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SUT fairplay-præmie til Ditlev Melbye
Som vi alle ved, er orientering en sport,
som i særlig grad afhænger af, at deltagerne selv udviser fairplay – og hvor rigtig
mange også gør det i en grad, som forbløffer idrætsudøvere fra andre idrætsgrene.
Det gælder også generelt for SUTløberne. Alligevel er 2020 blevet året, hvor
en fairplay-pris for første gang er blevet uddelt til en SUT-løber. Det gælder
Ditlev Melbye, som viste en særlig høj grad
af fairplay under en Natcup.
Historien er som følger:
Troels Christiansen fandt en Søllerød-vest
str. S, som var blevet tilovers efter fordeling
af tøj til eliteløberne. Han foreslog mig som
SUT-træner at uddele den til en SUT-løber
som anerkendelse for en særlig præstation
– og helst en løber, som kunne passe vesten
. Jeg havde fra andre løbere hørt,
hvordan Ditlev ved en Natcup i Tokkekøb
havde erkendt, at hele toget i H5 havde
fejlklippet post 1. I stedet for bare selv at

klippe den rigtige post løb han efter de andre og gjorde dem opmærksom på det, så
de kunne undgå at fejlklippe. (Desværre
var Sebastian Røysland ikke med toget på
dette tidspunkt og endte derfor med at blive
disket i mål.)
Derfor får Ditlev vesten.
Nu er der efter min mening to pointer. For
det første, at Ditlev udviste en usædvanlig
uegennytte ved at gøre de øvrige løbere
opmærksom på fejlen. Men for det andet –
og mindst ligeså vigtigt – så læste Ditlev
på kortet og løb ikke bare passivt sammen
med / efter de andre. Dét er i ligeså høj
grad en vest værd.
Tillykke til Ditlev – og når du engang ligger
i førertoget i Tiomila og ved aktiv kortlæsning bliver klar over, at de andre er
i gang med at bomme, så behøver du ikke at fortælle dem det.
Vh. Kirsten
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Generalforsamling
27.feb. 2020

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent : Erik Brühl
Referent: Jens Herman Krebs
Erik Brühl indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen
Bestyrelsesberetningen er trykt i Komposten nr. 1 2020. På generalforsamlingen blev formandens beretning ledsaget af en præsentation. Formanden valgte
at koncentrere sin fremlæggelse til følgende indsatsområder:
•
•
•
•
•
•

Stævner 2019
Klubture 2019
Træning 2019
Internationale stævner 2019
Et kig på 2020
Opfølgning på generalforsamling 2019

Stævner 2019
Formanden gennemgik løbene i 2019:
•
•
•
•
•

60. Molbosæson
3.-6. divisionsmatch
KUM-weekend
Skovcup
Exhaust Trail

Formanden fremhævede, at løbsarrangementerne er vigtige, og at de bidrager
med næsten halvdelen af klubbens indtægter.
Klubture 2019
Formanden gennemgik ligeledes klubturene i 2019:
•
•
•

Tiomila i Skåne med 6 hold
Swiss-O-Week med 55 deltagere
DM Hold, hvor vi vandt bronze

Træning 2019
Formanden viste ugeplanen for træningen i Søllerød OK. Formanden konkluderer stolt, at der er masser af træning i klubben. Ugeplanen viser, at der er træning hver eneste dag i Søllerød OK bortset fra søndag.
Internationale stævner 2019
Formanden fortalte om klubbens deltagelse i internationale stævner:
•
•
•
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Mathias Buchgreitz deltog i H16 til EYOC i Hviderusland
Mathilde Smedegaard i D20 til JWOC i Østjylland
og 4 løbere deltog i JEC i Ardéche i Sydafrika (Alberte Kaae-Nielsen, Camille Næstoft Juhl, Mathilde Smedegaard og Lukas Becker)
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Et kig på 2020
Formanden viste programmet for 2020:
•
•
•

Klubben står for 7 stævner
Planlægger med 5 klubture
og gennemførelse af et program for Voksentræning

og planen på længere sigt omfatter:
•
•
•
•

2021
2021
2022
2023

–
–
–
–

DM Sprint og Mixsprint
Sommerklubtur til WOC i Doksy/ Tjekkiet
DM Stafet og Lang på Bornholm
Sommerklubtur til Flims Laax/ Schweiz

Opfølgning på generalforsamling 2018
Formanden gav en opfølgning på tre punkter fra sidste generalforsamling:

•

•

Udskiftning af låsesystem
En løsning med ”låsebrikker” er stadigvæk den foretrukne løsning, men en endelig afklaring må desværre vente.

•

Klubbens toilet
På sidste generalforsamling blev det fremført, at klubbens toilet burde renoveres. Niels Raagaard har efterfølgende renset toilettet i bund, så det nu fremstår
flot.

Nyt Køkken
Det har længe været et ønske at få et nyt køkken i klubhuset. Henrik Molsen har skaffet tilskud fra Johannes Fog fonden, og der er nu udarbejdet forslag til nyt køkken.
(Gennemgås senere på generalforsamlingens uofficielle del).
Spørgsmål/ kommentarer

Dirigenten konstaterede under larmende tavshed, at der ikke var kommentarer
til Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Trine Næstoft lavede en detaljeret gennemgang af årsregnskabet for 2019.
Klubben har i 2019 haft 350 aktive medlemmer og 28 passive medlemmer mod
339/35 i 2018.
Der er i 2019 opnået indtægter for i alt kr. 442.031.
Der er i 2019 været udgifter for i alt kr. 392.809.
Der har således i 2019 været et overskud på kr. 49.222.
Balancen viser, at der er aktiver/ passiver for i alt kr. 756.379.
Trine fremhævede, at der i 2019 er etableret en ”låst” konto, hvor der kræves
to underskrifter for at hæve pengene. Den ”låste” konto holder hovedparten af
klubbens likvide midler.
Mogens Jørgensen: spurgte til, om ”Gebyr” også omfatter gebyr til MobilePay.
Trine bekræftede dette. Trine og Formanden oplyste om de igangværende initiativer til at etablere en MobilePay løsning på DOF-niveau.
Årsregnskabet blev godkendt ved akklamation.
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Fremlæggelse af budget for det kommende år
Trine Næstoft lavede en detaljeret gennemgang af budgettet for det kommende
år.
Budgettet estimerer med indtægter for kr. 454.300.
Budgettet estimerer med udgifter for kr. 561.988
Der er således budgetteret med et underskud på kr. 107.688
Ulrik Illum: spurgte til hvilke skove, der trænger til at blive tegnet. Formanden
forklarer, at bestyrelsen ikke har lagt sig fast på dette endnu; men Rude Skov
er en af de skove, der godt kunne trænge til en genoptegning. Der var efterfølgende en åben diskussion af finansiering samt kvalitet af kortene.
Mogens Jørgensen: spurgte til Find Vej kortene, som trænger til en opdatering.
Formanden noterede dette.
Trine og Formanden opfordrede klubben til at deltage i arbejdet med korttegning. Dels søgning af midler (Tryg Fonden), dels arbejdet med det praktiske.
4. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdoms-, senior-, familie- og passivt medlemskab
Trine Næstoft gennemgik kontingentsatser, samt præmisser for at være passivt
medlem.
Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2020 (uforandret):
Familie
Senior
Junior
Passiv

kr. 1.440
kr. 840
kr. 600
kr. 275

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne med akklamation.
Trine gennemgik desuden en præcisering af præmisserne for at være passivt
medlem.
For at kunne være passivt medlem skal et af følgende to præmisser være opfyldt:
•
•

Man skal være aktivt medlem af en anden klub
Hvis man ikke er aktivt medlem af en anden klub, så har man som udgangspunkt ikke adgang til træning i klubben. Denne variant svarer til et standbymedlemskab.

Gert Bøgevig: spurgte til, hvor længe løbere kan deltage til træning uden at
være medlem. Trine konkluderede at den nuværende praksis fastholdes.
Trine afsluttede med at søge to frivillige til at aflaste kassereren:
•
•
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en frivillig til at være klubbens ”Medlemsansvarlig”
en frivillig til at være klubbens ”Løbsdeltager administrator”.
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5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
6. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
a. Formanden – På valg:
i. Niels Bentzon – genopstiller
Niels blev genvalgt med akklamation.
b. Bestyrelsesmedlemmer – På valg:
i. Jens Krebs – genopstiller ikke
ii. Marianne Illum – genopstiller ikke
iii. Andreas Mikkelsen – genopstiller
Bestyrelsen foreslog Anne Skovbæk til bestyrelsen.
Anne Skovbæk og Andreas Mikkelsen blev valgt med akklamation.
c. To bestyrelsessuppleanter for 1 år – På valg:
i. Henrik Molsen – genopstiller
ii. Rune Østergaard – genopstiller ikke
Henrik blev genvalgt med akklamation.
d. To revisorer for 1 år: På valg:
i. Philip Bæk Christiansen – genopstiller
ii. Uffe Just Pedersen – genopstiller
Uffe og Philip blev genvalgt med akklamation.
e. En revisorsuppleant for 1 år – På valg:
i. Jens Hansen – genopstiller
Jens blev genvalgt med akklamation.
7. Eventuelt
37 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Jørgen Münster: oplyste at han flytter til Jylland, og dermed skifter fra Søllerød
OK til Silkeborg OK. Jørgen fortalte om sin tid i klubben og tilbageleverede i den
forbindelse præmien for Grundlovsdagsløbet, som han vandt i 2012. Præmien
er et sølvfad, der blev indstiftet i 1986. Formanden tog ordet og takkede Jørgen
for hans store bidrag til klubben.
Jørn Wigh: spurgte til præmisserne for at måtte benytte Jægersborg Hegn
fremadrettet. Formanden forklarede om planerne med at udvide Dyrehaven til
at omfatte de sydlige områder af Jægersborg Hegn. Søllerød OK har indleveret
et høringssvar, hvor vi ønsker at kunne fastholde vores adgang til skoven.
Skovudvalget i DOF har overtaget den videre afklaring. Der var herefter en
åben diskussion om problemstillingen, herunder indvirkning på Molboløbet.
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Jørgen Münster: oplyste, at han muligvis tager o-butikken med til Jylland.
Else Juul Hansen: oplyste, at hun savnede det trykte eksemplar af DOFs medlemsblad. Else spurgte til, om Formanden ville tage ønsket med til DOF. Mogens
Jørgensen tilføjede at man evt. kunne benytte o-service til at styre, om man
ønsker et fysisk eksemplar. Formanden forstod ønsket, og ville se på at tage
det med til DOF.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden har ordet
Ved klubbens generalforsamling sidst i februar
præsenterede jeg en oversigt over de stævner
og klubture, vi havde på planen for i år. Kun få
uger senere måtte vi kassere planen for at leve
op til coronaretningslinjerne fra regering og
sundhedsmyndigheder. Som situationen er nu,
bliver der ikke holdt stævner hverken af os eller
andre DOF-klubber på denne side af sommerferien, og vi ved ikke, hvornår det igen bliver
muligt. Tilsvarende er alle fælles træningsaktiviteter aflyst, og vores træningstilbud vil indtil
videre udelukkende omfatte forskellige former
for individuelle træninger.
Konkret er SM Stafet og Lang, som vi skulle
afholde 9.-10. maj i Tisvilde Hegn aflyst, og vi
venter på en beslutning fra DOF, om det vil
være muligt at afholde dem i efteråret, alternativt i 2021. SkovCup, planlagt 6. maj i Ravneholm, og Exhaust Trail, som vi skulle holde 30.
maj i Geel Skov og Ravneholm, er også aflyste.
Det er uvist, om vi kan arrangere Midgårdsormen den 30. august i Grib Skov, og vi venter på
en snarlig afgørelse af DOF.
Vi tilbyder i øjeblikket nye ”Coranabaner” hver
uge med poster udsat i skoven og fortrykte kort,
der kan hentes i skabet ved søen på Rudegård.
Det er træningsbanden, der står bag, og information om baner udsendes via træningsbandens mailingliste. Herudover er der lagt links til
løbetekniske og skadesforebyggende øvelser
udarbejdet af Andreas Mikkelsen og styrketræningsøvelser op på Facebook, og selv om påskekonkurrencen er slut, er der masser af FindVej-pæle at løbe efter i skove over hele landet.
Endelig er alle søllerødder inviteret til at deltage i CoronaCup’en i de nordsjællandske
skove, der er arrangeret af Tisvilde Hegn OK
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og løber frem til 1. maj. Information herom er
tidligere blevet udsendt til klubbens medlemmer på mail. Vi har endvidere overvejelser i
gang om nye tilbud, som vil blive kommunikeret ud via nyhedsmails.
Vi vil udsende nyhedsmails, når der sker ændringer i situationen, eller vi er klar med nye
træningstilbud. Det er derfor vigtigt, at du har
opgivet en mailadresse i O-service, og at den er
korrekt. Det er du selv ansvarlig for.
Heldigvis nåede vi at afholde to af vintersæsonens stævner, inden coronarestriktionerne
trådte i kraft. Helt som det plejer begyndte året
med molboløb de ti første søndage. Deltagerantallet og det regnskabsmæssige resultat var
også, som de plejer, hvilket er fint, men det skal
ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne
kunne ønske os endnu flere deltagere. Finalen
blev afholdt kun to dage før statsministeren
lukkede Danmark ned, og vi føler os ret heldige, at vi lige nåede det!
Molboteamet var Jørgen Wisbech, Kirsten
Møller og Jens Rose-Møller samt Henrik Molsen, der næste sæson afløser Jørgen på posten
som molbochef. Stor tak til molboteamet og til
alle I mange arrangører af de 10 molboetaper,
og ikke mindst stor tak til Jørgen, der gennem
de 10 år, han har været ”overwismolbo” har
bragt fornyelse og inspiration, så molboløbene
selv med 61 år på bogen fortsat er motionstilbud, vi kan være stolte af.
Vintersæsonens næstsidste afdeling af NatCup
blev af arrangeret af Søllerød den 7. februar i
Rude Skov med Erik Melby som stævneleder
og Lukas Becker som banelægger. I den sam-
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lede stilling efter 8 løb endte Lukas som nummer 2 i H1-klassen, mens Frida Hagedorn
vandt D5 efter at have vundet alle de etaper,
hun løb. Mogens Hagedorn blev nummer 3 i H2
og Mogens Jørgensen nummer 3 i H4. Flot klaret.
Vi nåede også at løbe lørdagstræninger indtil
midten af marts. På en af de regnvåde lørdage i
februar havde Mette Pilemand arrangeret fastelavstræning, hvor vi efter at have løbet en del
op og ned ad bakkerne i Kirkeskoven slog katten af tønden og blev trakteret med lækre fastelavnsboller, kaffe og kakao. Og som det så ofte
sker, når søllerødderne træner, klarede vejret
op, netop som vi skulle i skoven.

Mogens Maltby slår til det sidste bræt.

Søllerød Orienteringsklub

ger en del over det budgetterede, hvilket skyldes højere aktivitetstilskud end forventet, en
ekstraindtægt fra WMOC 2018 og udskydelse
af udgifter til køkkenrenovering og korttegning. Disse udgifter falder så i stedet i 2020.
Kontingentet for 2020 er uændret. Der var ikke
stillet forslag fra medlemmerne til behandling
på generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.
Ny i bestyrelsen er Anne Skovbæk, hvorimod
Marianne Illum, Jens Krebs og Rune Østergaard havde valgt ikke at genopstille. Velkommen til Anne og tak til Marianne, Jens og Rune
for jeres engagement i bestyrelsesarbejdet.
Sædvanen tro hædrede vi Årets Søllerod, som
blev Kaj Rostvad. Herom mere andetsteds i
Komposten. Derudover fortalte Henrik Molsen
om planerne for udskiftning af køkkenet i klubhuset. Fra Johannes Fogs Fond har vi modtaget
et større beløb til køb af materialer til det nye
køkken. Dertil lægger klubben et tilsvarende
stort beløb og ikke mindst mange frivillige arbejdstimer. Der er etableret en arbejdsgruppe
med Henrik i spidsen, og arbejdet er i fuld
gang. Det nye køkken vil stå klar, når vi genåbner for aktiviteter i klubhuset.
Til slut på aftenen fortalte Mikkel Kaae-Nielsen om sine oplevelser med orientering i Australien, hvor Mikkel har opholdt sig i flere perioder og blandt andet fungeret som træner.
Sidste sommer var Mikkel assisterende træner
for det australske juniorlandshold, hvor Aston
Key blev juniorverdensmester i sprint ved
JWOC i Aarhus. Mikkel havde medbragt en del
o-kort med baner fra Australien, som jeg tænker kunne udfordre mange søllerødder, ikke
mindst jeg selv.

Kattekonge: ”Hov, det var ikke meningen.”

Klubbens årlige generalforsamling med deltagelse af 37 medlemmer blev holdt den 27. februar. Det fulde referat bringes i dette nummer
af Komposten. Bestyrelsens beretning blev
bragt i det forrige nummer, og formanden
valgte på generalforsamlingen kun at slå ned på
udvalgte emner. Klubbens resultat for 2019 lig-

Her ville jeg gerne have kunnet skrive om alle
de o-oplevelser der plejer at vente på os i forårssæsonen. Men selvom kalenderen er tømt
for stævner, bliver skoven alligevel mere lysegrøn dag for dag, anemonerne blomstrer i fuldt
flor, og fuglene kvidrer lystigt. Og med coronabaner, FindVej-pæle og Tisvildes CoranaCup
er der stadigvæk gode tilbud i skoven til den oløbshungrende søllerod. Jeg håber, I vil benytte
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jer af dem og sende en venlig tanke til de ildsjæle, der sætter dem i søen.

at berette fra, har vi valgt at droppe juninummeret til fordel for de føromtalte nyhedsmails.

Under normale omstændigheder ville vi udgive
et nummer af Komposten lige før sommerferien. Da der i år ikke vil være aktuelle stævner

Vi ses derude – på afstand.
-Niels

Det forsømte forår

I år synes Det forsømte forår at være mere end en roman af Hans Scherfig. Selvom vi kun lige
er nået til begyndelsen af 1. kapitel af Det forsømte forår 2020, så håber vi som o-løbere nok
allerede nu, at det bliver en historie med meget få kapitler, så klubdragt og sko ikke når at
samle støv, før vi atter er lige dér, hvor vi elsker at være: I skoven blandt ’rødder’.

C

Hris (the English speaking anti-Brexiteer) sendte en sms: ‘Read your mail’. Jamen, det
havde jeg jo gjort, som jeg plejede, og der var jo kun Gerts meddelelse om, at jeg samme
eftermiddag sammen med ham og Vibe skulle sætte poster ud i Geel Skov til lørdagstræningen. Alt åndede nogenlunde ro, også selvom Statsministeren havde skruet kraftigt ned for danskernes samkvem med hinanden i større grupper indendørs. Bortset fra de spændende sprinter på
Nærum Gymnasium kendte jeg ikke mange indendørs o-løb. Formandens aftenbulletin var heller
ikke malet med den deprimerende sorte pensel .

O

mgående – efter hjemkomst - fór jeg dog løs på indbakken, og minsandten om ikke der var
kommet en formiddagsmail, der satte en stopper også for udendørstræning. Alt var ramt:
MiniSUT, SUT, Breddetræning, stafettræning, SUT-tur til York m.m. Hvad er nu det for
noget? Nu var vi lige på tærsklen til den med længsel ventede forårssæson. Jeg sms’ede Chris og
meddelte, at vores planlagte fodtøjs- og snakketøjstræning var sat på pause på ubestemt tid. Most
unpleasant, and we are not amused.

R

olig nu. O-løbere går ikke ned på initiativer. Gert havde straks ladet månedsbanen blive til
ugebaner. Og frivillige postudsættere og indsamlere strømmede til, måske fordi de ville
være hjælpsomme, eller var det allerede efter én dag forhånds-abstinenser, der meldte sig
med tanke om fremtidigt fravær fra Rude Skov. Følsomme folk. Også meget hurtigt meldte de ellers
pensionerede Findvej-folk sig med en konkurrence og underholdning i kilometervis inspireret af
Formandens bøn: Gode træningsidéer er velkomne.
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O

rienteringsløb er jo en stærkt vanedannende aktivitet, måske endda lidt mere vanedannende,
når vinterens regn (tidligere sne) er skubbet af landet til fordel for anemoner og følfod og
grønne skud. Foråret er som en ekstra højtid med gaver til alle: Længere dage, af og til højere temperaturer, gensynet med dem fra andre klubber, der lige skal have en lærestreg for en naturligvis uretmæssig god placering sidste år. Så har vi jo også lige en divisionsmatch, der skal vindes
sammen med diverse DM’er, SM’er (hvor vi i år alle yder lidt ekstra). Det kan godt være Corona i
manges bevidsthed er en lejlighedsvis krans omkring solen, navnet på Karen Blixens skrivemaskine
eller en mexicansk øl. Helt korrekt, men med artsnavnet virus tilknyttet er det en pandemisk katastrofe, som selvfølgelig også rammer os af o-løb vanedannede.

N

edtur er i dag stort set lig med nyhedsudsendelser. Vi får tal på dem, der er smittede og det,
der er værre. Der er pressemøder, hvor politikere og fagfolk siger meget og lader det følge
af meget drastiske forholdsregler. Vi har ingen grund til at tro, at det ikke er til alles bedste,
men som der bliver sagt: Skinnerne bliver lagt, mens toget kører. Situationen kan meget hurtigt
blive ret uskøn, for vi er formodentlig kun i gang med at skrive 1. kapitel af Det forsømte forår ’20.
Det er en rigtig forårsNedtur, men lad os lige klappe ’kompasset’ - holde afstand og humøret højt.

A

flyst, aflyst, aflyst står der med rødt i højre kolonne for marts måned på O-Service. Jeg
kendte næppe ordet, men havde svag erindring om at have hørt det for år tilbage. Min kone
var på det tidspunkt ikke helt dus med o-sportens finere nuancer og nævnte omsorgsfuldt en
dag, hvor slud og hagl hamrede mod ruden i selskab med en stiv vestlig kuling, mens jeg var ved at
iføre mig klubuniformen til en lørdagstræning: Tror du ikke, det er aflyst? Da jeg atter havde genvundet talens brug efter chokket, sagde jeg ganske blidt: Jo, det er det helt sikkert, men jeg smutter
alligevel lige ud og tjekker og returnerede et par timer senere iført mudder til knæene og gennemblødt og i bedste humør. Siden har jeg ikke hørt ordet aflyst her i huset før for et par dage siden,
hvor jeg selv ytrede det efter at have set diverse mails og O-Service’ hjemmeside. Vejrguderne kan
være uvenlige. Det lever vi med og løber videre. Vi bøjer os dog loyalt og aflyser, når ’Zeus-inden’
fra Slotsholmen lader sine coronahærgede tordenkiler lyne mod folket - selv o-løbs-folket, men aflyst bliver aldrig mit yndlingsord.
Situationsberetning pr. 15. marts. De strikse tiders krav har lige ramt os. Det forsømte forår 2020 er
netop begyndt. Mørke skyer ligger over landet. Truslen lurer. Lad mig hviske:
Må den snart blive aflyst.
Kaj Rostvad
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Heldigvis er skoven ikke lukket
Af Alberte Kaae-Nielsen

Jeg plejer at løbe på livet og løs. Jeg skynder
mig altid i skole og hjem igen. Skynder mig at
spise noget mad, så jeg kan tage til træning og
løbe røven ud af bukserne. Jeg plejer altid at
sige, jeg har travlt, fordi jeg altid føler, jeg løber til noget. Det er jo bare det, jeg prioriterer altid at løbe.
Nu er jeg i den situation, at jeg ikke skal løbe
hele dagen. Jeg skal ikke skynde mig i skole,
fordi jeg har hjemmeundervisning. Jeg kan stå
op fem minutter i 8, og jeg kan stadig ligge i
sengen, når matematiktimen starter. Jeg skal
ikke skynde mig hjem, så jeg kan nå at spise,
fordi jeg har spist hele dagen. Al den tid jeg
brugte på transport, kan jeg lige pludselig bruge
på noget andet. Men jeg savner den kaotiske,
travle og dejlige hverdag, jeg havde før.
Jeg savner SUT. Jeg savner at komme op i
klubhuset og spise og snakke ugen igennem, og
hver gang håbe på at der er signaturbingo til
tørtræning. Jeg savner o-intervallerne om tirsdagen, hvor konkurrencegenerne virkelig kan
mærkes, fordi det ikke bare gælder om at være
med, men om at vinde. Jeg savner torsdagsintervaller og fredagsstyrketræning. Jeg savner
det hele. I denne tid kan jeg mærke, hvor stor
pris jeg sætter på alt det, klubben gør for mig
og de andre unge løbere i Søllerød Orienteringsklub.
Da Danmark lukkede ned i midten af marts, var
det ikke kun skoledagen, der blev vendt på hovedet. Lige pludselig stod jeg med 2 ugers træning, jeg skulle planlægge selv. For mig var det
en kæmpe udfordring, fordi det, der får mig ud
ad døren om eftermiddagen, er tanken om, at
der altid står en og venter på mig til træning.
Men ved hjælp af Mathilde Smedegaards fantastiske træningsplan, har jeg ikke bare fået
trænet det, jeg plejer, men lidt til. Vi har fået
skabt en hel træningsuge. Mandag har vi hviledag, tirsdag har vi baneintervaller, onsdag har
vi stille træning, torsdag intervaller, fredag
langtur osv. Det giver blod på tanden at vide, at
træningen kører bedre end aldrig før. Selvom
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junior VM nok snart bliver rykket eller aflyst,
så håber jeg stadig, at den træning vi laver lige
nu, vil give pote i sidste ende.

Mathilde og Alberte løber intervaller på stadion

På grund af coronakrisen er mange fede ture
blevet aflyst. Der var planlagt SUT-tur til England, som jeg havde glædet mig meget til. Samtidig modtog jeg en udtagelse til en træningslejr
i Tyrkiet med alt betalt af DOF’s venner, som
skulle have været afholdt i uge 16.
Det er virkelig ærgerligt, at de er blevet aflyst.
Jeg holder dog humøret højt, og heldigvis er
skoven ikke lukket.
Jeg ligger i udkanten af juniorlandsholdet, og
det er ikke helt nemt at være på lystavlen hos
landstrænerne. Der ligger altid en usikkerhed
om, jeg er god nok, og om jeg kan blive udtaget
til junior VM. For mig var udtagelsen til træningslejren i Tyrkiet derfor en stor sejr. Det betød rigtig meget for mig at vide, at jeg godt kan,
og at jeg stadig bliver set som en god løber. Så
kan det godt være, at vi aldrig kom afsted, men
det er de små sejre der gælder, og det her var en
af dem.
Jeg bliver ved med at løbe. Lige nu løber jeg
for en plads til junior VM, og snart løber jeg
nok i skole igen. Jeg vil bruge den kommende
tid på at få lavet alt det, jeg ikke har tid til i min
normale hverdag, og så vil jeg sørge for at motivationen og konditionen er i topform, når isolationen er ovre.
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Jeg var så heldig at have fødselsdag under karantænen.
Her er et lille billede fra min fælles virtuelle kagespisning med juniorerne fra Søllerød OK.
(Albertes tanker er skrevet i begyndelsen af april, red)

________________________________________________________________________________

Lukas Becker var banelægger ved
klubbens NatCup-løb i Rude skov.
Jeg hjalp med postudsætningen og
efterfølgende tog jeg dette billede af
Lukas, mens jeg undrede mig over,
hvor han havde fundet en ”næstensøllerødbluse”, men jeg spurgte
ikke.
Senere sendte Anne Kaae nogle billeder, der viste, hvordan blusen var
blevet til.
Kreativ ungdom.
Vibe

Lukas Becker

KUM-bluser er blevet til alternative søllerødbluser
Alberte, Lukas og Jacob.
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Natcup 2019/20
Af Frida Hagedorn

I efteråret havde jeg ingen anelse om, hvad Natcup var. En ting jeg var
sikker på, var, at det ikke var noget for mig, men det mente min far til
gengæld. Efter en del ugers overtalelsesforsøg fra min fars side, overgav jeg mig og gik med til at prøve en gang. Vi skulle til Avnstrup,
hvilket var ret langt væk, så det var en hård start. Det hjalp heller ikke
på lysten, at ingen af de andre piger fra SUT var tilmeldt.
Da vi ankom, stødte jeg heldigvis hurtigt ind i et par piger, jeg kendte
fra nogle andre klubber. Vi snakkede, mens vi varmede op. Nu var der
ikke lang tid til starten skulle gå, så vi fandt vores pladser ved kortene.
Starten gik, og den mørke skov blev lyst helt op af de mange pandelamper. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg havde samme gafling som Teresa
fra Roskilde, som var en af pigerne, jeg havde snakket med inden. Vi
pressede hinanden hele vejen, men det var også rart at have en at følges med første gang. Det gik som smurt, men jeg skulle lige vænne
mig til, at der var stjerneposter, for det havde jeg aldrig rigtig løbet
med før. Det kan godt være lidt forvirrende, fordi man skal til den
samme post flere gange fra forskellige sider, og der er mange streger
oveni hinanden på kortet.

Den første stjernepost.
Teresa og jeg fandt dog ud af det, og jeg vandt spurten
med to sekunder. Vi gik i bad og klædte om, og så
skulle vi have mad. Min far havde dog fortalt mig, at
der var rugbrødsmadder med leverpostej til aftensmad, hvilket jeg var lidt skeptisk overfor, men da jeg
så opdagede, at der var suppe, så det hele lidt lysere
ud. Vi sad og spiste, mens vi snakkede om vores løb.
Min far kom også i mål og vi kørte hjemad. Så det var
jo en virkelig god start på min første gang til Natcup.
Jeg havde fået blod på tanden i forhold til Natcup og
endte med at komme de andre gange. Teresa og jeg
havde altid spurtopgør, eftersom vi som regel havde
den samme gafling. Da vi nåede sidste afdeling af
Natcup, lå Teresa på førstepladsen. Hvis jeg skulle
vinde den samlede stilling, krævede det, at jeg løb
hjem med 100 point. Så da jeg stod og ventede på starten gik, var jeg da lidt spændt. Banen var ikke specielt
udfordrende, så det gik godt, og jeg stemplede målposten med 100 point. Nu havde både Teresa og jeg maksimumpoint og lå dermed lige. Jeg havde dog flest førstepladser og løb derfor afsted med sejren. Natcup var helt klart en succes, og jeg regner stærkt med
at deltage næste år, og jeg kan virkelig anbefale alle at prøve det. Det er hyggeligt, og man er aldrig
helt alene i skoven. Og tak til min far for den hårde og lange overtalelse, som heldigvis viste sig at
være det hele værd.
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Hallandsprämieren 7. marts
med U1

Af Laura-Johanne David Koue &
Ingrid Due Nygaard

Det var Lauras første rigtige stævne og vores
begges første svenske løb. Vi endte heldigvis
ikke på en sidsteplads men blev nummer 37 og
46 ud af 57.

Igen i år arrangerede U1 Østkredsen en tur til
Halmstad, med mulighed for at deltage i stævnet Hallandsprämieren. Vi mødtes ved ti-tiden
på stævnepladsen for at være der i god tid, da
første løber først skulle starte kl. 10.45. Stævnepladsen var en græsplæne, med udsigt til havet og klitlandskab. Vejret var rigtig godt med
sol dog uden at være for varmt. Senere blev det
desværre lidt blæsende, heldigvis efter at vi
havde løbet. Vi var tilmeldt i D14, og skulle
derfor løbe en mellemsvær bane på 2,9 km.
Løbsområdet var meget dansk i forhold til andre svenske skove. Det meste af banen foregik
i skovområde, men 3 af posterne lå ved noget
klit.

Efter at alle U1 løbere var kommet i mål, kørte
vi op til en hytte, som de havde lånt. Der kunne
vi sidde og få varmen og spise frokost inden vi
skulle ud på endnu en bane.
Den næste bane vi skulle løbe, var en træningsbane i en skov med mere svensk terræn. Banen
var en bane med mange poster tæt på hinanden,
hvilket gjorde det noget nemmere. Her måtte
man gerne løbe flere sammen, så det gjorde vi
selvfølgelig.
Da vi havde løbet sidste træning, satte vi kursen
hjemad efter en god dag med orienteringsløb.
Vi vil anbefale U-kurserne, fordi man møder
nye mennesker og træner sine løbe-evner.

Red: Hvem nåede at deltage i et orienteringsstævne her i foråret? Det gjorde to D14-løbere fra SUT.
Er vi lidt misundelige???
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Molboløbene 2020 - Alt som ventet, næsten…
Som udviklingen i vor verden er i øjeblikket,
har det vist sig, at det var på et hængende hår,
at Molboløbene og Molbofinalen kunne gennemføres i sit hele i 2020. Kun tre dage efter
den veloverståede finale gik vores statsminister
på tv og siden er Danmark gradvist blevet lukket mere og mere ned pga. Covid19... I skrivende stund ligger Påsken foran og vi venter
alle på, at Sundhedsmyndighederne gradvist tør
lukke Danmark op igen. Det var således ret heldigt, at vi nåede at få det hele med mht. Molboløbene 2020! Og de skuffede ikke…

Jeg er ganske vist en sjælden gæst i klubben,
men som molboløber er der andre traditionelle
boller på suppen for mig. Som opvokset i
Brühls familie, er jeg opvokset med o-løb og
ikke mindst Molboløbene. Jeg har altså, som nu
50-årig, været med en del gange og det ligger
stadig som ét af årenes naturlige taktslag. Der
var godt nok nogle ”ungdommens vilde år”,
hvor det ikke lige passede at komme tidligt op
søndag morgen, men det gik over. Siden har jeg
med fornøjelse glædet mig hvert år - efter nytår
- Molboløb! Kan man få en bedre start på året?!

Jeg kan i øvrigt huske, da jeg efter 5-10 års
pause fra Molboløbene kom retur til Rundforbihallen… Alle de kendte ansigter og rare mennesker var der endnu og alt var som tidligere!
Genkendeligt, hyggeligt og molboløbsagtigt.
Dejligt :-)

sådan at skulle undvære skiferie, men det er en
anden historie) og at jeg aldrig havde skrevet i
komposten. Om jeg havde lyst til at skrive om
Molboløbene 2020? Da jeg normalt i mit arbejde har så rigeligt at se til (som M-ing. udi
drikkevand) skulle jeg lige tygge på denne invitation. Jeg synes dog, at det mange gange er
sjovere at sige ”ja” til tingene end ”nej”
(selvom det også skal mestres), så derfor læser
du nu disse ord. Her kommer mit B7 om de herlige molboløb årgang 2020:

Nuvel… for et stykke tid siden tikkede der en
sms ind. Den var fra Vibe. Hun havde gennemgået resultatlisterne og fundet ud af, at jeg i år
havde gennemført alle 10 molboløb (det er ikke
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1. søndag i Molboland
Jægersborg Hegn. Kort Svær (gennem hele sæsonen, dog én gang lang bane). Heftig prusten
og stønnen. Flere oplevelser af tanken “nu bliver jeg nødt til at gå lidt…”, hvilket jeg så
gjorde. Det blev jeg simpelthen nødt til, jævnligt.
Nej, jeg træner ikke til daglig - eller ugentligt - eller månedligt - eller regelmæssigt. Derfor er
Molboløbene det årlige faste træningsprogram for mig. Det er min oplevelse, at formen flytter sig ganske hurtigt med blot én gang i skoven om ugen. Ret imponerende hvad kroppen
kan - og den husker fint, hvordan det er at løbe. Det er bare lige formen - vejrtrækningen og
musklerne - der skal bygges op. Her er der ingen “kære mor”, men blot at komme igennem hvor rød jeg end bliver i hovedet. Det virker på samme måde hvert år :-)
Hæderlig tid på lige over 10 min./km. hvilket var absolut godkendt herfra. Spørgsmålene om
“Over og Under” ... 7-point.
2. søndag i Molboland
Rude skov. Medarrangør på Orkanholdet som så mange gange før. Min far Erik stod for det
hele (stort set) inkl. spørgsmålene om “Molbohistorierne”. Det er vel et emne, der godt tåler
en gentagelse hvert 5.-10. år, tænker jeg :-)
Familien Becker kom med på Orkanholdet i år - og i rigtig fin stil. Det virkede som om, de
havde været med mange gange før (tak for det). Jeg fik rollen som fotograf og postindsamler.
Dejligt med en tur i skoven. Stadig heftig prusten, men pauserne er heldigvis og naturligt
længere, når posterne mv. skal vikles ned. Lune 9 point.
3. søndag i Molboland
Jægersborg Hegn - emnet “Stjerner”. Nu ER skoven jo ret flad, men her kom jeg lige under
10 min./ km., hvilket jeg havde optur over. Det lykkedes dog kun denne ene gang, ville det
vise sig, men pyt - åbenbart heldig med svarene også. 9 point.

4. søndag i Molboland
Rude Skov. Emnet “Blå”. Så kom jeg i bakkerne for alvor og km-tiden dalede tydeligt.
Puha… Andre må have været i nød også, for jeg fik 9 point. Var jeg inde i en stime nu..? Det
skulle vise sig, at det var jeg så ikke helt... :-)

17

Søllerød Orienteringsklub

Komposten – 30. årgang nr. 2 – april 2020

5. søndag i Molboland
Geel skov, Emnet “Tæt på”. For en gang skyld gik banen rundt om Holtekollen og ikke op
over. Denne søndag var der forår i luften dog stadig koldt. 8 point.
Det var også en populær dato at blive gift på, viste det sig. Man kunne således se bryllupsgæster og molboløbere være tæt på hinanden i forhallen på rådhuset. Der vil i fremtiden givetvis
være en del ægtemænd, der har en god chance for at huske deres bryllupsdag 02-02-2020
(med mindre de forveksler det med palindrom-datoen senere på måneden... ak ja, livet er ikke
nemt). Men festligt var det. Bryllupskjoler og mudrede pigsko :-)
6. søndag i Molboland
Ravneholm. Emnet “Nordisk. Skoven byder altid på valget “oven om, neden om eller lige
på”. Med årene har jeg skåret dette ned til “oven om eller neden om”, hvilket gør det enklere
og sparer kræfter (bilder jeg mig ind). På stien “neden om” faldt jeg over en sten. Trætheden
må have meldt sig, men alt ok (den blå negl er nu halvt ude på neglen - vi er nogle rå børster,
os o-løbere :-). Gode spørgsmål, trætte ben… 7 point.
7. søndag i Molboland
Jægersborg Hegn. Emnet “Maritim”. Denne søndag bød på en ganske anderledes (og vel historisk?) molbodag idet starten gik fra Skodsborg Station. Dette var årets største eksempel
på, at det kun næsten gik som det plejede i 2020.
Små lokaler, men det gik. Små toiletter, men det gik heldigvis også. Jeg har altid godt kunnet
lide, den lettere øde SØ del af Jægersborg Hegn. Det er så sjældent at komme derud for mig
(fik heldigvis muligheden igen i finalen). Med start i Skodsborg var det jo lige ud i denne del
af skoven. Ret fedt - og afvekslende. Formen var nu ganske ok (alt er relativt) og svarene gik
denne søndag samme vej. 9 point.
8. søndag i Molboland
Rude skov. Emnet “Sten”. Så blev benene tævet igennem igen. 8 point
9. søndag i Molboland
Trørød Hegn glæder jeg mig altid til. På trods af de mange stier, åbenheden og bakkerne, har
den ét eller andet. En fin lille skov. Jeg husker, at vi tidligere startede på den gamle skole på
den anden side af jernbanen. Så sluttede det og siden har vi været i spejderhytten. Emnet var
“I seriernes verden”, hvilket jeg frygtede. Jeg er ikke til tv-serier, da jeg sjældent kan ramme
den nødvendige rytme. Der sker så meget… Mine gæt på svarene gik ok og på denne sidste
mulighed for at få point før finalen, blev det til 8 point.
10. søndag i Molboland
Jægersborg Hegn - Finaledag 2020.
Med 52 point viste det sig givtigt, at jeg måtte undvære skiferien (men KUN i denne sammenhæng) og havde flere løb at tage af. Med lidt held, kunne jeg så vinde min klasse..? Det
gik faktisk meget godt idet jeg kom hjem +1 minut fra den ukendte molbotid. Konkurrencen
viste sig imidlertid benhård i H50-54, men 60 point gav dog en delt 3. plads (delt med Claus
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K.N.). Og jeg har set Thomas A. Eriksen i skoven… et fortjent tillykke herfra!
Molboløb er o-løb for sjov. Den måde konkurrencen er sat op på er det også og historikken
om, hvem der kan blive Overmolbo fornægter sig jo ikke.
Trefoldigt hurra og længe leve Molboløbene, udbragte min Onkel Niels værdigt og som traditionen byder - og således gik Molboløbene 2020. Alt som ventet, næsten.

Erik, Niels og Gitte Brühl
Jeg vil gerne benytte lejligheden til (endnu engang) at
hylde Molbofar, Jørgen for sit store arbejde - ikke
mindst med at føre Molboløbene behørigt ind i den
digitale tidsalder. Det snurrer bare og det er en fornøjelse! Jeg har været med længe nok til at vide, at det
gik en del langsommere med optællingerne før i tiden… den lange applaus til præmieuddelingen var
fortjent.
Nu skal du vel være Overmolbo igen, så..?! ;-)
Naturligvis også tak til alle andre, der får Molboløbene til at...løbe. Mange glædes heraf - ikke mindst
undertegnede - og det styrker klubben. Tak.
Andreas Cassius Poulsen

Og så lige al mulig held og lykke til Henrik Molsen & Co. Jeg vælger at tro, at Molsen-slægten MÅ have sine rødder i Mols Bjerge og dermed hos Molboerne. Dermed kan det jo kun gå
godt..!
Vi ses i skoven - i al fald til Molboløb 2021 :-)
Med MolbOhilsen
Andreaz Cassius Poulsen
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Påskekonkurrencen
pælejagt

Kære alle, (brev til de 8 deltagere)
Tak for jeres ihærdige indsats gennem coronatiden. Jeg véd, at alle er spændte på at se, om jeres
fodslidende indsats til det meste af Nordsjælland har båret frugt (æg). Det har den for Påskeharen,
der fra 0 pæle ved konkurrencens start, har slidt sig frem til en 99. plads i Hall of Fame. Nu er Frede
Lillelund kun ca. 11600 foran den flittige hare.
Hvis redaktøren af Komposten kan finde en side i næste nummer, vil der komme en fyldig beskrivelse af jagten. Her skal spændingen blot udløses:
1. Påskeharen 379
2. Sebastian Røysland Maltby 372 (Tæt på Sebastian. Haren var bare en pote foran. Mon
ikke nr. 3 giver dig et 2. pladsæg)
3. Synnøve Røysland 372
4. Nikoline Andersen 338

5. Erik Magnus Graa 308 (Stakkels Michael,
der havde lovet Magnus et påskeæg, hvis han
ikke løb af med sejrsægget)
6. Michael Graa 261
7. Dorte Munk-Petersen 125
8. Valdemar Graa 122

I alt 2279 pæle er det blevet til af seje søllerødder, der valgte at lade sig registrere og dermed blev
deltagere i konkurrencen. Jeg har fået melding om pælejagt uden dog at ville ind i dysten.
Da Heidi for 8 år siden spurgte, om ikke det lige var noget for mig at deltage i Søllerøds Findvej
projekt, havde ingen af os drømt om, at de en skønne dag skulle kunne bruges til noget morsomt i en
ellers lidt u-morsom tid.
Alle takkes for den udviste interesse. Hvis ikke Påskeharen har så meget fart på stadig, at jeg ikke
kan fange den, da vil jeg foreslå overdragelse af ægget på et aftalt tidspunkt ved pæl 57 i Farum Lillevang. Den pæl mangler jeg nemlig selv. Overdragelsen bør finde sted i klubdragt, og Påskeharen
vil blive foreviget - på afstand - i fuld firspring og med æg i favnen — af Vibe???.
Til lykke til Påskeharen og til alle sendes ønsket om forhåbentligt snarligt gensyn i det muntre
SOK-selskab.
Bedste hilsener Kaj
PS. Glemte jeg at sige, at Påskeharen nr. 99 i Hall of Fame er Claus Kaae Nielsen. Godt gået Claus.
Godt gået alle.
Svar fra Claus: Påskeharen har vist nye sider af sig selv. Den har danset rundt på gulvet, lige siden den fik
din mail her til formiddag.
Påskeharer kan altså danse, når blot de bliver lokket med tilstrækkelige mængder chokolade. Vi andre har
brug for noget flydende med procenter i, før det kommer til den slags hoftevrikkende udskejelser.
Jeg skal hilse fra påskeharen og sige, at
den vil glæde sig til at møde dig og Vibe
ved post 57 i Farum Lillevang. Det er stadig
uudforsket terræn for påskeharen.

Som sagt så gjort. Ved MEGET hyggelig afstandskomsammen med vin og
chokolade, blev Claus foreviget og lovede samtidig at skrive om sin jagt til
Komposten. (Vibe)
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Man kan jo altid kramme en pæl.
Så sidder man pludselig der
med hudsult og ”oløbstinenser”. Der skal bladres mange
sider i kalenderen, før der
igen er udsigt til en divisionsmatch og en kærlig krammer med klubkammeraterne.
Kroppen bliver kun brugt
som et stativ til at holde hovedet oppe. Der er 15 skridt
fra sengen til morgenbordet.
Der er 17 skridt fra morgenbordet til hjemmearbejdspladsen. Jeg behøver ikke
engang at tage de fire daglige knæbøjninger, som jeg
er tvunget til, når jeg hæver
og sænker skrivebordet inde
på arbejde.
Kæben får motion, når jeg svarer de ufatteligt
mange telefonopkald og deltager i Skype-møder. Fingrene er også i toptræning. De bevæger
sig rundt på tastaturet og skriver tekster om coronakrise, hjælpepakker og genopretningsplaner. Dagen går med lav puls, finmotoriske bevægelser og mange udfordringer til hjernen.
Ved 17-tiden har jeg det som et stykke fyldt
chokolade, hvor fyldet er løbet ud.
Men så er det, at klubben kommer til hjælp. Heroiske mænd og kvinder har for år tilbage bevæbnet sig med rød maling og pælebor og fordelt pæle overalt i de lokale skove. Pælene står
i huller, på bakketoppe og ved mosekanter. Og
der står de godt.
Og så er det, at Heidi og Kaj sætter et påskeæg
på højkant til den klubkammerat, som kan finde
flest pæle i perioden fra midten af marts, hvor

Mette Frederiksen lukker Danmark ned, til 14.
april.
Og så er det, at alting går op i en højere enhed.
Jeg kan få afløb for ”oløbstinenserne”. Og jeg
kan få trænet kroppen, som skriger på bevægelse. I øjeblikket er det ikke muligt at kramme
en klubkammerat, men det vækker ikke særlig
meget opsigt – og er heller ikke i strid med de
sundhedsfaglige anbefalinger – når jeg holder
en lille pause på løbeturen og krammer en pæl.
Det lykkedes mig at finde 379 pæle i løbet af
de fire uger. De fik ikke alle et kram, men de
fik et klap, og jeg har sendt en kærlig tanke til
klubkammeraterne, som i sin tid placerede pælene på de udvalgte pladser i skovbunden.
379 pæle var nok til at vinde kampen om påskeægget. Jeg takker ydmygt.
Claus Kaae-Nielsen

Velkommen til:
Anders Kasper Agergaard 1975
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På opdagelse i

Søllerød OKs hjemmeside
Del 1: Det store overblik
Af Henrik Molsen
I denne artikelserie fortæller jeg lidt om, hvad du kan finde på Søllerød OKs hjemmeside. En stor
del af informationen er offentlig så alle kan se det. Vi har også en del som mere er rettet til klubbens
medlemmer. Endelig har vi en del hvor vi gemmer erfaringer, tjeklister og lignende. De to sidste
skal man bruge brugernavn og adgangskode for at få adgang til.
I denne første del af serien vil jeg fortælle lidt generelt om hjemmesiden og om hvad du kan finde
på forsiden af hjemmesiden.

Det store overblik
Måske du engang imellem har åbnet vores hjemmeside og set at billederne er skiftet og at resten ser
ud ligesom sidste gang. Det er også rigtigt at forsiden er statisk, men der er fuldt opdateret indhold,
hvis man kikker lidt ind bagved forsiden, for eksempel i menuerne. Forsiden er primært lavet for at
fange opmærksomheden for nye løbere som kunne være interesseret i vores klub.
For at se Søllerød Orienteringsklubs hjemmeside skal du åbne denne web adresse i din browser:
www.sollerod-ok.dk

Hjemmesiden er lavet således at den også kan vises på mobiler og tablets. Indholdet vil så automatisk tilpasse sig den enhed du bruger. F.eks. kan du opleve på din mobil, at der kun er et billede
øverst, og at menuen er udskiftet med menu-symbolet (3 vandrette streger, også kaldet ”Burger
symbolet”).
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Hvis du farer vild på siderne, kan du altid klikke på ”Søllerød Orienteringsklub” øverst til venstre.
Så kommer du tilbage til forsiden.

Menuen
Øverst oppe finder du en menu med forskellige emner som jeg kort vil komme ind på her. Hele menuen vil jeg gennemgå i de følgende artikler.

Billederne
Billederne, som du ser, er tilfældigt udvalgt fra vores fotoalbum. De skifter automatisk hver gang du
åbner siden. Hvis du holder musen henover et billede og klikker på ”Ejer: Søllerød OK” så åbnes
vores fotoalbum og du kan se alle vores fine billeder fra mange arrangementer.
Du kan også åbne dette link i din browser for at gå direkte til vores fotoalbum:
www.bit.ly/sokalbum
Husk at alle billeder er velkomne. Så hvis du tager nogen billeder til vores arrangementer, må du
meget gerne uploade dem til vores fotoalbum så vi allesammen kan få glæde af dem. Hvis du er i
tvivl om hvordan du gør, så kan du læse om det i menuen ”Om klubben -> Fotoalbum”.

Kalenderen
På forsiden har vi 4 forskellige kalendere som dækker vores 3 vigtigste træninger og klubhus-kalenderen. Alle kalenderne er ugentligt opdateret.
Hvis du for eksempel klikker på kalenderen for breddetræningen, vil denne folde sig ud så du kan se
datoerne.
Du kan så se hvornår og hvor der er breddetræning. Hvis du vil vide mere om den enkelte
træning, kan du klikke på den.
Hvis du tit deltager i breddetræning eller går
til SUT eller mini-SUT kan du lægge kalenderen ind i din egen Google kalender. Det gør du
ved at klikke på plus-tegnet i kalenderens nederste højre hjørne.

Jeg har selv lagt breddetræningens kalender ind i min egen Google kalender. Så kan jeg bare kikke i
Google kalenderen når jeg skal se hvor træningen foregår.
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Rene Moss i Brødeskov 7/3-20

Nyheder og Facebook
I rubrikken nyheder slår vi , hvis der er noget specielt nyt på
hjemmesiden, så du er klar over det, hvis du kikker der.
Vi har også vist vores Facebook side på forsiden. Det er mest
for dem som ikke selv har Facebook. På Facebook finder du aktuelle nyheder fra klubben. Når du ser Facebook på vores hjemmeside, kan du ikke like og kommentere, men bare kikke med.
Du kan også finde Facebook siden i menuen ”Nyheder -> Facebook”.

Arrangementer i fokus

Rubrikken arrangmenter i Fokus opdateres automatisk, når vi
lægger stævner og arrangementer ind på hjemmesiden. Du vil
derfor altid kunne få et hurtigt overblik over de kommende
stævner som Søllerød OK står for eller har del i.
Hvis du har brug for oplysninger fra tidligere stævner kan du
klikke på “- Tidligere arrangementer –“. Her kan du finde
resutatlister, stræktider og andet fra tidligere arrangementer. Det
er de samme sider du kan se hvis du vælger et tidligere stævne
fra O-service.

Sponsorer
Den sidste rubrik på forsiden er vores sponsorer. Her er plads til flere, så hvis du arbejder i et firma
der kunne sponsere os med et eller andet, eller kender nogen der kan, så er der plads til mere her.

I næste artikel
Det var hvad jeg havde valgt at fortælle om denne gang. I den næste artikel vil jeg gå igennem
menuerne og se på hvad du kan finde der. Så glæd dig til den.
Jeg håber det har været interessant at læse og jeg vil opfordre dig til at gå ind på hjemmesiden
(www.sollerod-ok.dk) og klikke lidt rundt og se hvad du kan finde.
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Kaj -

Årets søllerod
På klubbens generalforsamling har vi tradition
for at uddele "Søllerød Orienteringsklubs Fortjenstmedalje" til en søllerod, der gennem sit
virke og engagement er med til at gøre Søllerød
Orienteringsklub til en fantastisk orienteringsklub. Det er bestyrelsens afgørelse, hvem der
tildeles prisen.
Begrundelsen givet på generalforsamlingen lyder:
”I år tilfalder hæderen en person, der kender
vores skove og naturen i den, som kun få. Men
for nylig blev han dog forundret over, at der var
et par rødder - ikke søllerødder, men trærødder
- i Geel Skov, han ikke kunne genkende på et
billede [julekonkurrencen]. Han er ellers en af
dem, der kun sjældent mister en breddetræning;
i flere år kunne han kalde sig "Mr. 100%".
Han er en flittig skribent i vores klubblad, og
hans indlæg er altid spændende og holdt i en
humoristisk tone.
Pæle har haft hans interesse. Han har gravet
mange af vores ned; efterset dem og malet dem,
når de trængte; og fundet virkelig mange pæle
i landets andre skove [p.t. ligger Kaj nummer 5
i FindVej ”Hall of Fame” med 6.903 pæle hakket af].
For nogle år siden havde han en drøm: at Søllerød Orienteringsklub skulle kvalificere sig til
DM Hold. Da det lykkedes, skrev han: “Hvor
er det typisk søllerødsk! Jeg nævner forsigtigt,
at jeg har en drøm, og selvfølgelig skal medlemmerne forkæles, tænker de omsorgsfulde
rødder. Drømmen er i dag blevet til virkelighed. Tak.” Det var første gang, Søllerød og
vores nye mascot, Andrea, kom i finalen.
De senere år har han sammen med Torben specialiseret sig i at arrangere festlige træninger
for bredde og mini-SUT. Torben er grillmester
og Kaj er løbsarrangør med anemoneløb og
festlige starter som speciale. Hvem husker ikke
boogie-woogie starten ved breddetræning nr.
600 ved Akademisk Skytteforening?
Med sit venlige og altid imødekommende og
positive væsen, sit gode humør og aldrig svig-

tende entusiasme
er Kaj en af dem,
der om nogen
skaber den specielle søllerødånd,
vi alle taler om.
Derfor har bestyrelsen valgt Kaj
Rostvad
som
Årets Søllerød.”

Tillykke Kaj!

Kaj var ikke selv til stede på generalforsamlingen og fik overrakt pokalen ved den efterfølgende klubtræning.
Og så vil jeg også lige nævne, at Kaj sammen
med Heidi var initiativtager til påskekonkurrencen.
-Niels
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Nyt køkken i klubhuset.
Af Sebastian og Mogens Maltby
Det har været på tale længe – og bestyrelsen besluttede, at nu var tiden inde. Henrik Molsen
samlede et udvalg og holdt møder og vi lavede
en stram og detaljeret plan, så SUT’erne ikke
skulle undvære mandags-køkkenet mere end en
eller to uger her i foråret.
Vi gik i gang samtidig med Coronaens indtog
og det eneste gode ved den, vi kan komme i
tanke om er, at vi har haft længere tid til at lave
køkkenet. Vi har til gengæld kun kunnet arbejde en eller to ad gangen.

Nu er det nye køkken stort set færdigt. Henrik
Molsen har styret projektet og arbejdet med alle
discipliner stort set dagligt i ugevis. En masse
andre har hjulpet med alt muligt efter evner og
tid.
Johannes Fogs fond bevilgede et tilskud på kr.
40.000, hvilket var stærkt motiverende og har
gjort det muligt at vi får et køkken, som vi
gerne vil have det. Klubben har bidraget med
noget tilsvarende.

Det nye køkken bliver meget anderledes end det gamle. Det bliver pænt og nyt og hygiejnisk, og:
• Vi får en superlækker, lynhurtig og effektiv opvaskemaskine
• Der bliver en ovn i arbejdshøjde
• Vi får en mega vandhane med spuler
• Vi får ikke noget køleskab – det blev ikke rigtig brugt
• Vi får mobile induktions-kogeplader og masser af stikkontakter, så vi kan bruge pladerne,
hvor vi vil
• Vi får ventilation – en kæmpe ventilator, der suger gennem loftet – med hastighedsregulering
• Vi får plads til alt grejet i skabe og stålhylder til vand- og kaffekander
• Vi rydder op i det hele, så vi kun har det nødvendige udstyr – og lidt til.
• Vi får et nyt glat gulv, som er nemt at gøre og holde rent

Simon og Henrik bakser opvaskemaskinen på plads
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Alle faglige discipliner har været i spil: planlægning, nedpakning, nedrivning, vask, udbedring, maling, bortskaffelse af affald, VVS, indkøb, samling, montage, indretning og ikke
mindst ”el”.
Som sagt har mange været involveret. Malthes
far, Jacob Sommers indsats med alt el-arbejdet
i køkkenet, ved el-tavlen, på loftet og på taget,
som har ført til en helt ny el-installation og et
ventilationssystem med aftræk gennem loftet
og taget, har været uvurderlig. Tak til alle dem,
der har bidraget og til Johannes Fogs fond.
Først og fremmest tak til projektleder Henrik
Molsen, der har gennemført det her krævende

Søllerød Orienteringsklub

projekt med ildhu og engagement og kæmpe viden om alt muligt.
Forventningerne er store. SUT’erne kan se
frem til Babettes gæstebud - lignende mad hver
mandag og forældrene kan se frem til en top tunet køkkenoplevelse.
Projektet greb om sig. Som mange har set, er
hjørnet ved indgangen til kontoret også shinet
op med nye skabe og ny bordplade mv. Væggen ved opslagstavlen er også blevet renoveret.
Vi har nu også et effektivt stål-rullebord, så
transporten til og fra køkkenet bliver lettet.
God fornøjelse i køkkenet.

20/3 køkkenet ryddet. Køkkentingene stablet op i stuen

31/3 skabselementer sat ind.

.
.16/4 Vasken på plads,

ovnen på plads

og

opvaskemaskinen på plads

Der er blevet boret hul i loftet, og en kraftig udsugning er
placeret deroppe.
Ovenstående billeder har jeg (Vibe) taget ad tre omgange, når jeg
har været på besøg i klubhuset.
Lad os håbe, at køkkenet snart kan komme i brug, så ikke mindst
SUT´erne igen kan mødes til god mad, lærerig teori og udbygning af venskaber.
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Breddetræning = træning for alle
Breddetræning 2020

Corona har fået en ny betydning i vores
bevidsthed. Det der før for mange blot
16-04-20
672
Farum Lillevang & Terkelskov
var en mexicansk øl eller en cigar, viste
AFLYST
sig nu som en virus, der den 11. marts
23-04-20
673
Gl. Grønholt Vang AFLYST
2020 lukkede store dele af Danmark ned,
30-04-20
674
Scion DTU AFLYST
hvilket også fik betydning for breddetræ07-05-20
Egentræning – forberedelse 2*SM
ningerne i Søllerød OK. Med en be14-05-20
675
Rude Skov
grænsning for forsamlinger på maks. 10
personer, kunne vi ikke gennemføre træ21-05-20
Egentræning - Kr. Himmelfart
ningerne, hvor vi er forvænt med mellem
28-05-20
676
Geel Skov
50 og 70 deltagere.
04-06-20
677
Sjælsølund
Hvad så nu?
11-06-20
678
Folehave
Ingen grund til panik. Vi er en stor klub
19-06-20
679
Tisvilde Hegn - Sommerafslutning
med mange engagerede medlemmer.
Specielt Gert og Kaj udviste omgående
13-08-20
680
Rude Skov – Søllerød OK 30 år
initiativ, hvor Gert sørgede for, at måOBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender på
nedsbanen i stedet blev til en ugebane, og
hjemmesiden.
Kaj satte poster ud i stor stil. Dette tiltag
OBS – Coronakrisen betyder aflysning af de normale
ugentlige breddetræninger. Først når der igen åbnes op for, forventer vi at fortsætte, indtil vi igen får
normale tilstande.
at vi kan samles de ca. 60 personer vi normalt er til en
træning, vender vi tilbage normale træninger. Indtil da vil der Banerne (kortene) henter man selv via
blive arrangeret ugentlige Coronabaner.
klubbens hjemmeside under delen kun
for medlemmer, hvor månedsbanen hele tiden har ligget. Som noget nyt bliver banerne nu også lagt i
o-track.
Bliver banerne så brugt? Hvis man vurderer dette ud fra, hvor mange der har glemt deres password
til klubdelen af hjemmesiden, eller måske slet ikke var klar over, at de havde et sådant password, ja
så bliver banerne brugt. Samtidig har der på Stafetgruppens Facebook side udsprunget en konkurrence, hvem gennemfører banen hurtigst uden brug af kompas. Konkurrencen udviklede sig hurtigt
til også at omfatte, gennemfør banen på kortets mulig distance.
HUSK at det er individuel træning, hvor du følger de til enhver tid af myndighederne givne
anbefalinger og forbud.
Mange har også benyttet sig af banerne for CoronaCup. CoronaCup blev hurtigt startet op af Tim og
Lasse Falck Weber fra Tisvilde, hvor de som en start lavede 10 etaper i de nordsjællandske skove.
Etaperne fordeler sig med alt fra skovsprint til ultra lang, men kun svære baner. Altså noget for enhver.
Prøv f.eks. ultra lang i Rude Skov på næsten 18 km.
Igen skal du huske, at der er tale om individuel træning.
Mon ikke også Find-vej-i… posterne har fået et ekstra besøg, måske hjulpet på vej af Kajs påskekonkurrence. Huskede du den?
Men inden Danmark lukkede ned, nåede vi da nogle få træninger (siden sidste
Kompost). Mette sørgede for en super Fastelavns træning i Søllerød Kirkeskov.
Retten til at kalde sig kattekonge tilfalder nu Mogens Maltby og kattedronning blev
Mette Steenbeck. Peter Ø lagde nogle rigtig fine baner i Folehave, hvor kortet efterhånden er lidt gammelt, hvorfor kurverne er til stor hjælp. Endelig nåede vi en
træning i Brøde Skov. Træningen skulle have været i Ravnsholt men blev flyttet
pga. SM Nat (der så nåede at blive aflyst).
Husk at komme i skoven. Gerne på en ugebane. Husk at holde afstand.
Normale træninger starter, straks det igen er muligt.
Henrik Kleffel
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Frimærker

Med motiver fra orienteringsløb.
Denne artikel ser dagens lys her i Komposten, fordi en af Michael Graaes venner forærede
ham Dansk Filatelistisk Tidsskrift årgang 2020 Nr. 1 februar måned. En artikel handlede nemlig om orienteringsløb på frimærker.
Jeg kontaktede artiklens forfatter, og han gav straks lov til at sætte den eller dele af den i Komposten.
Og TAK for det.

Orienteringsløb og orienteringskort
Af Peter Michaelsen, De Danske Motivsamlere.

Orienteringsløb har udviklet sig til en folkeidræt i Danmark og har især i Sverige, Norge
og Finland mange aktive deltagere.
I 1938 stiftede flere skiklubber Dansk Skiforbund. Forbundet fik stor fremgang i de kolde
vintre med megen sne i 1940-erne. Men hvad
skulle skiløberne gøre om sommeren inden rulleskiene blev opfundet?
Man løb orienteringsløb i skovene. Skiforbundet ændrede navn til Dansk Ski- og Orienteringsforbund i 1942.
I 1950 deltes forbundet, så orienteringsløberne
fik deres eget Dansk Orienterings Forbund.
Svenska Orienteringsförbundet blev oprettet i
1938. Det norske forbund er fra 1945. Efter Anden Verdenskrig har orienteringssporten spredt
sig til over 100 lande. Mange orienteringsstævner samler tusindvis af deltagere.
Orienteringssporten har rødder i militært terrænløb fra slutningen af 1800-tallet. Det første
internationale civile orienteringsløbsstævne
fandt sted i Sørkedalen ved Oslo i 1897. I 1901
afholdtes der konkurrencer i orienteringsløb
ved Sundbyberg nær Stockholm.
Baden-Powell (ill. 1) aktiverede store drenge i
den belejrede by Mafeking under Boerkrigen i
Sydafrika. I 1907 inviterede han 21 drenge fra
London til ti dages teltlejr på Brownsea Island
ved Poole, hvor hans
spejderideer blev afprøvet. Spejderliv er friluftsliv, så spejdere skal
kunne finde vej i ukendt
terræn ved brug af kort og kompas (ill. 2 og 3).

1960. Spejderbevægelsen i Grækenland 50 år
1977. Sjette caribiske jamboree

Spejderbevægelsen har for mange været grundlaget for at blive medlem af en orienteringsklub.
Letlands første frimærker fra 1918 er trykt på
bagsiden af prøjsiske generalstabskort i 1:100
000 over områder i de baltiske lande. Veje er
vist med linjer i forskellig tykkelse. Skove er
vist med cirkler og prikker. Fugtige områder er
vist med vandrette streger. En sø er vist med
linjer, der følger søbredden. Med brune kurver
er højdeforholdene vist.

4a

4b

Letland 1918. På grund af papirmangel og rigeligt
med tyske generalstabskort, blev landets første frimærker trykt på bagsiden af forskellige kort over
det baltiske område.

Det var kort som dette, der blev benyttet ved
orienteringsløb og af spejdere i begyndelsen af
forrige århundrede.
(4a bagsiden og 4b frimærket)
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Kompasset
Silva-kompasset fik stor betydning for orienteringssporten. Brødrene Kjellström lancerede i
1933 det væskefyldte Silva-kompas. Væsken i
kompashuset bevirker at kompasnålen ikke ryster. Et kompas ses på det danske frimærke fra
1974 i anledning af VM i orientering.
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man så i terrænet bevæge sig i den retning kompasset angiver. På frimærkehæftet fra Sverige
1968 viser kompasset mod sydvest på kortet.
Kortet skal drejes 900 mod venstre, for at være
orienteret i forhold til terrænet, så den røde del
af kompasnålen peger mod N på kompashuset.
(ill. 7). (Den røde del er her den mørke del)
Ved orienteringsløb skal man ved brug af kort
og kompas finde vej til et antal poster i terrænet, der oftest er et skovområde. Posterne er
markeret med rød/hvide skærme og en elektronisk enhed, som markerer en tid i løberens egen
brik på fingeren.

Det drejelige kompashus er monteret på plexiglas med linealer og ofte med en lup, som det
ses på 10 Pf. frimærket fra DDR (ill.6).

Europamesterskab 2008 i Letland

Orienteringskortet
Ved orienteringsløb skal man finde posterne i
en bestemt orden, men man skal ikke følge en
bestemt rute. Man skal undervejs vurdere sit
vejvalg og tage stilling til, om man vil vælge en
direkte linje gennem skoven eller følge skovveje og skovstier frem til næste post på løbet.
De brune højdekurver ses tydeligt på kortene.
Kurverne kan have en ækvidistance (højdeforskel) på 1 m, 2 m, 2½ m eller 5 m. Kurverne
giver et godt overblik om højdeforholdene.
Man skal være god til at læse kortet og være en
god løber.

Frimærkehefte fra Sverige (ill.7)

Kompasset bruges til at orientere kortet i forhold til verdenshjørnerne og til at udtage en
kompasretning fra et punkt på kortet til at andet
punkt på kortet. Ved brug af kompasset kan
DDR 1970. VM i orientering. Løber før posten, på
posten og efter posten.

30

Komposten – 30. årgang nr. 2 – april 2020

Søllerød Orienteringsklub

De kort, der benyttes ved orienteringsløb, har
ændret sig meget gennem tiden. Frem til 1960erne benyttede man de officielle nationale kort
i 1:20 000, 1:25 000 eller 1:50 000. Fra omkring 1970 løber man efter specielle orienteringskort i 1:10 000 eller 1:15 000. Det er orienteringsklubbernes medlemmer, der rekognoscerer terrænet og tegner kortene, som følger
internationale normer. På orienteringskort er
der ingen stednavne eller anden tekst på kortfladen, som forstyrrer læsningen af kortbilledet.

Posterne
Et udsnit af et kort ses på frimærker fra Åland
1986. En rød cirkel viser en posts placering. De
røde linjer viser retningen fra foregående post
og til næste post. Skoven er uden farve eller
træsignaturer. Stier er vist med stiplede linjer
og søer er blå.

Orientering er en sport med mange forskellige
klasser og discipliner som langdistance, mellemdistance, sprint og stafet. Der løbes ved
nogle stævner også natløb.
Växjö særstempel 26/9
1985 i forbindelse med
de svenske mesterskaber i natorientering og
stafet. Ved stafetorientering er der tre løbere
på hvert hold.

Et finsk frimærke fra 2001 viser også detaljer
fra et orienteringskort. Under kompasset ses
markeringer af poster. Den ene post ligger syd
for søen på en bakkeskråning vist med brune
højdekurver.

Mesterskaber

Finland 2001
VM i orientering. Frimærkets design er
unikt. Frimærkets brugere
kan vælge om
frimærket skal
være cirkulært, kvadratisk eller lidt af hvert. Motivet er de tre elementer ved o-løb: kortet, kompasset og postskærmen.

Linköping var
værtsby for VM
1968. Der blev
benyttet et særstempel 27.-29.9
1968. Motivet er
en globe, kompasnål og en postskærm.

Det første verdensmesterskab i orienteringsløb
afholdtes i 1966. Det andet VM afholdtes ved
Linköping i 1968.

Løberne
Løberne har nummer på bryst og ryg. I den ene
hånd har man kortet og i den anden kompasset.

Danmark var vært for verdensmesterskaberne i
1974, og skal igen være det i 2020.

(Se de næste fire frimærker)
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Viborg var værtsby for WM i 1974. Ved Viborg
postkontor var der en stempelkliche i brug 15.22.9. 1974. Mesterskabernes logo ses i stemplet.
Danskeren Mona Nørgaard vandt guld.

Der afholdtes nordiske mesterskaber frem til og
med 2009.
I 1986 skete det på Ålandsøerne.
Saltvik i Åland var vært
for de nordiske mesterskaber i 1986. Særstemplet viser et kort
over deltagerlandene
og en orienteringsskærm.

Der er naturligvis også nationale mesterskaber
Gjövik 21.9.1980.
Orienteringsklubberne Gjø-vard og
Toten-Troll stod for
Norgesmesterskaberne i 1980.
På frimærket ses
den sydlige del af
søen Mjøsa.

For unge under 21 år afholdes der junior-verdensmesterskaber JWOC.
Estland 2003.
Juniorverdensmesterskaberne blev
afholdt ved Pölva.
Arrangementets
symbol ses på frimærket.

De 36. verdensmesterskaber afholdtes i august
2019 ved Sarpsborg i det sydøstlige Norge. I
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anledning af arrangementet udgav Posten
Norge et frimærke, der er hvidt og rødt, som
postskærmene på løbene. I den hvide del af
mærket ses højdekurver fra et terræn nær
Sarpsborg. Der er også en kompasnål, hvor den
røde pil peger mod den magnetiske nordpol.

Sarpsborg 12.9.2019. WM i orientering har været
afholdt i Norge i 1978, 1997 og 2010. Det blev dog
først i 2019, at der blev udgivet et frimærke.

Andre typer orienteringsløb
Der findes også andre former for orienteringsløb. Bilorienteringsløb foregår oftest som pålidelighedsløb, hvor man skal køre med en gennemsnitshastighed på 30 km i timen på en rute
med kendte og hemmelige tidskontroller. Orienteringsløb på ski er naturligvis udbredt i
lande med stabilt skiføre eller høje bjerge med
sne.

Bulgarien 1977. Det andet verdensmesterskab i
skiorientering fandt sted i Bulgarien. Frimærkets
motiv er antageligt fire ski.

En noget speciel form for orienteringsløb er
undervandsorientering i søer. En sport jeg ikke
anede eksisterede, før jeg for nyligt så de to
frimærker fra DDR udgivet i 1985.

DDR 1985. Verdensmesterskaber i undervandsorientering i Neuglobsow.
Sporten er udbredt i Midt- og Østeuropa.
Der holdes WM hvert andet år.

