten og regnet ude. 

 

Søllerød var ikke den største klub denne søndag 

og med vejrprognoser og skader løb Mogens 

med Tim. 

Familien Koue trodsede også vejret og løb åbne 

baner.  

 

Og så kom Ingrid, Ella, Laura og David fra U2-

lejr og løb i forbindelse med deres weekend-

lejr. 

 

          

 

Et foto lyver al-

drig vel? Man så 

kun ryggen af 

mig.       

 

 

Fotos fra Hol-

bæk OK 

 

 

 

 

 

Mogens Hagedorn. 
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U1-weekendsamling i Østkredsen fra 10. – 12. januar. 
U-1 er for børn født i 2007, 2008 og 2009 

 

 
Laura-Johanne David Koue, Ella Reker Hadrup, Ingrid Due Nygaard. 

 

Disse tre piger deltog i weekendsamlingen, hvor Nytårsstafetten, som Magnus har skrevet om, ind-

gik. Indkvartering på Avnstrup Spejdercenter. 

 

Jeg fik en snak med pigerne i går (27/1) i forbindelse 

med SUT-træningen og kan konkludere, at det var en 

super god tur, hvor pigerne havde fået mange nye ven-

ner fra andre klubber.       
 

”Vi startede ud med natløb fredag aften i Hvalsøsko-

vene. Ved natløbet løb vi alle tre sammen og ved dag-

løbet alene.”  

”Jeg kan se, at det er en mellemsvær bane, det er da 

ret godt at klare sådan en om natten!” 

Denne ros tages der helt afslappet på. 

 

”Første lør-

dagstræ-

ning løb vi 

hver for 

sig.  

Og sidste 

lørdagsløb 

var en slags 

stafettræning med gaflinger. Vi var på hold, hvor vi løb 

2 - 5 poster og ventede på hinanden, og så startede vi 

igen.”       
 

                                 Udsnit af stafettræningsbanen 
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”Vi lavede også sådan noget rundt om huset, 

hvor man skulle øve det der med at skifte. Der 

var to poster, og så lærte vi, hvordan man tager 

næste turs kort og giver det til makkeren, der 

skal ud på næste tur.”  

 

 
Første lørdagstræning. 

 

Om søndagen deltog pigerne i Nytårsstafetten 

på hold med de andre kursusdeltagere. Det var 

tremandshold, der løb Begynder, Let, Begyn-

der. ”Vi løb begynder,” siger de tre piger og 

griner, mens jeg konkluderer, at andre sikkert 

er mere erfarne, end de er. 

”Hvornår får I så mulighed for at møde de an-

dre igen?” 

”Der er en Superlørdag i Sverige, hvor man kø-

rer derover om morgenen og hjem igen om af-

tenen. Det skal vi helt sikkert med til.”  

”Jeg kan ikke den dag”, siger Ella med lidt ærg-

relse i stemmen. 

Vi finder frem til, at det er den 8/3.  

 

Jeg spørger herefter om, hvordan det går med 

SUT-træningen. ”Jeg synes, det går godt,” siger 

én og de andre bakker op. De fortæller, at de 

kommer stort set hver mandag. Det går fint selv 

i mørke, men alle tre kan bedre lide at løbe, når 

det er lyst. 

”I mødes også heroppe bagefter til mad og te-

ori, hvad synes I om det?” 

”Det er rigtig hyggeligt – og så hilser man også 

på hinanden.” 

Pigerne er blandt de yngste i gruppen (13 år i 

2020) og kender nu de andre.  

Jeg spørger til teorien, som jeg finder, må være 

svær at tilrettelægge, når der er så mange ni-

veauer. 

De fortæller, at Bo oftest starter med deres 

bord, hvor de yngste sidder og så bagefter tager 

de andre. 

De synes de lærer meget. 

 

Jeg spørger, om de vil sige noget, jeg ikke har 

spurgt om. ”Ja, vi anbefaler, at der kommer 

mange flere med, fordi det er rigtig hygge-

ligt” 

”Vi så et billedshow fra andre U1-lejre. Og der 

så vi billeder af bl.a. Vincent og Sebastian. Men 

de er ældre nu.” 

 

”Der er jo også sommerlejr,” siger jeg. 

Ja, lyder det i kor. 

 ”I siger ja på en måde som om, I gerne vil 

med.”  

De tre har allerede besluttet, at de vil med. 

 

Forhåbentlig har endnu flere lyst til at deltage. 

U1-sommerlejren afholdes 27. juni – 1. juli i 

Hanbohus, der ligger i Tranum. 

 
Vibe Bøgevig 

________________________________________________________________________________ 
 

Læser du Komposten? 
En del familier har valgt udelukkende at læse klubbladet på nettet. Det kan gøre det sværere at 

komme i tanke om at få læst det. Der bliver sendt en besked ud til alle medlemmer, når Komposten 

er tilgængelig på hjemmesiden. Sørg for at læse der, eller bed om at få bladet i hånden. Det er vig-

tigt at få det læst, hvis du vil følge med i, hvad der sker i klubben. 

Du kan vælge/fravælge i O-service ved at sætte/fjerne et hak.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Der er nu kommet besked om U2-sommerlejren. Den afholdes 27/6 – 2. juli.  

Hvor, kan endnu ikke ses i O-service. 

U2 er for børn født i årene 2004, 2005 og 2006. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Breddetræning = træning for alle  
 

Sæsonens første måneds 

træninger har nu fundet 

sted. 

Med en lidt forsigtig start i 

Geel Skov med under 50 

løbere i skoven, var det lidt 

bange anelser, der meldte 

sig. Var kurven vendt? Men bange anelser er til 

for at bliver gjort til skamme. De tre følgende 

træninger var alle med deltagerantal over 60. 

Lad bare dette blive en Søllerød standard. Det 

er faktisk rigtig meget sjovere at være banelæg-

ger til en træning, når der også er nogen, der 

gider løbe banerne. 

 

Januar bød på en enkelt træning i en gæsteskov. 

Træningen i Tokkekøb Hegn sluttede måneden, 

med en træning i noget for tiden så sjældent 

som solskin, der gjorde det endnu sjovere at 

løbe Gerts små sløjfer i den centrale del af sko-

ven. 

 

Februar bryder målsætningen om mindst én 

gæsteskov pr. måned. Til gengæld kan vi glæde 

os til træninger i de til breddetræning ikke så 

ofte benyttede skove Jægersborg Hegn og Fo-

lehave. 

 

Og nu vi er ved det med gæsteskove. I marts er 

der annonceret en træning i Ravnsholt den 7/3. 

Her havde jeg så blot overset, at der den 18/3 

afholdes SM Nat i netop Ravnsholt. Det med-

fører ikke skovlukning, men det er god skik 

ikke at træne i skoven lige op til stævnet. Der-

for er træningen i Ravnsholt aflyst og erstattes 

i stedet af træning i Brødeskov samme dag. Ka-

lenderen er opdateret, og du kan der samtidig 

se, at der ikke er nogen træning torsdag den 7/5, 

idet mange her ventes travlt optaget af de sidste 

forberedelser til SM Stafet og SM Lang i Tis-

vilde Hegn weekenden efter. 

 

Træningsbanden er en gruppe af klubbens med-

lemmer, der påtager sig at planlægge og afvikle 

de ugentlige breddetræninger. Hen over sæso-

nen påtager man sig at stå for en eller måske 

flere træninger. Har du lyst at prøve at stå for 

en træning, så kontakt mig. Du kan stå for træ-

ningen selv, eller sammen med en af de mere 

erfarne. Der vil altid være hjælp at hente. 

Postindsamlere efter træningerne er en meget 

stor hjælp, som for det meste ikke behøver at 

ske i direkte forlængelse af træningen, men kan 

i stedet tilrettelægges inden for en dag eller to. 

Kun når der er sat SI ud, skal de hjem umiddel-

bart efter træningen. Tilbyd meget gerne din 

hjælp med dette lille men meget vigtige bidrag 

til træningerne. 

 

Breddetræning 2020 

08-02-20 664 Jægersborg Hegn 

15-02-20 665 Rude Skov 

22-02-20 666 Kirkeskoven 

29-02-20 667 Folehave 

07-03-20 668 Brødeskov 

14-03-20 669 Geel Skov 

21-03-20 670 Ravneholm 

28-03-20 - Egentræning – Danish Spring 

02-04-20 671 Rude Skov 

09-04-20 - Egentræning - Påskeløb 

16-04-20 672 Farum Lillevang & Terkelskov 

23-04-20 673 Gl. Grønholt Vang 

30-04-20 674 Scion DTU 

07-05-20 - Egentræning – 
forberedelse 2*SM 

14-05-20 675 Rude Skov 

21-05-20 - Egentræning - Kr. Himmelfart 

28-05-20 676 Geel Skov 

04-06-20 677 Sjælsølund 

11-06-20 678 Folehave 

19-06-20 679 Tisvilde Hegn –  
Sommerafslutning 

13-08-20 680 Rude Skov –  
Søllerød OK 30 år 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 

 

 

Henrik Kleffel 

 


