
            
 

   K O M P O S T E N  
  

30. årgang • nr.3 • september 2020 
 

Søllerød Orienteringsklub 
 

 

 

   Udfordringer         Kampgejst          Vildskab          Styrke           Venskaber   
        

 
Søllerød OK´s 30-års fødselsdag blev holdt  ved ”Høje Sandbjerg lejren.” 

 

Læs om fødselsdagen inde i bladet og læs om, hvad lejren tidligere blev brugt til. 

 

Derudover kan du bl.a. glæde dig til at læse  artiklerne  om  SUT’ernes  sommerlejre, om udenlandske 

sommerløb, den danske Jukola-stafet, årets kortprofil og blive klogere på hjemmesidens opbygning. 

Og du skal læse om den flåtbårne TBE-virus. 
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Praktiske Oplysninger 
  

Formand Niels Bentzon niels@bentzon.net  20162220  

       

Kasserer Trine Næstoft  sok.kasserer@gmail.com  30752135  

   Danske Bank 1551-4450341800    

       

Bestyrelsesmedlemmer Henrik Kleffel  henrik.kleffel@gmail.com  20816756  

 Anne Skovbæk a.skovbaek@gmail.com  22754377  

 Lotta Lüthje lott@lythje.com  53500802  

 Andreas Mikkelsen   andreas.mikkelsen.j@gmail.com  29887763  

 Mads Lassen madslassen@comxnet.dk  42957267  

Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk  30706502  

      

     

Kompostredaktør Vibe Bøgevig Egernvænget 301, 2980 Kokkedal    

   vibe.bogevig@gmail.com  29405649  

 Adresseændringer indtastes selv i o-service og meddeles formanden.  

       

Løbstilmelding Kirsten Olsen Agertoften 3, 2970 Hørsholm  61507649  

   kirstenkeld.olsen@gmail.com    

 Tilmelding via www.o-service.dk eller skriftligt (post/e-mail).    

 Har du glemt/tabt din kode til o-service, så kontakt kasserer Trine 

Næstoft for at få en ny. 

   

       

Starttider + Resultater På relevant klubs hjemmeside: se www.o-service.dk     

     

Funktion:      

Klubtræning Henrik Kleffel henrik.kleffel@gmail.com  20816756  

Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447  

Klubhus booking Googlekalenderen klubhus.sok@gmail.com    

      

Kortsalg Michael Graae mig@sa.dk.  20447931  

      

Materiel Vangeboskole      

      

Revisorer Philip Bæk 

Christiansen 

pbc7@hotmail.co.uk    

 Uffe J. Pedersen  uffe.just.pedersen@gmail.com  21583986  

Revisorsuppleant Jens A. Hansen  Thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447  

       

TC Anne Kaae-Nielsen annek@ltk.dk  21165658  

Ungdomskontakt Bo Konring bo@konring.dk  45807025  

Mini-ungdom 

 

Magnus Oscarsson moc@telia.dk  28274723  

Pressekontakt Claus K. Nielsen  Claus.kn@webspeed.dk  23326829  

      

Hjemmeside www.sollerod-

ok.dk 

sollerod@sollerod-ok.dk 

 

   

       

Hjemmesideredaktør Helge Tillingsøe  helge.tillingsoe@gmail.com  40107364  

Klubhusadresse Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte    

 

Klubtelefon i Rønnebærhuset 

    

48174590 

 

Fotoalbum på Flickr   www.bit.ly/sokalbum     

  

Er nogle af disse oplysninger forkerte? Kontakt da redaktøren og ret selv fejlen i O-service  
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
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• 10. november 2020. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 

• 1. februar 2021. Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
 

Send dine indlæg til kompostredaktør Vibe Bøgevig på: vibe.bogevig@gmail.com 
 

DM-lang 2020 

To af vores bronzemedaljører: Mathias (H-18)  og Alberte  (D-20)

 

DM’er plejer at være trækplastre for søllerød-

derne. Men til DM Lang den 13. september var 

der kun 26 rødder på startlisten. Måske fordi 

der var var lang vej ned til stævnet i Hjelm 

Skov ved Aabenraa, og måske fordi den tradi-

tionelle DM-weekend med Stafet om lørdagen 

og Lang om søndagen i år var reduceret til ude-

lukkende at omfatte DM Lang på grund af co-

ronarestriktionerne Men alligevel fik søllerød-

derne løbet 7 medaljer hjem i den meget 

grønne, kvasede og let mudrede skov. 

 

 

2 sølvmedaljer blev vundet af Lukas Becher 

(H18) og Else Juul Hansen (D75) og ikke 

færre end 5 bronzemedaljer blev vundet af Al-

berte Kaae-Nielsen (D20), Mathias Buchgreitz 

(H18), Troels Christiansen (H40), Jette Step-

putat (D70) og Kirsten Olsen (D75). Stort til-

lykke til jer alle. Og så vil jeg da ikke undlade 

at tilføje, at alle vi andre også havde en god 

oplevelse med gode baner og et fint stævne ar-

rangeret af OK Syd.  

-Niels 

 

 

mailto:vibe.bogevig@gmail.com
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Formanden har ordet  
 

Da forrige nummer af Komposten udkom, var co-

ronakrisen ny, og vi havde ingen anelse om, hvor-

når vi kunne genoptage vores normale træninger, 

og hvornår det ville blive muligt igen at holde stæv-

ner. Gert tog heldigvis hurtigt initiativ til at ”opgra-

dere” månedsbanerne til ”Coranabaner” med nye 

poster i skoven og fortrykte kort hver uge, og Træ-

ningsbanden fulgte initiativet op. Derudover lagde 

Andreas Mikkelsen links til løbetekniske og ska-

desforebyggende øvelser op på Facebook, og Kaj 

og Heidi tog initiativ til en påskekonkurrence, hvor 

præmien gik til den, der, inden påsken var ovre, 

havde registreret flest FindVej-pæle. Vinderen blev 

Påskeharen alias Claus Kaae-Nielsen, som fik 

overrakt præmien af Kaj ved pæl nr. 57 i Farum 

Lillevang. Så selvom Danmark var lukket ned, var 

der alligevel en del alternative træningstilbud. 

 

Vi har forsøgt at holde jer opdateret om den aktu-

elle situation i to nyhedsbreve og i opslag i Det di-

gitale Klubhus, der er klubbens facebookside. 

Sidstnævnte er kommet for at blive, hvorimod pla-

nen er igen at udsende Komposten regelmæssigt i 

stedet for nyhedsbreve. 

 

Siden er mange af restriktionerne heldigvis blevet 

lempet, og myndighederne, Danmarks Idrætsfor-

bund og Dansk Orienteringsforbund har udstukket 

retningslinjer for afholdelse af træninger og stæv-

ner. Med dem i hånden og med lempelsen af for-

samlingsforbuddet kunne vi genoptage vores træ-

ninger kort før sommerferien, dog med flere be-

grænsninger. F.eks. var det ikke muligt at holde 

fælles spisning og tørtræning for SUT. Det til trods 

for, at Henrik Molsen, Mogens Maltby og Jakob 

Sommer har brugt utallige timer på at montere et 

helt nyt køkken, som vi tripper efter at få taget rig-

tigt i brug. Hensynet til børnehaven i stueetagen af 

klubhuset har betydet, at vi har sat begrænsninger 

på adgangen til klublokalerne, sådan at vi f.eks. 

ikke kan komme der i børnehavens åbningstid, og 

at vi skal rengøre de fællesarealer, vi har opholdt os 

i eller passeret, inden klubhuset forlades.  

 

Men det vigtigste, det vi alle har ventet på, er, at vi 

nu er i gang igen. Vi skød efterårssæsonen i gang 

med en forrygende fejring af klubbens 30-års fød-

selsdag ved torsdagstræningen den 13. august. 

Sommeren viste sig fra sin bedste side, og det var 

en lun og solrig aften. Rigtigt fødselsdagsvejr. I da-

gens anledning havde vi fået lov at låne Akademisk 

Skytteforenings klubhus og grund lige neden for 

Høje Sandbjerg. Her diskede Torben og Kaj med 

hjælp fra mange gode søllerødder op med det helt 

store grillparty med steg, salat og pølser og med ka-

gemænd til dessert. Og lidt til halsen var der også. 

Men forinden havde vi løbet rundt i Gerts kringlede 

sløjfer i den østligste og temmelig kuperede ende 

af Rude Skov, hvor vi sjældent kommer, og havde 

konstateret, at brombær og bregner har haft en god 

vækstsæson. At mange af os måske var blevet lidt 

rustne udi orientering, fik vi klarhed for i mål, hvor 

Bo styrede tidtagningen. 

 

Det var dejligt at møde klubkammeraterne igen, og 

det blev en mindeværdig aften med super stemning 

og megen god snak – og en enkelt fødselsdagssang 

fra Gerts pen. Tak til alle jer, der arrangerede og 

hjalp til. 

 

Efter sommerferien er der kommet gang i stæv-

nerne. Mange søllerødder har deltaget i Metr-O-

Cup, der var en serie på fire sprint nær metrostatio-

ner i København, og SensommerCup i Nordsjæl-

land. Begge lå på tirsdage, hvilket er lidt ærgerligt, 

og det blev ikke bedre af, at vores egne stafettræ-

ninger, der netop er genstartet, også ligger om tirs-

dagen. Og så er de første DM’er i år blevet afviklet. 

DM Mellem blev holdt lørdag den 29. august i Ag-

gebo-Græsted Hegn med Tisvilde Hegn OK som 

arrangør. Tim Falck Weber havde lagt banerne, der 

var temmelig teknisk udfordrende, og også her 

gjorde man klogt i at holde sig fra de grønskrave-

rede områder. Klubben fik to nye danmarksmestre: 

Lukas Becker i H18 og Else Juul Hansen i D75. 

Sølvmedaljer vandt Mathilde Smedegaard Madsen 

(D20), Kirsten Olsen (D75) og Troels Christiansen 

(H40). Dagen efter var FIF Hillerød arrangør af 

DM Sprint i Grønnevangskvarteret lige nord for 

Store Dyrehave. Det er et boligområde med tæt, lav 

bebyggelse og etageejendomme, hvor arrangørerne 

have udnyttet svalegangene til at lægge baner i flere 

niveauer. Her blev Troels Christiansen danmarks-

mester i H40; Mathias Buchgreitz vand sølv i H18 

og Camille Marie Næstoft Juhl og Else Juul Hansen 

vandt bronze i henholdsvis D18 og D75. Derudover 

har mange søllerødder lavet fine resultater lige 

uden for medaljerækkerne. Tillykke til jer alle. 

  

Når dette nummer af Komposten udkommer, er der 

også blevet afholdt DM Lang omkring Aabenraa, 

hvorimod vi må vente indtil første weekend i no-

vember med årets sidste DM’er, DM Nat i Børge-

lund og DM Ultralang i Mols Bjerge. 
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På denne årstid er der normalt divisionsmatcher i 

løbskalenderen, men i år er danmarksturneringen 

aflyst. Det betyder rent praktisk, at Søllerød Orien-

teringsklub uden kamp beholder sin plads i Øst-

kredsens 1. division i selskab med Tisvilde Hegn 

OK, Allerød OK og FIF Hillerød. Det betyder også, 

at vi ikke skal drømme om at tage på bustur til fi-

nalen DM Hold, der skulle have foregået i Hjer-

mind Skov ved Bjerringbro. Til gengæld prøver vi 

at arrangere en klubtur til Höst Open på Bornholm 

den første weekend efter efterårsferien. Som I må-

ske husker, er Søllerød arrangør af DM Stafet og 

Lang på Bornholm i 2022, så her er en god mulig-

hed for at løbe o-løb på solskinsøen og få et indtryk 

af terrænerne inden vores eget stævne. 

 

De øvrige arrangementer, vi har taget på os at ar-

rangere er 5. afdeling af NatCup 13. januar 2021, 

DM Sprint og Sprintstafet i weekenden 5-6 juni 

2021 og SM Stafet og Lang i efteråret 2021. Sidst-

nævnte skulle vi have holdt i dette forår, men ud 

over, at det bliver om efteråret, kender vi desværre 

endnu ikke de nye datoer. 

 

Afslutningsvis vil jeg slå et slag for vores mange 

træninger. Ud over o-løbs-træninger for SUT og 

mini-SUT hver mandag og torsdagstræninger for 

resten af os er der stafettræning for alle hver tirsdag 

aften. Det er med samlet start, der er fart over feltet 

og de er fantastisk udviklende træninger for alle jer, 

der har fået lidt erfaring med o-løb. Torsdag er der 

endvidere teknisk løbetræning og fredag er der 

styrketræning; begge disse er åbne for alle klub-

bens medlemmer. 

 

Mange gode oplevelser venter på os, og jeg ønsker 

jer en fantastisk efterårssæson.  

 

Vi ses – stadigvæk med afstand – ved de rød/hvide 

skærme 

-Niels 

________________________________________________________________________________ 

Jukola i Danmark 
Af Nanna Rye Nielsen. 

Der var mange, der havde set frem til Jukola i 

2020, men ligesom så meget andet fik Coron-

avirussen sat en stopper for også dét stævne.  
 

 
Venla-damerne lige før start. 

 

Der skal dog mere end en verdensomspæn-

dende pandemi til at holde familie Falck Weber 

tilbage. De ville have konkurrence, og alle lan-

dets orienteringsløbere var inviteret til at del-

tage d 15. juni. Konceptet var meget lignende 

det ægte Jukola, som finder sted i Finland. 

Kvindeholdene skulle løbe om dagen, mens 

mændene fik fornøjelsen af et meget mørkt Tis-

vilde Hegn. Søllerød havde selvfølgelig, som  

den stærke og standhaftige klub vi er, stillet op 

med flere hold. 

Jeg selv skulle løbe sidsteturen for et damehold 

bestående af Camille, Emilie, Mathilde og mig. 

Det var med en noget rusten teknik, jeg kastede 

mig ud i krattet og forsøgte at komme igennem 

banen uden alt for meget hurlumhej. Men som  

altid under en stafet bliver man nødt til at gen-

nemføre for ikke at diskvalificere hele sit hold, 

og det var med den tanke, at jeg fik fundet frem 

til posterne.  
 

Solen stod stadig højt på himlen, da vi kom i 

mål og kunne køre hjem til Mathildes sommer-

hus i Tisvilde for at spise aftensmad med dren-

gene, som skulle løbe om natten. Deres start gik 

ved halv 12-tiden, og jeg tror der var mange, 

der blev udfordret, både teknisk og af de lange 

distancer. Overordnet set er jeg dog sikker på, 

at folk nød at konkurrere igen og havde en god 

tur. Selvom jeg lavede et par bom, var det ellers 

en rigtig god tur, og det var fedt at løbe i Tis-

vilde. Nogen podieplads blev det ikke til, men 

jeg fik til gengæld hevet hele 19 flåter med 

hjem. Og det er jo også en form for gevinst og 

bevis på, at man har været rundt i en masse godt 

krat.  
(Venla er navnet på damestafetten ved Jukola)
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På opdagelse i   
Søllerød OKs hjemmeside 

 

Del 2: Menuerne 
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 lig-

nende. De to sidste skal man bruge brugernavn 

og adgangskode for at få adgang til. 

I sidste artikel gennemgik jeg hvad du kan 

finde på forsiden af hjemmesiden. I denne an-

den del af serien vil jeg fortælle om hvad du 

kan finde i menuerne på hjemmesiden. 

Søllerod OKs hjemmeside kan du finde på 

adressen: www. sollerod-ok.dk 
 

Menuen 
Menuen kan se lidt forskellig ud efter om du 

bruger din PC, en tablet eller en mobil. 

I en browser på en PC vil du kunne se menuen 

direkte lige over billederne. 

 
Hvis du bruger din mobil, bliver hjemmesiden 

presset lidt sammen dog uden af indholdet bli-

ver småt. Her skal du trykke på burger-symbo-

let (3 vandrette streger) for at kunne se me-

nuen. 

            
BEMÆRK at du på nogen mobiler skal trække 

menuen op eller ned for at se hele indholdet af 

undermenuerne. 

 

 
Ny som o-løber 
Som navnet antyder er dette menupunkt tilegnet nye løbere i 

klubben. 

De er under punktet indmeldelse du kan se vores kontingent 

priser og læse om de forskellige typer af medlemskab vi har. 
 

Nyheder 
Dette punkt indeholder det samme som nyhedsafsnittet på 

forsiden. Du kan læse mere om dette i den første artikel i 

denne serie. Jeg vil dog gerne igen gøre opmærksom på mu-

ligheden for at se Facebook opslag selvom du ikke har en 

Facebook profil. 
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Træning 
Vi har mange træningstilbud i Søllerød OK.  

I dette menupunkt har vi forsøgt at give et overblik over hvad vi kan 

tilbyde. Vores meget populære børne og ungdomstræning samt den 

lige så populære klubtræning har selvfølgelig fået en fremtrædende 

plads. 

Der findes også en del information om vores stafet træning og vores 

populære månedsbane som bliver fornyet hver måned. 

 

Afsnittet ”For skoler” er mest rettet til de skoler som en gang imel-

lem spørger os om orienteringsløb. Så hvis du har børn i skolealde-

ren, så kan det måske være et godt sted at vise læreren. Så kan de 

finde noget inspiration til idrætsundervisningen i orienteringsløb. 
 

 

 

 

 

Arrangementer 
 

Dette menupunkt 

opdateres 

automatisk, når vi 

lægger stævner 

og arrangementer 

ind på hjemme-

siden.  

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 så 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. 
 

 
 
Om klubben 
Dette menupunkt er nok et af de fyldigste, vi har på hjemmesiden. Her kan du finde en masse 

oplysninger om klubben generelt. 

Kontaktinfo indeholder vores adresse på klubhuset og vores CVR nummer, hvis du skal bruge det til 

et eller andet. 

Hvis du manger en SUT-folder eller en folder om breddetræningen eller måske bare vores officielle 

logo, så skal du kikke i menupunktet “Brochurer og plakater”. Du vil automatisk blive sendt videre 

til en hjemmeside, hvor du kan downloade disse ting. 

Der er ofte nogen som efterspørger vores officielle logo. Det kan man finde i vores Design guide 

som du også finder under dette menupunkt. Her kan du se nogen eksempler hentet fra design-

guiden: 
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Det er også i design-guiden, du skal kikke, hvis du skal bruge farvekoderne på vores officielle logo. 

Det er let at hente de forskellige grafikelementer, og så sikrer vi, at vores materiale altid ser ens ud. 

Vi elsker billeder i Søllerød OK! 

Derfor er vores fotoalbum åbent for alle! Selvom det ofte er de samme ildsjæle, der står 
bag kameraet, har klubben ingen fast fotograf, og alle kan tage billeder og bidrage til klub-
bens fotoalbum. 

Under dette menupunkt kan du læse mere om, hvordan du bidrager til vores store samling 
af fotos. 

De billeder du ser på forsiden af hjemmesiden, kommer fra vores fotoalbum. Programmet 
bag hjemmesiden udvælger automatisk nogen nye billeder fra fotoalbummet hver gang du 
åbner hjemmesiden. 

Klubblad.  

Det er her du finder vores klubblad Komposten. Hvis du normalt læser det trykte blad så 
prøv at kikke her. Du vil opleve, at bladet er i farver og billederne og kortene er meget flot-
tere! 

Klubtøj 

Det er her, du kan bestille klubtøj, når vi en gang imellem har åbent for bestillinger. 

 

Kortsalg 

Hvis du står og skal bruge et af vores kort, er det her, du kan bestille det, både på tryk eller som 

OCAD-fil. OCAD-filen kan bruges, hvis du skal lægge baner til for eksempel en træning. Det er 

også her andre klubber eller løbere udenfor Søllerød OK bestiller kort. 

Vi arbejder p.t. på en ny kortsalgsside, som gør det lettere at bestille kort og som gør administratio-

nen bagved siden meget lettere. 
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Bestyrelse og vedtægter 

Her finder du oversigten over, hvem der er i bestyrelsen og vores vedtægter. Du kan læse vedtæg-

terne direkte her eller hente en pdf-fil du kan printe ud, hvis du vil have vedtægterne med til gene-

ralforsamlingen.  

 

Tovholdere 

Klubben bygger stort set 100% på frivilligt arbejde. For at holde styr på alle de aktiviteter der fore-

går, har vi udnævnt nogen såkaldte tovholdere. Du finder listen over tovholdere her. Det kan være 

rart at vide, hvis man gerne vil hjælpe med noget eller har nogen spørgsmål til en af tovholderne. 

Om klubben og 25 års jubilæumsskrift 

Her kan man læse spændende ting om klubbens historie. Der er i hvert fald masser af læsning i jubi-

læumsskriftet. 
 

Privatlivspolitik. 

Det sidste punkt i denne menu indeholder klubbens privatlivspolitik. Så her kan du læse, hvordan vi 

behandler dine data. Dette er opdateret i forhold til det nye GDPR. 

 

I næste artikel 
Det var, hvad jeg havde valgt at fortælle om denne gang. I den næste artikel vil jeg vise,hvordan du 

kan logge ind på hjemmesiden og få adgang til en masse spændende ting for klubmedlemmer. 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. 

 

 

TBE 
Flåtbåren sygdom   

 

Skal du med til Höst Open på Bornholm? Så er 

det måske en god anledning til at blive vacci-

neret eller boostet imod TBE. På Bornholm fin-

des TBE i langt højere tæthed end resten af 

Danmark, og anbefalingen om TBE-

vaccination er særlig stærk til personer, som 

opholder sig på Bornholm og færdes uden for 

veje og stier. 

Nedenfor kommer nogle almindelige råd om 

flåtbårne sygdomme. 

 TBE-virus bæres af flåter ligesom bakterien 

Borrelia. TBE og borreliose er de bedst kendte 

flåtbårne sygdomme i Danmark. 

Borreliose er relativt hyppig, og overføres ty-

pisk først efter, at flåten har siddet på kroppen 

i 24 timer. Den kan behandles med antibiotisk 

behandling, men der findes endnu ingen effek-

tiv vaccine. 

TBE kan overføres umiddelbart efter, at flåten 

har bidt sig fast, er ret sjælden, og man kan 

blive vaccineret mod TBE, men der findes ikke 

nogen egentlig behandling mod TBE, hvis man 

først har fået infektionen. 

 Ved at efterleve følgende anbefalinger kan du 

mindske risikoen for at pådrage dig en alvorlig 

flåtbåren sygdom: 

 

1. Først og fremmest: Udvis rettidig omhu - men lad dig ikke overvælde af bekymring. Den 

reelle risiko for at blive alvorligt syg af en flåtbåren sygdom er meget, meget lille. Og uan-

set evt. flåtbårne sygdomme er netto-sundhedsgevinsten større ved at dyrke O-

løb end ved ikke at gøre det. 

  

http://www.sollerod-ok.dk/
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2. Bliv vaccineret mod TBE - også selv om du kun løber i danske skove. Det er let at få en tid 

hos din egen læge, og ellers kan man blive vaccineret de samme steder, hvor man kan blive 

rejsevaccineret. Det tager lidt tid at blive fuldt vaccineret første gang, fordi man skal have 

flere stik - og derefter skal man have en "booster"-vaccination regelmæssigt (hvert 3. til 5. 

år afhængigt af alder) for at vedligeholde effekten. Anbefalingen om at blive vaccineret 

gælder både børn og voksne, selv om man almindeligvis regner med, at børn har mindre 

risiko for at få alvorlig TBE-infektion. 
 

3. Brug tøj med lange ærmer og lange bukser, når du færdes i skoven - især hvis du færdes 

væk fra de store stier. Der er ingen dokumentation for, at myggestifter eller den slags hol-

der flåter bort 
 

4. Når du kommer hjem, så vask tøjet (flåterne kan blive siddende i tøjet og hoppe på dig, 

næsten gang du tager det på) og tag et brusebad (så du skyller ikke-fastsiddende flåter af). 

Tjek dig selv (og hinanden) for flåter tidligst muligt. Vær grundig - flåter er kreative med 

at finde gemmesteder og kan være små. Især hvad angår at forebygge Borrelia-infektion er 

det en fordel, jo tidligere flåten tages af. 
 

5. Vær opmærksom på røde plamager på huden, som breder sig, uanset om det er på et sted, 

hvor du kan huske at have haft en flåt, eller et andet sted på kroppen. Det kan være et tegn 

på 1. stadie af Borrelia-infektion. Kontakt din egen læge i god ro og orden (Borrelia-infek-

tion udvikler sig over uger og ikke over timer, så du kan sagtens nå at få behandling i tide). 

Husk at fortælle, at du er orienteringsløber / ofte færdes i skoven. 
 

6. Hvis du får symptomer, som ikke lader sig forklare af anden sygdom, så husk at fortælle 

den behandlende læge, at du er orienteringsløber / ofte færdes i skoven. Fortæl dem, hvis 

du kan huske, at du har haft en flåt for nylig, eller hvis du har haft røde plamager på huden, 

som ikke gik væk igen med det samme (også selv om man godt kan blive syg med både 

borreliose og andre typer flåtbåren infektion uden at have haft en rød plamage først). 
 

7. Hav tillid til din læge, hvis de siger, at intet tyder på flåtbåren sygdom. Gennem livet får vi 

mange sygdomme af alle mulige grunde, og langt de fleste både milde og alvorligste symp-

tomer og sygdomme har andre årsager end flåtbåren infektion. 

Og så - nyd turen i skoven            Kirsten Møller. 

________________________________________________________________________________ 

 

O-track 
O-Track har længe været et tilbud til o-løberne, 

hvor man enkelt kan lægge sit elektroniske spor 

ind og se, hvordan man selv og andre har løbet. 

Næsten alle konkurrencer bliver lagt i O-Track, 

men også en del træninger. Coronapausens 

ugebaner blev lagt i O-Track og enkelte 

breddetræninger ligeså. Det er den enkelte 

banelægger på træningerne, der vurderer, om 

træningen er egnet til O-Track. 

Den store tekniske forklaring får du ikke her, 

men heldigvis er O-Track nem at gå til – 

ligesom o-løb. Det kræver et ur eller anden 

enhed, der kan optage et elektronisk spor, samt 

at du kan eksportere sporet som en .gpx-fil 

eller .fit-fil. Herefter skal du finde din bane på 

www.o-track.dk. Første gang du logger på o-

track, skal du oprette en profil. Når du har 

fundet banen, er det blot at lægge sporet ind. 

Vær opmærksom på, at man skal passere start. 

Ellers virker systemet ikke, men vel kun et 

problem ved træninger. Prøv det. Selvom du 

måske har lavet et bom af dimissioner, er der en 

god chance for, at der er noget at lære af det. 

Henrik 
(Dette har Henrik skrevet til Træningssiden, men 

der var ikke plads!) 

http://www.o-track.dk/
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Årets kortprofil 2019  
Ulrik Nielsen 

Af Troels Christiansen. 

På forbundets repræsentantskabsmøde i marts 

uddelte DOF's kortsupervisor, Flemming Nør-

gaard ”Årets Kortprofil” til Søllerøds Ulrik Ni-

elsen for hans store arbejde med at gøre grund-

materiale for orienteringskorttegning let til-

gængeligt og stærkt forbedret -gratis- via hjem-

mesideportalen mapmagic.dk 

 

 
Ulrik Nielsen på rep-mødet. 

 

Som mange andre af Ulriks løsninger starter det 

med, at Ulrik har et eget behov. 

Han startede op som løber i Aalborg OK om-

kring 20 års-alderen, og fulgte i halen på sine 

storebrødre Nicolai og Rasmus, der stadigvæk 

er aktive hurtigløbere.  

Jeg blev gode venner med Ulrik og fik ham lok-

ket til Søllerød i 2007-8 stykker. Ulrik er ud-

dannet civilingeniør i Space-teknologi, kan 

programmere, og har en ph.d. i radar signalbe-

handling. 

I forhold til korttegning er Ulrik selvlært i 

OCAD (tegneprogram), og til dels også i re-

kognoscering i terrænet, hvor jeg for begge 

dele har været hans sparringspartner i alle år. 

Jeg tror vi startede med at tegne en del af DTU 

sammen i 2010. 

Kendetegnende for Ulriks kortprojekter er, at 

de er mindre lokale projekter, som han selv har 

tegnet alene i både sprint- og skovnorm. Han er 

omhyggelig og bruger altid nyeste teknologi. 

Kortene er placeret ved hjemegnen Frederiks-

havn, ved familiens sommerhus ved Vejle eller 

nær København. Det er ikke så afgørende for 

Ulrik om, der bliver løbet på kortene eller tjent 

penge på dem. Fælles for kortene er, at de hol-

der et uhyggeligt højt teknisk niveau. Senest er 

Hirsholmene blevet kortlagt…! 

Omkring 2009 brugte Ulrik en masse tid med 

GPS på sine første rekognosceringer i Bangsbo 

skov ved Frederikshavn, bl.a. løb han op og ned 

i alle slugter og trackede deres retning og ud-

bredelse med GPS’en. Det blev han lidt træt af, 

og med indsigt i punktsky-dataens muligheder, 

og snakke om skyggekort, COWI-kurver mv. 

begyndte han at udvikle ny muligheder og byg-

gede en model, der kunne sætte en mosaik sam-

men af flyfoto fra Krak.dk, med et ”tilfældig-

hedssystem”, hvor han hentede fotopixels lidt 

ad gangen, så ikke Krak blokerede ham, fordi 

de troede han var en robot. 

Senere blev Danmark begunstiget af de frie 

grundkort, og Ulrik startede Mapmagic-projek-

tet op i jan-feb. 2016, og i marts 2016 kan jeg 

se, jeg selv kunne begynde at downloade noget. 

Ved hjælp af databehandling med algoritmer 

har han lavet nye datasæt som Sky View Factor 

(SVF) i 2015 (hvor jeg har mine ældste filer fra 

ham, kan jeg se). 

Ulriks portal har sørget for, at korttegnere flere 

end 2000 gange har hentet materiale over om-

råder fordelt over hele landet. Mapmagic/pro-

dukterne er så gode, at bl.a. WMOC2018 og 

JWOC2019 har gjort brug af det og udenland-

ske korttegnere kigger langt efter det. 

 

Som løber har Ulrik løbet rigtig hurtigt. Han 

har bl.a. vundet DM bronze i H21 på ultralang 

2014, og i stafet 2010. 

For ca. 4-5 år siden begyndte han at få proble-

mer med smerter i baglårene, og det har nu i 4 

år været så grelt, at han vanskeligt kan stå op i 

mere end ca. 1 min. Ikke kan løbe og kun cykle 

uden nævneværdig belastning. Ingen har endnu 

kunnet finde ud af, hvad der er galt. 

 

På de elektroniske sider kan du se udvalgte  

datasæt, som Ulrik har stillet til rådighed.
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6 dage med spas og fede terræner 
U2 sommerlejr 

Af Mikkel Kaae Nielsen 
 

Jeg står midt i en klitplantage. Jeg har fået til opgave at sætte et par poster ud til den lejrstafet, vi 

skal have om 15 minutter. Bag mig ligger der 5 dage med træninger i alt fra de storkuperede Silke-

borgskove til en vindblæst klitplantage lige nord for Nørre Vorupør. 

Nu står jeg i Ulfborg - midt mellem buske og små høje - og skal finde ud af, hvor posten skal sidde. 

Det er ikke helt nemt, selvom jeg endda er gående. Jeg må lige op på toppen af den nærliggende 

bakke for at være helt sikker på placeringen. Den var rigtig nok. Mod næste post går det dog helt 

galt. Efter flere forsøg på at pejle mig ind i forhold til højspændingsledninger og store bakker, som 

bruges som kuglefang for de mange skydebaner, må jeg give op og gå i en retning mod stævneplad-

sen.  

På vejen tilbage når jeg at overveje, om det al-

ligevel er en lidt for stor udfordring, vi får 

sendt de 14-16-årige løbere ud på, for det er 

godt nok sjældent, at jeg selv bliver væk. Men 

det ender med at være endnu et eksempel på, 

hvad man kan kaste U2 løbere ud i.  

Efter at have løbet 1 km banen på omkring 20 

min, kommer de alle sammen hjem med smil 

på læben, og hurtigt starter der en konkur-

rence om, hvem som har det største bom.  

 

Et andet eksempel på det, er fra den mytiske 

Höker -  den ultralange træning som enhver 

seriøs sommerlejr indeholder.  

Før løbet spurgte vi to af de hurtigste drenge, 

hvor langt de ville løbe. Det resolutte svar var 

21,1 km i fugleflugt. Det synes jeg er meget 

langt især i en klitplantage i Thy i stiv vesten-

vind. Vi forsøgte at snakke drengene lidt ned i 

distance, men så hoppede de tre ældste piger 

også på den bane.  Det er dejligt at opleve så-

dan et gå på mod.  

 

Klokken 5:20 ringede uret onsdag morgen. Vi 

skulle afsted på Höker. Nu var der 4 drenge og 

3 piger på 21,1 km banen. Derudover var der 

nogle seje unge løbere på 15 km banen - blandt 

andre Marinus, Vincent og Ditlev.  

På Hökeren er der tradition for, at lederne står 

ved en væskepost ude i skoven og sørger for, at 

løberne får drukket noget vand og indtaget no-

get energi. Da der var 4 km tilbage af banen, og 

løberne havde været ude i 3 timer, havde de sta-

dig smil på læberne. Man kunne virkelig 

mærke, at her er der nogle unge, som nyder at 

løbe orienteringsløb.  

U2  

Man kan være med på U2 fra det år man fyl-

der 14 til og med det år, man fylder 16.  

U2 turene går ofte til Sverige, men på grund 

af corona-krisen gik turen i år til Silkeborg og 

Bækmarksbro.  

På U2 er der nogle aktiviteter, som skal være 

med:  

- Høker (Den ultralange træning, som 

man ofte skal tidligt op for at løbe) 

- Lejrmesterskab og lejrstafet 

- Flying/crying mile (En orienteringsbane 

som er en mil, altså 1,6 km, som er 

gjort så svær som muligt.) 

- Spas Cup (Løberne får point for en 

masse konkurrencer som laves i løbet 

af turen samt for at fedte for lederne. 

Til sidst på turen kåres et vinderhold) 

Ditlev og Marius under Høkeren 
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Den aften virkede det næsten som om, det var 

de gamle ledere, som var mest trætte. Både 

Rune og jeg faldt i hvert fald i søvn, mens lø-

berne stadig hyggede sig udenfor. Heldigvis 

kunne Magnus tage en for holdet den aften og 

blive oppe.  

Jeg kan kun anbefale at tage med på U2. Der 

er masser af tid til spas med gode orienterings-

venner, og så er der selvfølgelig mulighed for 

nogle gode træninger.  

Søllerød stillede med tre løbere - Marinus, 

Vincent og Ditlev. Men mon ikke vi kan bi-

drage med lidt flere til efteråret, hvor der er en 

weekendsamling.  

Til gengæld var 6 ud af 9 ledere fra Søllerød. 

Vi var Mathias Dahl Thomsen, Johan Skov-

bæk, Martin Illum, Magnus Maag, Rune 

Østergaard og mig selv. 

 

Og her fortsætter Ditlev og Vincent med mere U2-sommerlejr: 

 

U2- sommerlejr fra 27 juni – 2. juli  
Spas, hygge og højdemeter trods corona 

 

Ingen forældre. 
På U2 er der ingen forældre til at sige stop, det er nemlig unge ledere der styrer showet. 

Du er velkommen på U2, hvis du er 14- 16 år (i o-alder). 

Vi ankom lørdag d 27 juni og skulle straks ud at løbe i Silkeborgs barske bakker. Som normalt U2 

kørte vi i minibusser. Det blev gjort en smule specielt i år, i stedet for at man selv valgte, hvem man 

kørte med, var vi i såkaldte ”Familiegrupper” for at mindske Corona-smitte. Vi kunne heller ikke 

tage til Sverige, som vi plejer, men der er Silkeborgs terræner en god erstatning. 

Det blev en følg John træning med masser højdemeter. Efter træningen gik alle i vandet, lederne 

havde nemlig fundet en badesø til formålet. 

Så kom vi hjem til vores første hytte, vi skulle nemlig flytte hytte undervejs. 

Det plejer vi heller ikke at gøre, men det fungerede ok. Det var bare lidt surt, bogstavelig talt, at 

skulle pakke sine ting ud og ind to gange. 

 
Første halvleg: 
Første hytte var ganske udmærket, ud over at der kun var et bad. Til sidst lugtede der kraftigt af mose 

på værelserne. Vi lavede aftensmad i familiegrupperne og spiste også i familiegrupperne. 

Vi fik sen aftensmad, så der var ikke noget efter aftensmaden, andet end fri leg. 

Morgenmad klokken 8, og dem der skulle lave morgenmad, trak nitten da de skulle op en halv time 

før alle andre. 

 

Så kørte familiegrupperne ud til dagens første træning, hvor vi allerede der kunne mærke gårsdagens 

træning i benene, hvilket ikke tydede godt, når man så frem til de mange kilometer, vi havde tilbage. 

Vi havde smurt madpakker hjemmefra, som vi spiste efter træningen. Anden træning var små hurtige 

sløjfer, men det betød ikke at der ikke var nogen højdemeter, der var faktisk ret mange. 

Så badede næsten alle i en MEGET kold sø for at undgå kilometer lange køer ved det ene bad vi havde 

i hytten. 

Endnu en aftensmad, denne gang også med dessert, som var pandekager med is. 

Mandag skulle vi skifte hytte og derfor skulle vi have pakket taskerne, inden vi spiste morgenmad. 

Vi gjorde hytten ren i vores familier. Vi blev dog ikke snydt for 2 træninger med endnu flere højde-

meter. 

Anden hytte havde DOBBELT så mange bade som første hytte. 
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Vi fik pitabrød med bønnemos og efter aftens-

maden var der stoledans, og der blev kåret en 

vinder af den legendariske førertrøje, som se-

nere blev svedig og lækker. 

To træninger om tirsdagen og en ny en fik fø-

rertrøjen (Vincent) 

 

Endnu en aftensmad og så blev det tid til 

spascup, som vi også gjorde i familierne.  

Til aftenens spascup var der fire discipliner 

som familierne skulle dyste i. Der var: sang-

skrivning, kejlekast, sport-ident stafet og til 

sidst gæt og grimasser.  

Denne afdeling af spascup resulterede i legen-

dariske og sjove øjeblikke. 

 

Höker: 
På U2 ser man altid frem til den meget lange höker, som er et løb som i år var henholdsvis 11, 15 

eller 21 km. Det skulle løbes i en klitplantage fyldt med bakker, sand og det djævelske marehalm.  

 

Da man endelig kom væk fra klitterne og ind i skov var det tæt og bakket grannåle skov. Banerne 

var delt op i runder på 5km og der var en væskepost efter hver runde, hvor man proppede sig med 

slik og sukker. Ledertrøjen var blevet givet videre til Tobias Olloz som løb 21 kilometers o-løb i en 

tanktop med huller i, det blev til en kold omgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Dette var anden runde på 15km banen. 

Et godt brugt kort. 

 

Se kortet fra hele Høkeren på de elektroniske sider. Et glat kort fra Mikkel. 

Vincent iført førertrøjen 
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Vores oplevelse: 
 

Vi elsker U2, og vi mener, at det er et must, 

hvis du kan lide orienteringsløb og at have det 

sjovt, du får mange venner, som er megafede 

at have, når du står på en stævneplads.  

 

U1 var godt, men U2 er et par tænder bedre! 

 

      

________________________________________________________________________________ 

U1- Sommerlejren  
 
Af Ingrid og Ella 

Ankomsten  
For første gang var vi (Ella, Nikoline, Laura og 

Ingrid) med på U1 sommerlejr, den første uge i 

sommerferien. Om fredagen da vi lige havde 

fået ferie, kørte vi sammen op mod Hanbo-

hus ved Jammerbugten, hvor vi skulle bo de 

næste fem dage. Da vi ankom, stod resten af da-

gen bare på rundbold og hygge. 

 

                            De fire Søllerød-piger        

 
 

Første træning  
Første træning løb vi i et åbent klitlandskab i 30 

graders varme, med fokus på højdekur-

ver. Det var meget hårdt, og det var derfor dej-

ligt med en dukkert i havet bagefter. Efter en 

træning mere, spillede vi egentlig bare rund-

bold resten af lørdagen.  

 

MTB-O  
Om søndagen var højdepunktet MTB-O. Så ef-

ter en normal træning i skoven, hoppede vi på 

cyklerne og kastede os over MTB-O. Det rigtig 

sjovt at prøve, men man skulle lige vænne sig 

til en anden slags kort og at tage anderle-

des vejvalg.  
 

Krigsmindeløb  

 
 

Mandag stod på ét længere løb, i silende regn. 

Løbet havde de valgt at kalde krigsmindeløb, 

fordi alle poster stod ved enten bunkere, skyt-

tegrave eller andre ting fra krigen. 

Nogle dele af kortet havde de ændret til satel-

litkort. Det var sjovt men udfordrende at løbe 

efter.  

Vi sluttede en god dag af med en lille sprint-

bane ved hyttens grund.  
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Høkeren  
Traditionen tro sluttede U1 lejren af med et løb 

kaldet høkeren. Her går det ud på at løbe så 

mange baner som muligt. Der var to baner på 5 

km og to baner på 2,5 km i fugleflugt. Efter 

hver bane var der noget at drikke og nogle 

snacks. Man skulle løbe sammen i mindre 

grupper, eller med en skygge. Vi endte med at 

løbe to baner på 5 km og en på 2,5 og i alt fik 

vi løbet 16 kilometer. Det var hårdt, men også 

fedt at udfordre sig selv, og så var det en god 

måde at slutte af på. Vil helt klart anbefale 

alle U-lejrene, fordi man møder så mange nye 

mennesker og får en masse god løbetræning.  
 

 

 
 

Juniorsommerlejr 

 

Af Alberte Kaae-Nielsen 
 

Tur til Tjekkiet blev aflyst. Du gætter ikke, 

hvor vi kom hen 
 

Årets sommerlejr skulle gå til Tjekkiet. Her 

ventede store klipper og høje bakker, som vi 

søllerødder kender så godt fra de utallige klub-

ture derned. Men ligesom alt andet i år, gik det 

ikke som planlagt. Der måtte derfor findes et 

alternativ til de store klipper, og hvor finder 

man det i Danmark? Ja netop, på Bornholm.  

 

 

Så efter en kort rejse, stod vi i terræner, som 

ingen af søllerødderne havde løbet i før - klar 

til at løbe en masse lækkert orienteringsløb. 

Første træning forgik ved Hammeren, og det 

var rigtig svært. Vi løb på en åben skrænt og 

mellem stejle klipper med udsigt over Opal-

søen. Det var vigtigt at have styr på temposkif-

tene og kompasset.  

 

Efter en god første træning var vi trætte - men 

også klar på meget mere af det bornholmske 

terræn. De næste par træninger var dog ikke 
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helt det samme. Det var som at være tilbage på 

Sjælland, hvor kompasretningen altid er den 

bedste teknik og hvor det gælder om at have det 

hurtige ben forrest. Terrænerne varierede altså 

mellem klippefyldte landskaber og en god 

Nordsjællandsk bøgeskov, og det gav en god 

varieret tekniktræning.  

 

 Turens højdepunkt var høkeren. Det var vi søl-

lerødder enige om. Til dette års høker blev vi 

vækket kl 4 om morgenen med sangen Born-

holm, Bornholm, Bornholm. Så gjaldt det om 

at komme i træningstøjet og ned at spise en hur-

tig morgenmad, inden turen gik til starten, som 

gik kl 5. Tre seje søllerødder (Mathilde Smede-

gaard Madsen, Lukas Becker og Nanna Rye 

Nielsen) løb den helt lange bane og endte med 

at løbe 32 km. 

 
    To af de seje ”høkere”, Lukas og Mathilde. 
 

Vi lavede meget andet end at løbe. På en som-

merlejr er der altid plads til spas og en is en 

gang imellem.  

 
Alberte og Nanna 

 

Især i år var vi kulturelle og fik besøgt både 

Hammershus og Ekkodalen. Så med en masse 

kultur og godt smadrede ben gik turen tilbage 

til Sjælland.  

I skal glæde jer til, at I skal til Bornholm og 

løbe det danmarksmesterskab, som Søllerød 

skal arrangere i 2022. 
 

 

________________________________________________________________________________ 
Velkommen til. 
Tanja Fjeldbro Klavsen,  1994 
Liselotte Grønvald,  1960 
Emil Barnewitz,  2011 
Karen Marie Gjerløff,  1998 
Chris Rycroft, 1960 
 

Alma Hartmann Jensen, 2007 
Charlotte Frydenlund Michelsen, 1982  

Oscar Frydenlund Michelsen, 2012 
Oliver Frydenlund Michelsen, 2010 
 

Anton Brings Mardal    2014 
Dagmar Brings Mardal    2017 
Cecilie Alrø Mardal    1984 
Casper Brings Nielsen    1978 
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Søllerød OK 30 år  
Hvem var det vi besøgte under foreningens 30-års-jubilæum? 

 

Af Birger Hoff. 

 

Efter det forsmædelige nederlag i 1864 opstod 

der en stærk forsvarstrang mange steder i lan-

det. Akademisk Skytteforening (AS) dannede 

således Akademisk Skyttekorps, en studenter-

bevæbning som i forlængelse af traditionerne 

fra stormen på København i 1659 kunne for-

svare konge, by og land. Korpset havde behov 

for et sted at øve sig og fik i 1915 foræret 9 

hektar åbent land med to bøgelunde. Området 

strakte sig fra Rude Skov til Toppen af Høje 

Sandbjerg. Her øvede studenterne sig om som-

meren i at være soldater. Derfor byggedes i 

1916 to barakker og et større cykelskur. Byg-

ningerne indeholdt en officersmesse, et depot 

og en underofficer (sergent) messe. Senere ud-

byggedes lejren til en lille kaserne. I årtierne ef-

ter øvedes angreb og forsvar fra skov til Top-

pen  

Af angst for nazistiske ”sortskjorter” forbød re-

geringen i 1937 alle uniformerede korps og 

Akademisk Skyttekorps blev til AS terræn-

sportsafdeling. Den fortsatte i hemmelighed sin 

aktivitet på Høje Sandbjerg og blev efter krigen 

til et hjemmeværnskompagni. Medlemmer af 

AS var involveret i modstandsbevægelsens 

mange grene og de 31 medlemmer, som mi-

stede livet under krigen er mindet på en tavle 

ved gårdhaven. 

 

 

Lejren var ved århundredeskiftet så utidssva-

rende, at en større renovering blev iværksat. I 

dag, hvor den kan benyttes årets rundt, er den 

AS klubhus og center for relevante idrætsstæv-

ner. Når AS ikke selv anvendere lejren, udlejes 

den til andre idrætsforeninger samt spejdere og 

skoler. 

AS er en moderne flerstrenget idrætsforening 

med skydning, gymnastik, orientering og hjem-

meværn. Orienteringssektionen, som er med-

lem af DOF, er af praktiske grunde omdøbt til 

AS Feltsport. Her dyrkes 

• Feltsport, som består af orienteringsløb, 

kortlæsning fra stationspunkt, afstandsbe-

dømmelse og kast med blinde håndgranater 

• Orienteringsbiathlon, som består af oriente-

ringsløb, punktorientering og geværskyd-

ning (skiskydning) 

Den store Søllerød Orienteringsklub og den 

lille AS Feltsport er ikke konkurrenter, men le-

ver i symbiose med hinanden. Da der samtidigt 

er et ikke ubetydeligt personsammenfald i vore 

medlemskredse, var det naturligt at AS Felts-

port tilbød at være vært for vor forenings 30-

års jubilæum. 

 

Se forsidens flotte billede af lejren.

 
Til venstre sidder et par forældre.   De unge er: Camille Næstoft Juul, Alberte Kaae-Nielsen, Norah 

Palsgaard, Ella Reker Hadrup og Ingrid Due Nygaard. Der diskuteres vejvalg. 
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Af Susanne Thrane 

Vi deltog i det herlige arrangement, der var 

planlagt til klubbens 30-års jubilæum hos Aka-

demisk skytteforening på Høje Sandbjerg den 

13. august 2020. Det var en af sommerens rig-

tig dejlige dage med sol og varme. 

Gert havde krøllet sine fremragende sommer-

fugle-baner i denne nordøstlige del af Rude 

skov, hvor vi sjældent løber. Det og udsigten til 

klubmiddag udenfor i Corona-sikrede omgivel-

ser, gjorde at mange fra klubben have tilmeldt 

sig, og at næsten ligeså mange mødte op. 

 

Kaj Rostvad og Torben havde sørget for under-

holdning og vi startede med en Boggie Woggie, 

inden fællesstarten gik. Det klarede Kaj Rost-

vad ved hjælp af en ballon og en nål. Herefter 

gik det over stok og sten i den fine skov på 

Gerts gaflede baner.  

Vi skulle gennemføre banen på en time, hvilket 

mine fysiske- og orienteringsmæssige evner 

ikke rakte til denne aften, da jeg havde været 

for ambitiøs og tilmeldt  mig den lange bane. I 

stedet sprang jeg sløjfe nr. 2 over, og nød sidste 

sløjfe over Høje Sandberg.  

 

 

 

 

 

Bo og Jørgen sørgede for tidtagningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bo og Jørgen klarede tidtagningen. 

 

Fra Høje Sandberg er der en rigtig god udsigt, 

og området er bestemt en tur værd, en anden 

dag. Mod nord ses Høsterkøb kirke, mod øst 

Ven og Sverige og mod syd tårne og høje byg-

ninger i København. Det er muligt at spise sin 

medbragte mad ved det opstillede bord med 

bænke. Her står også en mindesten for Moltke, 

som var en af de få danske modstandsfolk, der 

blev dræbt ved angrebet på Shellhuset i 1945. 

Rudersdal har lavet en fortælling om det, og hi-

storien er indtalt, så man skal blot ringe til det 

nummer, som står ved Mindestenen. 

 

 
Torben giver/råber instruktion vedrørende maden. 

 

 
Ingen kunne være i tvivl. 

 

Efter løbet blev der serveret grillmad og frem-

ragende salater var lavet af gode kokke fra 

klubben. Det var dejligt at mødes med sine 

klubkammerater igen efter sommerferien. Gert 

stod også denne gang for en klub sang, som i 

anledning af 30-års-jubilæet, hvor Kaj Rostvad 

også havde forfattet et par vers. 

Formanden holdt tale og middagen blev afslut-

tet på vanlig fødselsdagsvis med kagemand og 

fyrværkeri. 

 

Vi cyklede glade og mætte hjem, efter en dejlig 

jubilæumsfest, og vi glæder os til næste klubar-

rangement. 
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Festtalen leveredes af formand Niels. 
 

Kære søllerødder 
 

I år er det 30 år siden, Søllerød Orienterings-

klub blev oprettet ved en sammenlægning af 

orienteringsafdelingerne i Søllerød Nærum 

Idrætsklub (SNIK) og Holte Idræt. Det skete på 

en stiftende generalforsamling den 12. juni 

1990 med virkning fra 1. august 1990, der altså 

er klubbens fødselsdag. Et par år efter kom 

også Hørsholm Orienteringsforening med, så 

man kan sige at Søllerød Orienteringsklub er 

skabt ved et sammenrend! 

 

Det er udførligt beskrevet i vores jubilæums-

skrift, der blev udgivet i anledning af klubbens 

25-års jubilæum for 5 år siden. Det kan fortsat 

læses på klubbens hjemmeside.  

 

Meget er naturligvis sket i løbet af de 30 år. Vi 

har skabt en identitet som selvstændig klub – 

integrationen er lykkes over al forventning. Vi 

har haft vokseværk og er i dag en af landets 

største klubber med flere end 300 aktive med-

lemmer. Vi har fået et klubhus; i de første år af 

klubbens liv var samlingspunktet en bænk på 

Rudegård, og først efter 10 års lobbyarbejde af 

mange af klubbens gode kræfter kunne vi i 

2001 sætte nøglen i låsen på førstesalen af Røn-

nebærhuset, som derefter blev renoveret ved en 

kæmpeindsats af medlemmerne. Vi har fået fa-

ste, ugentlige træninger, og SUT og mini-SUT 

er kommet til. Og så vi skal ikke glemme klub-

turene til nære og fjerne egne, der er blevet fan-

tastisk populære og skaber klubsammenhold. 

 

Men vi har også beholdt mange gode ting. Først 

er fremmest tæller vi blandt vores medlemmer 

mange, der har været med helt fra begyndelsen. 

Det er vi meget glade for og stolte af, og glæden 

bliver endnu større af, at vi i dag har mange af 

de oprindelige medlemmers børn, svigerbørn 

og sågar børnebørn som medlemmer. Oriente-

ring er i høj grad en familiesport. 

Molboløbene, der begyndte for 60 år siden, har 

vi taget med fra SNIK. Også flere af de oprin-

delige arrangører af molboløb er aktive i klub-

ben i dag. Men det, jeg nok er allermest glad 

for, er, at det initiativ og sammenhold, der drev 

de oprindelige medlemmer til at stifte Søllerød 

Orienteringsklub, også i dag kendetegner klub-

ben. 

 

Jubilæumsåret begyndte rigtig fint med den 61. 

udgave af molboløbene, der blev gennemført i 

sædvanlig fin stil med i alt 2.752 starter og en 

omsætning på samme niveau som sidste år. 

Også en NatCup fik vi arrangeret i februar, før 

Danmark lukkede ned den 13. marts – kun 3 

dage efter molbofinalen! 

 

 
 

Det betød øjeblikkeligt stop for alle trænings-

aktiviteter, ingen adgang til klubhuset, aflys-

ning af SM-weekenden, som klubben skulle ar-

rangere i Tisvilde Hegn i bededagsweekenden. 

Midgårdsormen, som vi skulle holde sidste 

weekend i august er også blevet aflyst. Og som 

om det ikke var nok, gik klubturen til JK i 

Yorkshire i påsken i vasken, og da Sprintver-

densmesterskaberne WOC i Trekantområdet i 

juli blev aflyst, blev den klubtur også aflyst. 

 

Det så rigtig sort ud for de mange søllerødder, 

der havde set frem til at komme ud i skoven og 

løbe efter skærme efter de lange, mørke vinter-

måneder.  

 

Men vi er kendt for vores iderigdom og initiativ 

i Søllerød, og der gik kun ganske kort tid før 

nye corona-tilpassede tilbud dukkede op. Me-

get hurtigt blev månedsbanerne ændret til uge-

baner i flere af vores lokalskove med flere ba-

ner i forskellig længde og sværhedsgrad, og det 

er mit indtryk, at disse tilbud er blevet flittigt 

brugt. 
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Mikkel, Lukas og Aske. 

Der lyttes til formandens tale. 

 

11. maj blev der åbnet for udendørs idræts- og 

foreningsliv, men vi var stadigvæk begrænset 

af forsamlingsforbuddet på max. 10 personer 

helt frem til juni. Der blev nu gennemført træ-

ninger for mini-SUT og SUT i grupper på højst 

10, som i sagens natur har givet nogle udfor-

dringer for trænerne. Den tekniske løbetræning 

og styrketræning blev genoptaget i små grup-

per. Forsamlingsrestriktion blev hævet til 50 

personer den 8. juni, og det blev dermed muligt 

af gennemføre én torsdagstræning og den tradi-

tionelle sommerafslutning inden ferien. 

 

Exhaust Trail i pinsen var også blevet aflyst, 

men vores altid foretagsomme SUT’er tog sa-

gen i egen hånd. En gruppe af de unge syntes, 

det var enormt ærgerligt, at vi måtte aflyse Ex-

haust Trail, og de arrangerede derfor historiens 

første udgave af Copenhagen Virtual Exhaust 

Trail og annoncerede det på FaceBook. De tre 

ruter på 6, 12 og 21 km var som vanligt marke-

ret med flag i skoven. De stod der i 24 timer, og 

deltagerne kunne selv bestemme, på hvilket 

tidspunkt, de ville løbe, og de stod selv for tid-

tagningen. Til gengæld var det var gratis at del-

tage. Ud fra de tilbagemeldinger, vi har fået på 

Exhaust Trail’s facebookside, regner vi med at 

omkring 100 løbere benyttede sig af tilbuddet.  

 

Midt i alt dette har en lille gruppe bestående 

primært af Henrik Molsen, Jakob Sommer og 

Mogens Maltby knoklet med at installere et helt 

nyt køkken i klubhuset. Som I nok husker, do-

nerede Joh. Fog-fonden materialer til en værdi 

af 40 tkr. til et nyt køkken, som nu står funk-

lende klar og færdigt. Så meget desto mere ær-

gerligt er det, at vi endnu ikke har kunnet tage 

det i brug til SUT træningerne på grund af be-

grænsningen på, hvor mange der må opholde 

sig i klublokalet. 

 

Vi skal heller ikke glemme at sige stor tak til 

Lasse og Tim Falck Weber fra Tisvilde Hegn 

OK, som med hjælp fra Iben, satte Co-

ronaCup’en i søen. Først var der 10 afdelinger, 

men da Cup’en hurtigt blev utrolig populær, 

kom mange flere afdelinger til. Mange sølle-

rødder har benyttet sig af tilbuddet. 

 

Coronakrisen er ikke ovre. Tvært imod ser vi i 

øjeblikket tegn på, at smitten igen breder sig, 

og vi må ikke slække på de gode vaner om af-

stand og håndhygiejne. Om det får yderligere 

konsekvenser for den måde, vi kan afholde træ-

ninger og stævner på, ved vi naturligvis ikke 

endnu, og dermed ved vi heller ikke i hvilket 

tempo, vi kan vende tilbage til mere normale 

tilstande. Vi må være forberedte på at skulle 

leve med coronabegrænsninger lang tid endnu 

og tænke dem ind, når vi planlægger træninger 

og stævner. 

 

Den nye løbskalender for efteråret ligger klar, 

og mange af os kan næsten ikke vente med at 

komme ud til stævner igen. Metr-O-Cup er al-

lerede i gang og DM Mellem og Sprint er lige 

om hjørnet. Jeg skal også nævne, at vores sta-

fettræninger om tirsdagen netop er begyndt 

igen. 

 

Men der venter også udfordringer forude. Vi 

har tovholdere og trænere, der gennem mange 

år har ydet en kæmpe indsats for klubben uge 

efter uge. Vi har brug for nye kræfter til at 

hjælpe dem. Blandt andet vil jeg nævne, at både 

SUT og mini-SUT har brug for hjælp med de 

ugentlige træninger. Hvis vi er flere om at løse 

opgaverne, bliver det mere overkommeligt for 

alle. Dette er en opfordring til at byde ind. Vi 

er en forening, der kun kan eksistere gennem 

frivilligt arbejde, og jeres hjælp – stor eller lille 

- vil blive værdsat. 

Men i dag er det klubbens 30-års fødselsdag, vi 

fejrer. Aktivitetsniveauet er højere end nogen-

sinde, klublivet blomstrer, vi har fortsat med-

lemsfremgang, og økonomien er sund. Vi har 
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meget at glædes over og være stolte af. I har 

skabt Søllerød Orienteringsklub, og I er Sølle-

rød Orienteringsklub. Tak til jer og tak til Tor-

ben, Kaj, Gert, Bo og Henrik og mange hjæl-

pere for at arrangere vores fødselsdagsfest. 

Med disse ord ønsker jeg klubben/os stort til-

lykke med de 30 år og en dejlig fødselsdagsfest. 

Lad os råbe et trefoldigt hurra … 

 

-Niels 

________________________________________________________________________________ 

 

Læsø 3-dages 
 

Af Rasmus Thrane Hansen. 

Den første konkurrence efter den store Corona 

lockdown var, så vidt jeg er orienteret, Læsø 3-

dages. Det er et tilbagevendende sommerferie-

løb, som afvikles hvert andet år. Det var tyde-

ligt, at der var mange o-løbere, som var sultne 

efter at komme ud og konkurrere igen og til-

meldingerne var strømmet ind. Der var om-

kring 500 løbere tilmeldt, hvilket betød at stæv-

net satte deltager rekord. Ud af de 500 løbere 

var vi 16 Søllerødder. På trods af store o-løbs 

abstinenser var det ikke et løb, som vi havde 

lagt mærke til i kalenderen, da hele foråret for-

uden vores to små børn har drejet sig om forbe-

redelse til WOC 2020, som jo som bekendt er 

endt med at blive flyttet til sommeren 2022. 

Dermed har der ikke været overskud til de store 

fremtidsplaner, men da vi blev tilbudt en plads 

med min svigerfamilie i en campinghytte slog 

vi til med det samme og fik tilmeldt os.  

Jeg havde aldrig været på Læsø før, men har 

tidligere hørt godt om øen og de o-tekniske ud-

fordringer. Det meste af øen består af flad 

birke-, gran- og fyrreskov uden de store o-tek-

niske udfordringer, men der findes også et stort 

åbent klitområde ud mod vandet med et udfor-

drende kurvebillede. De tre konkurrencer var 

selvfølgelig henlagt til de mest udfordrende 

område, hvor 1. etapen dog skilte sig ud, som 

den mest enkle, mens 2. og 3. etape var henlagt 

til de bedste områder på øen. 

Selve løbet blev afviklet som put’n run pga. 

Coronavirus og det på daværende tidspunkt 

gældende forsamlingsforbud på 100 personer, 

hvor hver enkelt klub havde fået tildelt et time-

slot på en halv time, hvor der skulle startes in-

denfor. Pga. udfordringer med børnepasning 

var vi på to af etaperne nødt til at løbe på andre 

tidspunkter, hvilket arrangørerne accepterede 

uden problemer, da der ikke var problemer med 

trængsel i starten. Alle etaperne lå indenfor  

 

10km af den campingplads, hvor vi boede, 

hvorfor en del også cyklede til og fra løbene.  

Jeg var tilmeldt H21, hvor der var deltagelse af 

en række nuværende og tidligere landsholdslø-

bere. På forhånd håbede jeg, at det på trods af 

minimalt med træning i månederne inden ville 

være muligt at slå et par af de nuværende lands-

holdsløbere. For at gøre det ville det kræve 

nogle gode o-tekniske præstationer og nogle 

halvdårlige o-tekniske præstationer fra lands-

holdsløberne, da jeg ikke kan matche deres fart 

pt. 

 

 
 

1. etape var den, hvor målsætningen var svæ-

rest at nå, da 2/3 af banen gik i en flad plantage. 

Den sidste 1/3 var dog mere udfordrende med 

mange poster og retningsskift i et detaljeret 

klitområde med spredt bevoksning. På trods af 

det og lidt kedeligt vejr, så var det alligevel en 

sjov oplevelse og det var dejligt at få lov til en-

delig at konkurrere igen. Man giver den jo altid 

lidt mere gas til en konkurrence end til en træ-

ning. På selve løbet var jeg var meget opmærk-

som på at holde retningen og have styr på de få 

holdepunkter, som var i terrænet, da man hur-

tigt kan tabe tid, hvis man mister kontrollen i et 

fladt område. Alt i alt løb jeg et næsten fejlfrit 
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løb, som rakte til en 5. plads 1.45 min efter vin-

deren Emil Øbro (landsholdsløber). Til min 

store ærgrelse blev jeg slået af tidligere lands-

holdsløber og den nuværende landstræner Tue 

Lassen. 

 

 
 

2. etape var den længste etape og den gik i det 

mest krævende område af øen. Banen vekslede 

mellem ”kompasstræk” i flade område hoved-

sageligt med lav birkeskov og stræk i de åbne 

klitter, hvor man skulle forenkle kurvebilledet.  

 

Der var solskin fra en klar himmel og jeg kom 

godt fra start på de første kompasstræk. Den 

gode start fik mig til at slappe lidt for meget af 

o-teknisk og jeg fik lavet et par mindre fejl 

midtvejs. Heldigvis havde jeg et fint løb derfra 

og til mål. Jeg endte på en 4. plads 4.25 min 

efter vinderen Emil Ahlbäck. Det var godt nok 

til at slå både vinderen af 1. etape Emil Øbro og 

Tue Lassen. Så dermed var målsætningen nået. 

 

      Om aftenen efter 2. etape var der festmid-

dag (man skulle selv have mad med i år), hvor 

der blev uddelt præmier til vinderne af Læsø 

mesterskaberne dvs. den løber med den hurtig-

ste samlede tid efter 2. etaper. 3. etape indgår 

dermed ikke og er bare en bonus etape. Desu-

den har en lille finurlighed, hvor der udover 

vinderen også uddeles præmier til de placerin-

ger, som går op i 7 dvs. 7, 14 osv. Hvis fx nr 7 

ikke er til stede går præmien til den efterføl-

gende placering, så dermed var der god grund 

til at være der. Der dukkede rigtig mange men-

nesker op og udover præmieoverrækkelsen di-

skede et lokalt band op med lidt ø musik. 

 

Selv om 3. etape ikke talte i den samlede kon-

kurrence, så havde jeg fået mere selvtillid efter 

2. etape og jeg var tændt på at slå et par lands-

holdsløbere mere. Selve etapen gik mest i for-

holdsvis flad og diffus skov med indslag af klit-

ter, som var skiftevis bevoksede og åbne. Ba-

nen var ret krævende med mange poster og ret-

ningsskift. Stængerne var ved at være trætte og 

da vejret for første gang i en længere periode 

viste sig fra sin gode side, så blev det hurtigt 

hårdt. Jeg forsøgte igen at fokusere på teknik-

ken. Langt størstedelen af banen løb jeg rigtig 

fornuftigt. Men da trætheden for alvor be-

gyndte at melde sig begyndte på den sidste 

halvdel af banen begyndte jeg at tage defensive 

vejvalg og jeg mistede kontrollen på et par po-

ster, hvilket gav lidt tidstab. Det viste sig dog, 

at jeg ikke var den eneste som var udfordret og 

derfor rakte løbet til en overraskende 3. plads 

1.50 efter vinderen Emil Øbro. Igen slog jeg 

Tue Lassen, så dermed var alt godt       

 

 
 

Efter løbet kunne vi lige nå at afslutte turen 

med en badetur på den lækre lavvandede bade-

strand lige nord for stævnepladsen og en 

kæmpe is inden vi tog færgen tilbage til fastlan-

det. Jeg nåede desværre ikke at få set så meget 

andet af Læsø end skovene, da løbene skulle 

passes ind med børnenes lure, men jeg forven-

ter at komme tilbage igen en anden gang. Jeg 

kan i hvert fald varmt anbefale det. 

 

Alle billeder her er leveret af Iben Maag. 
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Sydpå i en corona-tid  
 

Af Iben Maag. 
 

Vi havde gået hele foråret og håbet på, at OO-

cup i Frankrig ville blive stående på program-

met – når nu alle andre stævner blev sløjfet pga. 

Corona-fare. De slovenske arrangører var ved-

holdende og skrev på Facebook om, hvordan de 

ville flytte stævnet og om at de var i dialog med 

de lokale myndigheder i Frankrig. Begge parter 

troede og håbede på, at det ville kunne gennem-

føres, hvis bare regeringen slækkede lidt. 

 

Så pludselig en dag i juni kom nyheden om, at 

”det gennemføres”, og kort tid efter nyheden 

om, at ”der er åbent til Frankrig” – Jubii      . Og 

straks efter havde min stævnehungrende Tim 

fundet ud af, at 3 Peaks i Dolomitterne også 

kunne gennemføres, men nu flyttet til ugen lige 

før OOcup, så det passede perfekt for os at tage 

begge dele. Man er vel lidt grådig efter sådan et 

tørlagt forår. 

 

Bevæbnet med masker i lange baner kørte vi 

sydpå og opdagede jo snart, at der skulle 

”mundbind” på bare for at tanke bilen og købe 

kaffe, og på hotellerne prøvede både personale 

og gæster ihærdigt at følge retningslinjer – men 

af og til glippede det, hvis gæsterne selv brugte 

ta’-tøj i buffeten mm. Sååå svært at huske det 

hele, men det hjælper meget på korttidshukom-

melsen, når alle de andre har masker på. 

 

 
 

I dagene til selve stævnet boede vi i den lille 

hyggelige by Padola, og her var det tydeligt via 

mundbind og opførsel, at man var ”ramt” af 

Coronaen. Jeg vil gætte på, at alle kendte nogen 

eller mange, der havde været syge eller værre. 

Vi havde været heldige at få plads på et betale-

ligt lille tyrolerhotel i det ellers overbookede og 

meget dyre hjørne af Italien. HER skal jeg love 

for at (anti-)Coronaen herskede. Streng justits 

med sprit og mundbind lige fra første skridt in-

denfor, og vi blev fulgt op til værelset med be-

sked om at gå ad en ”bagvej” når vi skulle ud 

igen – for ikke at møde nogen på den ellers 

brede og korte trappe! Værtsparret og alle an-

satte have mundbind på hele tiden uden undta-

gelse (pyha, det må være hårdt!), og ved mor-

genmaden stod man bag en linje og pegede for 

Mutti mod bordet med kager og andet godt 

uden at røre noget selv, og mundbindet måtte 

først lægges, når man sad ned. Og skulle selv-

følgelig på igen, så snart man rejste sig. Godt at 

komme udenfor bagefter og trække vejret or-

dentligt – der var der i det mindste relativt få 

med mundbind. 

 

Meldingen fra stævnet (med ca. 300 deltagere) 

i Italien var, at man skulle have maske på under 

opvarmning (!) og så tage den af i det øjeblik, 

man blev sendt afsted på O-løbet. Og igen have 

masken på ved aflæsning efter løb! Jeg var 

spændt på, hvor gennemblødt den så kunne 

være, efter at have siddet i bukselinningen, og 

om den overhovedet ville være der endnu. Men 

det gik fint med det, og igen var det bare svært 

at huske at tage den på, når man lige har ræset 

gennem opløbet og bare gerne vil  puste og af-

læse og snakke. 
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Det med mundbind under opvarmning blev 

langt fra overholdt af alle, men dog nok mindst 

af halvdelen, og i hvert fald var folk gode til at 

gå eller løbe i en bue udenom hinanden. Eller i 

det mindste kigge væk eller ned under passage. 

Det sidste er noget af det jeg finder trist ved 

denne Corona-tid. Jeg kan godt lide at se folk i 

øjnene og smile og derved glæde mig selv og 

måske andre – kendte eller ukendte folk – og 

opleve lidt mere. Nu føles det uvenligt og uper-

sonligt at gå forbi hinanden… Jeg håber, vi får 

”bedre tider” igen. Bl.a. også med hensyn til at 

have hyggelige stævnepladser, hvor man gerne 

må og skal opholde sig og hygge sig sammen. 

 

Kun kort om de 3 løb: De foregik i fantastiske 

omgivelser med spektakulære målområder. Ba-

nerne var der ikke kælet så meget for, som vi 

havde håbet på, og som terrænet tilsagde (=de 

kunne have været sværere/sjovere). Men der er 

potentiale for en klubtur til området      ! 

 

Så gik turen videre til de sydlige Jurabjerge, lidt 

sydvest for Geneve. Vi samlede Magnus, Jonas 

og Lasse op i lufthavnen og fandt vores pensi-

onat i en lille by nær løbsområderne. Her var 

værtsparret supersøde og lavede god mad – og 

uden det mindste optræk til mundbind eller af-

spritning. Heller ikke når der kom andre gæster 

og man spiste sammen ved langbordet. Det var 

helt i den anden grøft, og vi glemte næsten 

”undtagelsestilstanden”. Men Tim er god til at 

være politimester og diskret sørge for os alle – 

og det blev da også kun til ”farvel-albue”, be-

hørigt til begge sider som fransk kindkys      . 

 

 

Ved løbene (med ca. 1.600 deltagere!) var der 

skrevet om de sædvanlige retningslinjer og mi-

nus vandudlevering og minus affalds-indsam-

ling osv. Men der stod ikke et ord om masker, 

og næsten ikke en eneste deltager bar det. Man 

kan undre sig over, at de har fået lov til at holde 

stævne med så mange deltagere, hvoraf nok 

nær halvdelen var udlændinge, og så ikke have 

strengere regler! Men vi var glade og vi holdt 

afstand og sprittede af i lange baner og følte os 

ikke specielt udsatte. 

 

 
 

Selve løbene var 5 forrygende svære og veltil-

rettelagte løb med masser af hård konkurrence 

fra schweiz’ere, svenskere og selvfølgelig 

franskmænd, så det var helt perfekt. Og vejret 

var perfekt – så det blev alligevel en god Co-

rona-sommer       

 

Efterskrift… nu 1½ uge efter vi kom hjem fra 

Frankrig, bliver landet lukket igen pga. for stort 

smittetryk! Hvor var vi heldige at ”få det hele 

med” – jeg håber og tror ikke, nedlukning har 

noget med stævnet at gøre       
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DM-mellem  
Genstart af sæsonen for Danmarks bedste løbere, selvfølgelig med Søl-

lerødderne som en del af dem! 
 

 
Camille, Alberte, Mathilde, Lukas, Mathias og Nanna. 

 

Af Aske Jepsen. 

Sæsonen havde været lang, og sommeren var 

som typisk spækket med sommerferieløb og 

masser af fede o-konkurrencer. Ja, sådan ville 

de typisk have set ud for mig og en stor del af 

de danske juniorer og seniorløbere. Men sådan 

var det ikke i år. 

Årets DM Mellem blev derfor det første løb, 

hvor der var noget på spil, og mange havde 

store forventninger til at skulle konkurrere i 

skoven denne dag. DM Mellem var grundet 

Corona-restriktionerne delt op i to dele. En for 

den ældre del og en for den yngre del. Jeg 

skulle selv løbe H21, og var derfor en del af den 

yngre del af stævnet. 

 

I år var vi et stort antal Søllerødder tilmeldte i 

H21. Med Rasmus og Simon Thrane Hansen,  

 

Rune Østergaard, Magnus Maag og underteg-

nede. Derudover var Mads Lassen og Mikkel 

Kaae-Nielsen tilmeldt de åbne baner, så det er 

superfedt, at vi stadig er mange der holder ved 

i Seniorklassen! 

 

I bilen på vejen til Aggebo-Græsted kørte jeg 

med Rasmus, Simon og Emma Klingenberg. 

Det blev hurtigt konkluderet, at Simon var bed-

ste bud på den bedste præstation i Senior elite-

klassen, da Rasmus og Emma havde haft nok at 

se til med deres børn, Ulrik og Anders og derfor 

ikke havde fået trænet så kontinuerligt over 

sommeren. Jeg selv kaldte en kageform, mens 

Simon både havde været med som leder på ju-

niorsommerlejren og syv dages løbeferie i de 

Sydtyske bjerge.  
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Stævnepladsen var som altid fyldt med sølle-

rødder, som sædvanligt var friske på en snak i 

behørig Corona afstand. Samtidig var det også 

længe ventet, at man igen kunne se mange af 

sine gode kammerater for de andre klubber, 

som man nu gennem mange år har set nærmest 

ugentligt til diverse konkurrencer i det danske 

land.  

 

På dette tidspunkt tænker du sikkert som læser; 

”Jamen Aske, har I bare gået og snakket på 

stævnepladsen hele dagen, har I ikke været ude 

at løbe?”. Det er godt du spørger! For jo, sko-

ven var grøn, og med meget underbevoksning, 

hvilket lagde de perfekte omgivelser til en svær 

mellemdistance. Det gjaldt derfor om at være i 

tæt kontakt med kortet, og sørge for at finde de 

bedste veje igennem brombærkrat og tæt be-

voksning. Banen var god og varierende, og jeg 

kom selv igennem med et enkelt større bom ef-

ter en parallelfejl cirka midtvejs på banen. Ti-

den gik stærkt i bommet, og da jeg endelig 

havde bandet og svovlet over min dumme fejl, 

kunne jeg se Simon Thrane stemple samtidig 

med mig på posten. Mindre positivt var det, at 

Simon havde hentet mig med otte minutter, 

som jeg havde håbet ville være den margin, jeg 

var efter ham i mål. Konklusionen på mit løb 

blev derfor; Ja, det kan betale sig at træne, og 

ja, det er klart fedest at konkurrere mod andre, 

når man er i en form, hvor man nogenlunde kan 

hamle op med de andre. 

 

Mit eget løb gav mig en placering som nr. 24, 

ca. 13 minutter efter vindende Jakob Edsen. 

Dog var det en god Søllerød dag i H21, hvor 

Simon blev 6’er, Rasmus 10’er, Magnus 15’er 

og Rune Østergaard 17’er! Derudover viste de 

unge juniorer også stærke resultater, med Lu-

kas Beckers sejr i H18, Mathilde Smedegaards 

andenplads i D20 og Troels Christiansens an-

denplads i H40 som højdepunkterne på dagen. 

MEN, fedest af alt var det, at vi var mange søl-

lerødder repræsenteret på dagen, og det lød på 

dem jeg snakkede med, at de havde haft en god 

tur i skoven. 

________________________________________________________________________________ 

H/D 55 og opefter løb DM-mellem om formiddagen. 
 

 
Omklædning ved bilerne 

Ingen klubtelte, ingen klubkammerater om-

kring målopløbet, men ”afstandspoliti”, der 

venligt mindede os om at holde afstand. 

Vi i D70 og D75 var enige om, at vi havde fået 

gode, svære baner, men også en tand for lange 

i forhold til reglementet. Med mange grene, 

kvas og bregner i skovbunden går det langsomt 

for de fleste af os. Vi er ikke så modige og ”fan-

denivoldske” som tidligere, så kilometertiderne 

er temmelig høje. Reglementet siger vindertid 

30 min.  De tre første tider i D70 var 42.19, 

47.22, 50.23 og i D75 løb vinderen på 54.00 og 

det var Else, nr.2 1.05.25, og det var Kirsten. 

Nr.3 1.10. 

 
Kirsten Olsen og Else Juul Hansen 

 

Jeg må konstatere, at det er svært for yngre 

mænd at forestille sig så høje kilometertider, 

som de gamle damer har, når der er mange 

”grøntsager” i skoven. Men heldigvis fandt 

alle, at den orienteringsmæssige del var helt fin. 

Vibe Bøgevig 
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Breddetræning = træning for alle  
 

Så kom der endelig gang i breddetræningerne 

igen. Efter nedlukningen af store dele af 

Danmark og dermed også breddetræningerne, 

skulle vi helt frem til 11. juni 2020 før vi igen 

kunne lave noget der lignede en normal træning 

i Folehave. Hele ni træninger var blevet aflyst, 

men heldigvis erstattet af ugebaner i de lokale 

skove, ligesom mange benyttede sig af banerne 

fra CoronaCup. 

To træninger blev det til inden sommerpausen 

og igen i år markeret med en træning i Tisvilde 

Hegn efterfulgt af sommerhygge og grill hos 

Ellen og Jens Aaris i Vejby Strand. Stor tak til 

begge for igen at lægge hus og energi i en dejlig 

sommerafslutning. 

 

 
Nyere medlemmer præsenterer sig. 

 

Sensommerens træninger blev indledt med 

intet mindre end fejring af Søllerød OK’s 30-

års fødselsdag. Kaj Rostvad og Torben 

Bøttcher udviste igen deres helt uforlignelige 

evner udi at gøre en træning til en fest. 

Selvfølgelig indledt med en lille træning i Rude 

Skov, hvor Gert Bøgevig havde lagt banerne. 

Birger Hoff havde gjort det muligt, at vi igen 

kunne samles på AS’ (også kendt som 

Akademisk Skytteforening) lokaliteter ved 

Høje Sandbjerg.  

Der blev grillet, sunget, holdt taler og hygget til 

det mørknedes. Heldigvis havde selv Torben 

indset, at et så stort arrangement krævede flere 

hænder, end han selv var i besiddelse af, 

hvorfor mange flittige søllerødder bidrog til en 

flot fødselsdagsfest. 

 

Flere træninger har nu været afviklet, og det har 

været spændende at se, om Corona havde 

kølnet lysten til at komme i skoven. Men det er 

der intet, der tyder på. Der har været en rigtig 

fin tilslutning til sensommerens første 

træninger. Stadig sprittes der hænder og holdes 

afstand. At holde afstand er jo heldigvis ikke 

noget problem, når vi først er i skoven og lede 

efter poster.   

Som et forsøg bliver posterne hængende et par 

dage som et tilbud, hvis man fortsat er lidt utryg 

ved at mødes med mange mennesker, men 

alligevel gerne vil i skoven og finde poster. 

Rigtig positivt har det været at se, at det ikke 

kun er det ældre segment, der støtter 

træningerne. Deltagerlisten viser medlemmer i 

alle aldersgrupper. 

 

Henrik Kleffel

 

 

Breddetræning 2020 

10-09-20 684 Rude Skov 

17-09-20 685 Ravneholm 

24-09-20 686 Gl. Grønholt Vang 

01-10-20 687 Rude Skov 

08-10-20 688 Folehave 

15-10-20 689 Ravneholm 

22-10-20 690 NAT – Geel Skov 

29-10-20 691 NAT - Nørreskoven 

05-11-20 692 NAT – Rude Skov 

14-11-20 693 Ganløse Ore 

21-11-20 694 Trørød Hegn og Enrum 

28-11-20 695 Søllerød Kirkeskov 

05-12-20 696 Terkelskov – Farum Lillevang 

12-12-20 697 Rude Skov 

19-12-20 698 Geel Skov 

26-12-20 699 Rudeskov - Julemaveræs 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 
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O-Range  
Sommer-træningspakke 

 

O-range er et program man kan installere på mange Garmin ure. Ved hjælp af O-Range kan man løbe o-løb 

uden at der sidder skærme i skoven. Uret vil fortælle dig når du er det rigtige sted med lydsignal.  

Ideen med denne sommerpakke er at jeg har fundet en række gamle træninger og samlet kort og GPX filer. 

Så hvis du har lyst til at pusle med O-range i sommerferien, så er der lidt her 

til at starte med. Tak til Jens H., Henrik K., Gert og Magnus O. for at lave ba-

nerne. 

Introduktion: (Vejledningen kommer længere nede) 

Inden du starter dit løb, skal du vælge O-range som aktivitet (ligesom når du 

vælge ”løb”). Uret fortæller dig nu, hvor langt der er til start og nogen gange 

også, at det er tid til opvarmning!!. Når du er klar ved starten, trykker du på 

Start (ligesom når man normalt tracker sit løb) og uret viser afstand til første post samt postnummer og evt. 

kontrolnummer. 

Når du er ved posten bibber uret og skifter til at vise information om næste post. 

Efter dit løb kan du hente dit track ud på normal vis. Tracket fra O-range indeholder også posterne. I f.eks. 

QuickRoute vil du så også kunne se mellemtiderne direkte. 

Sommerpakken indeholder svære, lette og begynder baner i forskellige skove. Prøv at starte med en let bane 

indtil du er fortrolig med O-range. 

Du finder sommerpakken på SOK-hjemmesiden samme sted som månedsbanerne (Kræver login): 

http://sollerod-ok.dk/for-klubmedlemmer/maaneds-banen/ 

Jeg har gjort mig umage med at samle Kort og GPX filer rigtigt men jeg har desværre ikke haft tid til at af-

prøve dem alle sammen.  

Vejledning: 

Der er en fin vejledning til hvordan du bruger O-range på deres hjemmeside. 

Inden du går i gang med vejledningen, har jeg dog opdaget et par ting som jeg synes mangler. Så i det føl-

gende kommer nogen punkter, som du skal være opmærksom på. 

1) Du skal først oprette en konto på O-range hjemmesiden https://www.storler.no/orange/  

Det er nødvendigt for at uret kan finde dine baner. 

 

2) Du skal installere O-range på dit Garmin ur. Det gør du fra Garmin Connect IQ: 

https://apps.garmin.com/en-US/. Husk at tilslutte dit ur til PC’en med det USB-kabel som du også 

bruger til opladning. (Sådan er det på mit Garmin Fenix 3). Hvis synkronisering ikke starter automa-

tisk, skal du starte en synkronisering. Så vil O-Range blive installeret på dit ur. 

 

3) Nu er du klar til at begynde med ”Get started” på O-range hjemmesiden https://www.stor-

ler.no/orange/ i ”How to link your watch”. 

 

4) I vejledningen er et punkt, hvor der står, at man skal gå ind i Settings menuen. Der menes Settings 

menuen i O-Range programmet på uret.  Den findes på følgende måde (på mit Garmin Fenix 3 ur): 

Find listen af træningsaktiviteter (Løb, svømning o.s.v.). Tryk på Start/stop øverst til højre. 

Bladr ned til du finder O-Range og tryk igen Start/stop. 

Nu skal O-range vises på uret. For at komme ind i O-range Settings holdes Up inde i et par sekunder 

(midterste knap til venstre). Fortsæt nu med vejledningen fra O-range. 

 

5) Når du skal downloade baner fra sommerpakken, skal du vælge vejledningen “How to download a 

course” (ikke Event og ikke Exercise). 

God fornøjelse 

Henrik Molsen 

http://sollerod-ok.dk/for-klubmedlemmer/maaneds-banen/
https://www.storler.no/orange/
https://apps.garmin.com/en-US/
https://www.storler.no/orange/
https://www.storler.no/orange/
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Udvalg af datasæt, som Ulrik har udarbejdet og stiller til rådighed. 
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Höker U2 
 
 

 
 

 

Høker. U2-sommerlejr. 

Bøgested Rende. 

Mål ved havnebadet i Nørre Vorupør. 


