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Bornholmske klitter ved Dueodde. 

 

Læs om Høst Åben/Höst Open, der blev afviklet den sidste weekend i oktober på Bornholm. 
 

Trods Coronaaflysninger af mange stævner, er det lykkedes at sætte endnu et nummer af 

Komposten sammen. Der er en artikel af en rigtig veteran, en ung medaljevinder og en artikel fra 

mini-SUTs halloweenaften. Derudover kan du bl.a. læse om Livstræer og blive klogere på 

indretningen af klubbens hjemmeside. 
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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside 
 

Deadline for de næste numre af Komposten: 

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

• 12. april 2021.   Bladet udkommer ca. 2 uger senere. 
 

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

 

Indkaldelse til generalforsamling. 
 

Der indkaldes til generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub torsdag den 25. februar 2021 kl. 19:00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 

Mødested vil blive oplyst senere, da vi arbejder på at finde et lokale med tilstrækkelig plads i forhold til de 

gældende coronarestriktioner. 
 

Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14 

dage inden, dvs. torsdag den 11. februar. 
 

Grib chancen for at gøre din indflydelse gældende i klubben og hør om året, der gik, og planer for det nye år. 
 

-Niels 
 

      Noget at glæde sig til       
Hvis det  går som vi håber, kan vi se frem til følgende orienteringsløb til foråret: 

 

20/3 DM-nat, Hvalsøskovene  (Der skal trænes natløb. DM-nat er på Sjælland!) 

26-28/3 Danish Spring, Gribskov    

1 – 4/3 Påskeløb på Rømø 

11/4 DM- Ultralang, Østkredsen (?) 

18/4 Divisionsmatch for os i Kongelunden 
 Alle søllerødder reserverer selvfølgelig den 18. april til o-løb for klubben. 

25/4 Jættemilen i Tisvilde Hegn 

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

Nu gik det lige så godt! Vi kom rigtig fint i 

gang efter sommerferien, hvor det blev muligt 

at afholde coronatilpassede stævner, men med 

de seneste restriktioner, ser vi igen ind i en 

stribe aflysninger. Ikke mindst forbuddet mod 

at samles flere end 10 gør det vanskeligt for ar-

rangørerne at afholde stævner. Forsamlingsre-

striktionerne gælder foreløbigt frem til 22. no-

vember, men med de nuværende smittetal, tæn-

ker jeg, at det er overvejende sandsynligt, at re-

striktionerne forlænges i hvert fald året ud. 

 

Vi forsøger i videst muligt omfang at opret-

holde vores træninger. Breddetræningerne er 

de seneste uger med succes blevet afholdt efter 

en model med mødetider, der afhænger af del-

tagernes alder. Stafettræningerne opdeler delta-

gerne i startgrupper á maksimum 10. Vi har 

endda besluttet at forlænge sæsonen, så der nu 

vil være stafettræninger i hvert fald frem til 

nytår. 

 

Restriktionerne er lempeligere for unge op til 

21 år, hvor det er tilladt at holde træninger med 

op til 50 deltagere, hvilket betyder, at den uden-

dørs del af SUT- og miniSUT-træninger fort-

sætter stort set uændret (når vi lige ser bort fra 

afstand, afspritning osv.). Tørtræning afholdes 

over Zoom, men fællesspisningen desværre er 

aflyst. 

 

Det bliver en stor udfordring at holde molboløb 

under de nuværende restriktioner. Bestyrelsen 

prioriterer molboløb meget højt, og molbotea-

met arbejder i øjeblikket med tre modeller for, 

hvordan de kan afholdes afhængigt af omfanget 

af restriktioner, der måtte gælde på løbsdagen. 

Ligeledes er vi arrangør af en afdeling af 

NatCup i januar, som også kræver særlige til-

tag. 

 

Inden den anden coronabølge for alvor skyllede 

ind over os, bød løbskalenderen for andet 

halvår på 5 danmarksmesterskaber, hvoraf flere 

var udsat fra foråret, og et enkelt SM. I det se-

neste nummer af Komposten omtalte jeg DM 

Mellem og DM Sprint. De blev afholdt i den 

sidste weekend i august, og fjorten dage senere 

arrangerede OK Syd DM Lang ved Aabenraa. 

Selvom skoven ligger lige i udkanten af byen, 

bød den på overraskende mange bakker og fin 

orientering. Nye danmarksmestre fra Søllerød 

blev det ikke til ved denne lejlighed, men Else 

Juul Hansen (D75) og Lukas Becker (H18) 

vandt begge sølv i deres klasser og Alberte 

Kaae-Nielsen (D20), Mathias Buchgreitz 

(H18), Jette Stepputat (D70), Kirsten Olsen 

(D75) og Troels Christiansen (H40) vandt 

bronze.  

 

En måneds tid senere på en meget våd og mørk 

onsdag aften sidst i oktober holdt Allerød OK 

SM Nat i Ravnsholt. Mange trofaste søllerød-

ske natløbere stillede op til kamp i mørket, og 

Lukas Becker kan nu også kalde sig sjællands-

mester i H20. Tillykke til alle de nye DM- og 

SM-medaljetagere. 

 

Sidenhen er der desværre blevet lukket for de 

fleste stævner. DM Nat, DM Ultralang og DM 

Stafet blev alle aflyst og holdes ikke i år. Den 

traditionelle Jættemil blev ligeledes aflyst, og 

NatCup og VinterCup i de næste måneder er 

også strøget af løbskalenderen. 

 

Det er ikke ofte, vi løber o-løb på Bornholm, 

men sidst i oktober hvert år arrangerer oriente-

ringsafdelingen i Viking Atletik fra Rønne 

Höst Open, der er et todages stævne, som til-

trækker både danske og svenske løbere. En lille 

flok søllerødder deltog i år og løb to fine og me-

get forskellige løb. Lørdagens løb foregik på 

Dueodde i drilsk klitterræn med både åbne klit-

ter og nåleskov med indlandsklitter, og sønda-

gens løb var henlagt til Rytterknægten i den 

vestlige ende af Bornholms store skov, Almin-

dingen. Terrænet her er temmelig kuperet; for-

trinsvis løvskov med ”svenske indslag” i form 

af store sten og styps (lodrette klippeflader). 

Som et ekstra tilbud havde PI arrangeret sprint 

i de snørklede gader i Allinge fredag eftermid-

dag op til Höst Open. Det var en herlig start på 

en dejlig bornholmerweekend. 

 

Søllerød OK skal som før omtalt arrangere DM 

Stafet og Lang på Bornholm i september 2022. 
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De kommer til at foregå i Paradisbakkerne, der 

ligger i den østlige ende af Almindingen, og i 

Slotslyngen ikke langt fra Hammershus. Anne 

Kaae-Nielsen og Troels Christiansen er stæv-

neledere, og planlægningen er i fuld gang. 

Blandt andet er der tegnet nye kort over de to 

områder, og der er konkrete forslag til place-

ring af de to stævnepladser. Begge blev inspi-

ceret og vurderet i Höst Open-weekenden. 

 

 
Dueoddes klitter 

 

Mon ikke vi er flere, der har glædet os over at 

møde mange nye ansigter ved vores træninger? 

Vi har oplevet en rigtig stor tilgang af nye med-

lemmer i år. Siden januar har ikke færre end 44 

meldt sig ind i klubben som aktive medlemmer, 

heraf 30 efter sommerferien. Der er også 25, 

der har valgt at forlade os, så p.t. har vi registre-

ret 343 aktive medlemmer i klubben. Derud-

over har vi 17 passive medlemmer, der er ak-

tive i en anden klub, men gennem passivt med-

lemskab hos os har løst billet til at deltage i vo-

res træninger. Ikke mindst stafettræningerne 

tirsdag aften er populære. 

 

Lad mig benytte denne plads til at byde vores 

nye medlemmer velkommen i Søllerød Orien-

teringsklub med håbet om, at I vil få mange 

gode oplevelser i og med klubben. 

 

Afslutningen på efterårssæsonen blev desværre 

ikke helt, som vi havde håbet, men vi har som 

sagt den målsætning i videst muligt omfang at 

gennemføre de ugentlige træninger. Der skal 

dog ikke herske tvivl om, at vi overholder myn-

dighedernes retningslinjer, og derfor hen ad ve-

jen kan blive nødt til at tilpasse formen på træ-

ningerne udover, hvad vi allerede har gjort. 

 

Vi ses derude … 

-Niels 

 

Velkommen til disse aktive medlemmer af klubben. 
 

Morten Frederiksen 9 år 

Nathan Philibert 14 år 

Mads Emil Engstrøm Bjerg 11 år             

Johannes Bierring Lange 38 år 

Pernille Kragh 38 år 

Jonathan Kragh Lange 9 år 

Hannah Kragh Lange 7 år 

Oscar Søby Ingwersen 12 år 

William Teglman Schiøler 13 år 

Amalie Tripax 25 år 

 Aleksander Elijah Ole Olsen 12 år 

 Asbjørn Lyngby Schmidt 12 år  

 Jan Rindbo 46 år 

 Linda Abkjer Rindbo 47 år 

 Oscar Abkjer Rindbo 11 år 

 Cecilie Abkjer Rindbo 12 år 

 Nanna Johanne Nordkild Bach 12 år 

 Helle Smedsgaard 60 år 

 Norah Leivsgard Christensen 11 år 
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DM - i fortiden og nu!  
Af Else Juul Hansen. 

Det var med forventning, jeg så frem mod 

sæson 2020, men det blev ændret just den dag 

jeg fyldte 75 og var rykket op i en ny klasse! Så 

allerede inden sæsonen var startet, var de fleste 

løb/konkurrencer aflyst! 

Men så var der tid til at tænke på alle de DM’er, 

der har været mulighed for at deltage i gennem 

de sidste 60 år! Ja, for jeg var bare 15 år, da jeg 

deltog i et DM, i Dameklassen. I 1960 blev der 

kun afholdt et DM, der var ikke brug for 

nærmere at fortælle om det var klassisk, nat, 

mellem, ultralang eller andet, det var bare DM 

– og for de fleste også ultra langt! Der var kun 

4 klasser, 3 for Herrer i forskellige 

aldersklasser, men bare én for Damer. Løbet 

skulle foregå søndag d. 23. oktober i Blåbjerg 

Plantage (jeg havde vist aldrig løbet i Jylland 

før!). 

Jeg har stadig en tydelig erindring om turen: Få 

havde jo egen bil, så der var fælles bustransport 

fra Hovedbanen (næsten som vores fantastiske 

klubture de seneste år!) for de københavnske og 

nordsjællandske løbere! Og overnatning på 

Esbjerg vandrehjem. Afgang herfra søndag 

morgen med blændede ruder i bussen! 

Løbsområdet var ikke kendt på forhånd, kun 

hvilken kreds, der arrangerede! 

Jeg var sammen med min storebror – og Gert 

Bøgevig (der løb i Juniorklassen)! Løbet 

foregik på et målebordsblad 1: 25.000 tegnet i 

århundredet inden – med enkelte rettelser et par 

årtier inden løbets afholdelse! Så stifindergenet 

skulle frem for at finde de 7 poster på den 6,8 

km lange bane. Alle poster var bemandede med 

uniformerede personer: Vejret var det værst 

tænkelige en søndag sidst i oktober, men vi var 

unge og havde trænet i udholdenhed til et 

stævne i Sverige søndagen inden med 

kanontider på over 2 ½ time! Og efter løbet var 

der præmieoverrækkelse indendørs med 

middagsmad! Det var tider! Men turen 

hjemover var også lang med færge over Store 

Bælt og en fart på bussen, der nok er svær at 

forestille sig i vore dage. 

Turen hjem til København var munter nede 

bagest i bussen, hvor vi var så heldige at have 

vinderen af Dameklassen med (Birthe Arnholm 

(Agervold))! På den tur blev der hygget 

igennem, inden vi omkring midnat ankom til 

Hovedbanen, hvor en velkomstkomité fra den 

nykårede danske mesters klub var mødt op!! 

Gert havde også et fantastisk løb, blev nr. 7 af 

de 15 gennemførende (der var 24 juniorer, der 

udgik! Eller var over maksimaltiden på 3 ½ 

time). Selv lagde jeg allerede ved post 1 ud med 

at have den højeste tid af de gennemførende 

(1200 meter på 54 min.). Der var 14 damer, ud 

af 27 startende, der gennemførte, og jeg blev nr. 

14!!! Og af de gennemførende havde 10 

deltagere en sluttid over 3 timer. Langsomt blev 

jeg bedre (havde mere held!) til at regne ud, bag 

hvilke bjergfyr posterne var gemt - og på sidste 

stræk til mål var jeg helt oppe med 4.-bedste 

tid! Min samlede løbstid på 3.25 og en masse 

sekunder er det aldrig lykkedes mig at slå 

gennem de næste 60 år!!!! Selv om jeg har 

været lige ved til et Klitløb! 

 

 
 

Årets DM’er er blevet holdt på helt modsat 

måde, med så lidt socialt samvær som muligt – 

og ingen præmieoverrækkelser – og da slet ikke 

noget indendørs fællesskab! Men trods forårets 

mange aflysninger var der en kort periode, hvor 
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vi fik afviklet 3 DM’er – og her havde jeg mere 

held i sprøjten end i 1960: tre starter gav tre 

medaljer (en af hver karat!), og det var jo meget 

sjovt her 60 år efter! Men det krævede 

lidt ”hjælp” fra de værste konkurrenter at få 

samlingen komplet, nemlig at jeg gennemførte 

de tre løb og fandt alle posterne – helt som jeg 

havde gjort til mit 1. DM for 60 år siden. 

 

DM-Lang 

I Hjelm Skov ved Åbenrå den 13. september 
 

Skrevet af Lukas Becker. 

”Jeg skal i hvert fald undgå den her grønne 

klat… Hov der virker dog til at være et gen-

nemgående spor i min retning lige her, mon 

ikke jeg godt kan komme igennem alligevel 

så”, var tankerne, der gik igennem mit trætte 

hoved på det 22. stræk på min hidtil længste 

DM Lang bane. Svaret var klart; NEJ. For en-

den af den sti, der synes at have været Guds 

gave til mig kort før mål, stod pludselig en me-

terhøj og tætforgrenet tornemur af en blind-

gyde. Jeg var omringet med intet andet valg end 

at erkende mit nederlag og løbe de 200m til-

bage af stien, hvorfra jeg var kommet, og søge 

udenom. På trods af, at jeg var forberedt på 

denne bevoksningstype, lykkedes det mig alli-

gevel at blive fristet af den ”dovne” løsning, 

hvilket i det givne tilfælde kostede mig et par 

minutter og det, der senere blev et pinligt GPS-

track. 

I anledningen af den milde genåbning, der 

havde været hen over sommeren, var det igen 

muligt at afholde et par af de DM’er, der havde 

været frygt om ville blive aflyste, herunder DM 

Lang. Derfor drog jeg d. 12 & 13 september 

med juniorerne Alberte Kaae, Mathilde Smede-

gaard, Nanna Rye og Jacob Steinthal (Fra FIF) 

til det sønderjyske. Vi boede på et lækkert Air-

bnb ca. 20 min nord for Aabenraa, hvorom-

kring løbene fandt sted. Lørdag formiddag del-

tog vi ved det arrangerede træningsløb, som var 

erstatning for det aflyste DM Stafet, hvilket gav 

rig mulighed for at smage lidt på det terræn, der 

inden længe skulle forsøge at fortære os.  

Den lange distance havde aldrig været min per-

sonlige favorit, og mit hovedmål var derfor 

”bare” at gennemføre. Både ud fra fortrænin-

gen dagen forinden og forberedelser hjemme-

fra, havde jeg afgjort med mig selv, at taktikken 

måtte være at søge ud på de store stier og bare 

klø på. Og sådan blev det gjort. Eller i hvert fald 

på første halvdel af banen… Som remedier var 

med mig i lommen 4 stk. druesukker, der skulle 

hjælpe mig igennem de 12,7km, og mod anden 

halvdel af banen begyndte disse enkeltvis at 

blive indkasseret. Jeg havde hentet de tre mi-

nutter, der var op til min med-landsholdsløber 

fra Nordtyskland, der havde taget turen over 

grænsen for at deltage ved løbet, og tempoet 

blev i hvert fald ikke sat ned. Tværtimod. Som 

biler på en myldretidsfyldt motorvej, skiftedes 

vi til at ligge foran på hvert stræk, indtil et læn-

gere stræk separerede os. På trods af det 22. 

stræk, hvor hovedet frarøvede mig et par mi-

nutter, kom jeg nogenlunde helskindet i mål - 

Taget i betragtning af, at skoven mildest talt var 

et brombær-helvede. Tilfreds var jeg i den grad, 

for udover at have opnået målet om at gennem-

føre, formåede jeg også at snuppe en sølvme-

dalje blot 49 sek. foran Mathias Buchgreitz, der 

tog Bronze i samme klasse (H18). Blandt andre 

flotte Søllerød-resultater var også en 3. plads til 

Alberte Kaae-Nielsen (D20) og en 3. plads til 

Troels Christiansen (H40). Sidst men ikke 

mindst en 3. plads til Jette Stepputat (D70), 

samt en 3. plads til Kirsten Olsen (D75) og en 

flot 2. plads til Else Juul Hansen (D75). 
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Höst Open 2020 
på Bornholm 

Af Gunner Sie. 

Höst Open har gjort det til en god tradition for 

mange at tage en weekend til Bornholm sidst i 

oktober. Og i år var noget særligt: Der er denne 

”C-ting”, det var tre meget varierede løb og så 

var det min første tur som SOK’er. 
 

Höst Open blev et af de få større stævner i 2020 

og slap lige akkurat for det nye forsamlingsfor-

bud på 10 personer. Selvfølgelig savnede vi 

stævnepladsen, men det hele var arrangeret sik-

kert og godt, på en ganske naturlig måde. Vi 

skulle være ved vores biler før og efter løbene, 

så vi ikke havde kontakt med mange andre. 

Men lidt af stævnepladsstemningen var allige-

vel rykket med derhen, ligesom ved trænings-

løb eller som jeg kender det fra en del MTBO-

løb. 
 

Det var udsigten til tre spændende løb på Born-

holm, der havde lokket mig afsted. Og det star-

tede rigtigt godt, allerede fredag i Allinge.  

 
 

 
D18, D20, H40, H45, H50, H55 

 

Jeg er ikke den helt store sprint-fan, men det 

her var rigtig sjovt! Vi havde fået lov til at løbe 

i baghaver, indergårde og ad små stejle trapper 

i det gamle Allinge. Og banelæggeren havde 

udnyttet dette flot med en stor del af banen på 

kryds og tværs i dette område. Jeg var rimelig 

skarp den fredag, men laver alligevel et mor-

somt bom: Jeg ser på kortet, at der er en ”fælde” 

ved post 11, som ligger på nordsiden af en sten-

mur, løber rigtigt ud i højre-vejvalget fra post 

10 – taber tråden og ender på den gale side af 

stenmuren alligevel!! 
 

 
 

Lørdag var det ”kongeetapen” på Dueodde. Ba-

nerne lagde ud i de åbne klitter, med fantastisk 

udsigt over området og Østersøen - og fortsatte  

i den lige så flotte klitskov, med tæt fyrrekrat 

og åbne sandområder. Det var svært at læse 

kortet i det meget detaljerige terræn, men det 

var fedt og lærerigt at lære dette terræn at 

kende. 

Det sidste af de to mellemdistanceløb foregik i 

klassisk, Bornholmsk terræn omkring Rytter-

knægten. Det bød på flere højdemeter, mere 

velkendt åben bøgeskov, men også på masser 

af lækre sten og klippepartier. Banelæggerne 

lykkedes både med langstræk, der spredte lø-

berne på flere vejvalg – se baner og vejvalg på 

O-Track via linket nedenfor – og finoriente-

ringsområder, hvor mange løbere fightede med 

at finde ”Østlige sten, N-side” og ”Mellemste 

klippeskrænt, vestlige fod”. 

Huset ”Havnehyggen” ved Tejn, lige syd for 

Allinge var base for ni SOK’er. Her gik vi ikke 
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ned på hverken god mad eller hygge. Som eks-

tra bonus havde vi mikrobryggeriet Penyllan 

lige nede på havnen; et perfekt sted til løbsef-

tersnak! 

 

Tusind tak for denne, min første SOK-tur. Jeg 

har løbet orientering i 45 år og startede til sta-

fettræningen i SOK i vinters. 10Mila-tur blev 

det ikke til i første omgang, men jeg bliver 

”hængende” :-) 

 

I alt deltog knap 30 SOK’er i Höst-Open, pænt 

fordelt over alle resultatlisterne. Vi gjorde os 

godt i juniorklasserne, hvor D20 var et rent in-

ternt SOK-opgør, vundet af Alberte Kaae-Niel-

sen og i H20 blev Mathias Buchgreitz nr. 2. 

 

Se baner og vejvalg fra alle tre dage her på O-

Track. 

 

 

Gunner Sie ses kun halvt her i forgrunden 

 

 
Kortudsnit, Gunnar Sie H55- 

 

      
Billeder fra Sprinten i Allinge. Det er Ditlev Melbye i søllerødtrøje. 

https://o-track.dk/da/temporary_events?locale=da&filter_name=h%C3%B6st-open&filter_date=
https://o-track.dk/da/temporary_events?locale=da&filter_name=h%C3%B6st-open&filter_date=


Søllerød Orienteringsklub                                              Komposten – 30. årgang nr. 4 – november 2020 

10 

Halloween 2020  
 

Mini-SUT til Halloween med 100% luftfugtighed 
 

 
17 grader varmt kompenserede for regnen oppefra. Det, i sig selv var skræmmende. 

17 grader kl. 17:30 den 2. november! 

 

Den 2. november havde vi gæstebanelæggere: Sebastian Røysland Maltby, Oscar Bæk Christiansen, 

Vincent Becker og Ditlev Melbye. 

Pointløb med SportIdent med rigtige Halloweenpenge. En post ad gangen, der skulle registreres 

med SI-pinden, og så fik man penge. For disse penge kunne man købe sig slik i kiosken, så der blev 

løbet meget. 

18:30 ville vi gerne samle posterne ind, men det var svært at få stoppet løbet. Mange ivrige børn.  

”Jeg mangler lige 2 $ til min favorit-chokolade” 
 

 

 

Vi har nogle fantastiske unge i klubben. 

Bare det,  at de vil hjælpe med at tage en træning ind imellem, er meget værdsat, både af mig, men 

også vældigt meget af  Mini-SUT´erne.  

Det er altid lidt ekstra, når disse drenge kommer på besøg. 

De laver baner, planlægger temaer, skriver invitation, får posterne i skoven, bygger stævneplads, 

printer, ja, til og med opdaterer kortet, for det er gammelt. 

Så imponerende! 



Komposten – 30. årgang nr. 4 – november 2020                                              Søllerød Orienteringsklub 

11 

 

 

Mini-SUT kører videre, næsten som normalt.  

Vi er mere observante på ikke at komme tæt på hinanden og skygning ligger mere på forældre nu. 

Men det er glædeligt at se en del nye, som prøver på sporten. Sejt, at de også bliver ved, da det nu er 

mørkt og mudret. 

 

17 til 20 børn og lige så mange voksne er med hver mandag. 

• Efter sommer har vi fokuseret på at dreje kortet mod nord, og at det skal blive mod nord un-

der hele løbet. 

• Vi har snakket om, hvad vi passerer inden næste post. 

• Om der er lang eller kort vej til posten. 

• I oktober var der fokus på at tage beslutning om retning, hvor der ikke er en post. 

• Nu i november kører vi en sprintmåned. 
 

Man må gerne melde sig som postudsætter og eller hjælper. I disse tider skal vi også passe på 

vores 70+ løbere. Uden disse – ingen Mini-SUT.  

Mini-SUT-poster skal helst ikke sættes i  skoven før på dagen, da de sidder på stier, skoler og andre 

udsatte pladser. 

Magnus Oscarsson 

________________________________________________________________________________ 

Hvad har du savnet her i coronatiden? Spørger redaktøren. 
 

Philip: Med Coronacup, ugebaner mv. kom jeg rimeligt godt gennem foråret og her i efteråret synes 

jeg træninger mv. har kørt nogenlunde som i gamle dage, så ikke de store afsavn her. 

Til gengæld synes jeg, det har været meget trist, at o-turen til England blev aflyst. Vi var ikke med 

på turen til Schweitz sidste sommer, så jeg glædede mig rigtigt meget til at hygge med alle klub-

kammeraterne og til at prøve helt nyt terræn, men sådan skulle det så ikke være ☹ 

Tilsvarende savner jeg stævnerne, hvor der kan hygges i kiosk og klubområde, samt konkurreres på 

tid og med skarpe kort ☹   
 

Troels: At kunne træne mod og glæde sig til fællesskabet og nerven i eksempelvis 10mila og DM-

stafet. 
 

Jørn Wigh: Havde planlagt oldetur til Spanien – det var nederen. 

Lidt på den positive side: Herligt, at vi kunne afholde Jubilæumsløb. 
 

Og så  har jeg naturligvis savnet min krammebamse (Gert)! (Flere svar på side 23) 
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Livstræer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Skiltet på den næsten 1m store stamme 

 

Af René Moss. 

Pludselig så jeg det undseelige skilt. Det var på 

Coronabane 9. (I maj måned). På vej mod post 

5 op ad skråningen med et mægtigt træ. Livstræ 

stod der på det lille skilt, med et fint logo. Tan-

kerne hvirvlede rundt på vej mod de følgende 

poster. Hvem satte mon sådan et skilt op, med 

hvilket formål og må man bare det. 

Men så var det der sandelig atter, det lille skilt 

lige på stien nordvest for sumpen med de udgå-

ede træer nær Trørødvej og den vestlige P-

plads. 

Hjemme igen blev mysteriet hurtigt opklaret. 

Naturstyrelsen har sat projekt livstræ i værk for 

at frede især de ældre træer. Der er alt for få 

gamle træer skovene. Målet er 5 livstræer pr. 

hektar eller 500.000 træer i de danske skove. 

Alene i Trørød Hegn er der nær 40 livstræer. 

Alle inviteres til at udpege træer, måske et træ 

der bærer på en personlig erindring. Men træet 

skal opfylde nogle enkle regler før det godken-

des som livstræ og får påsat det lille skilt. Læs 

mere hos naturstyrelsen https://naturstyrel-

sen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livs-

traeer/ . 

Her kan du også finde alle træerne med nogle 

oplysninger og et billede. Blå prikker er god-

kendte og markerede livstræer, gule er foreslå-

ede træer og røde er afviste træer, fx fordi det 

skønnes, de er ved at gå ud. Så vidt jeg kan se 

desværre ikke med koordinaterne, som ellers 

oplyses når et træ indsendes som kandidat til at 

blive livstræ. Det kunne ellers være oplagte po-

ster til en O-range bane endda med en postmar-

kering. 

Har du fundet alle find-vej-pæle, ligger her en 

ny udfordring: I vore lokale skove er der vel 

nogle hundrede træer at opsøge. 

Ved hullet på post 5, står det store Livstræ. 

 

 
Lund-fladstjerne i forårsskoven 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
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”På vej op mod post 5” (post 5, kort bane på Coronabane 9, i Trørød Hegn) 

 

 

     

   ”Livstræet lige ved afløbet fra sumpen”  

    Markeret med en stjerne på kortet. 

 

     

 

_______________________________________________________________________________________ 

Denne artikel om Livstræer havde René klar til forrige nummer, men den måtte udskydes pga. 

pladsmangel. Lige nu ser skoven jo noget anderledes ud ! (red.) 
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På opdagelse i  
Søllerød Ok´s hjemmeside 

Del 3: Log ind 
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 sidste artikel gennemgik jeg, hvad du kan finde i menuerne på forsiden af hjemmesiden. I denne 

tredje del af serien vil jeg fortælle om, hvad du kan finde, når du logger ind på hjemmesiden. 

Søllerod OKs hjemmeside kan du finde på adressen: www. sollerod-ok.dk 

 

Log ind 
Du logger ind på den lukkede del af hjemmesiden ved at klikke på log-ind symbolet i øverste højre 

hjørne. Hvis du er på mobilen, skal du først trykke på burger-symbolet (3 vandrette streger) og derefter 

på loginsymbolet. 
 

 
 

Din e-mail vil som default være det samme, som du bruger til o-service. Hvis du har et andet password 

til hjemmesiden, skal du bruge det. Hvis du har glemt dit kodeord så skriv det du tror, det er og tryk 

på log ind. Hvis det er forkert så vises en knap hvor du kan nulstille dit kodeord. 

 

 
 

 

 

Hvis der ikke er noget af det som virker, så skriv en mail til webmaster.sok@gmail.com. Så kan du 

få et nyt login. 

Hvad sker der så, når man er logget ind? 

Der kommer et nyt menupunkt frem, som du kun kan se, hvis du er logget ind: For Klubmedlemmer. 

Det vises helt ude til højre i menuen. 

 

Det er her vi lægger ting, som vi ikke ønsker alle uden for klubben 

kan se. Det er for eksempel her du kan tilmelde dig forskellige 

arrangementer, hente månedsbanen og læse referaterne fra besty-

relsesmøderne og generalforsamlingerne. 
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På tilmeldingssiden har vi en gang imellem tilmelding til arrangementer, 

som du ikke finder på o-service. Det kan være klubarrangementer af for-

skellig art. Hvis vi har en tilmelding her, vil du som regel få information 

om det på e-mail eller lignende. 

Reservationer 

Hvis du har behov for at reservere klubhuset til et møde eller andet, så er 

det her, du kan se, hvordan man gør. Når du har lagt en reservation ind, vil 

alle kunne se din reservation i kalenderen på forsiden. Så kan man altid lige 

kikke, om der er ledigt, eller hvornår det møde man skal med til nu lige er. 

 

Månedsbanen 
Denne side er en, som du simpelt hen ikke må gå glip af! Det er her du kan printe dit eget kort med 

månedsbanen. Søllerød OK udsætter hver måned nogen poster i Rude Skov, og laver baner som du 

kan træne efter. Det er som regel Gert Bøgevig, der laver banerne og sørger for at posterne skifter 

plads hver måned. For dem som ikke er medlemmer af Søllerød OK kan man dog også se månedsba-

nen ophængt foran omklædningen på bagsiden af Holtehal 1. Kortet hænger i et lille skab med glas-

låge. Her skal du dog selv have et kort med, som du kan tegne posterne ind på. 

Vidste du, at man kan købe et helt A3-kort i 1:10.000 over Rude Skov hos halinspektøren i Holtehal-

len? Så hvis du mangler et kort over Rude Skov, så kan du købe et der. 

 

Men da du jo nu er klubmedlem, og hvis du mangler noget at 

lave en søndag, så er det bare ind og downloade månedens 

bane og printe kortet på din egen printer derhjemme. Alle 

månedsbanerne kan være på A4 papir. 

Husk også at månedsbanen findes i forskellige banelængder 

og også uden stier (hvis det skal være ekstra svært – undskyld 

– lærerigt!). Her ser du et eksempel på en kort månedsbane 

(feb. 2020). 

 

Bestyrelse (mødereferater) 
Hvis du har lyst til at følge lidt mere med i, hvad klubbens 

bestyrelse går og laver, så er det her du skal kikke. Bestyrel-

sen laver et referat af hvert bestyrelsesmøde. Når referatet er 

godkendt, lægger vi det ud på hjemmesiden, så du kan følge 

med. 

Referaterne af generalforsamlingerne ligger også her.  

 

Når mødereferatet er klar, ændres teksten til blå tekst, og du kan trykke på linket. 

Skabeloner og logoer m.m. 

Her kan du downloade forskellige skabeloner, som er med vores logo. Hvis du for eksempel har behov 

for at lave en plakat om et eller andet for Søllerød OK, er det her et rigtigt godt sted at starte. 

 

Reservationer SI sæt. 
Klubben har en større samling af elektronisk tidtagningsudstyr til træning og stævner. 

Populært kalder vi det for SI-udstyr. Udtales som enkeltbogstaver ’s’ ’i’.  

SI står for SportIdent, som er det tyske firma, der fremstiller udstyret.  

SI-systemet er udbredt i hele verden, og du kan støde på det til rigtig mange orienterings-

stævner. 

Der er flere trænere i klubben, som jævnligt bruger udstyret, og det bruges også til stæv-

ner. Vi har derfor lavet en reservationskalender, så man kan se, hvornår udstyret er opta-

get. 
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På siden kan du se, hvad vi har af udstyr, og du kan også læse lidt om, hvilke udlånsregler vi har 

vedtaget. 

 

I næste artikel 
Det var hvad jeg havde valgt at fortælle om denne gang. Den næste artikel vil vise, hvad du kan finde 

i Søllerød OKs WIKI. Det er klubbens arkiv for alt muligt, som vi bruger til at arrangere stævner, lave 

træninger eller hvis du bare skal have en vejledning til printeren. Så glæd dig til næste gang. 

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. 

 

Klubture 
 
Kære Klubvenner          23. oktober 2020 

På baggrund af de sidste 6 måneders udvikling af Covid-19 har vi revurderet vores deltagelse i 

WOC- løbene i Tjekkiet næste sommer. 

Tjekkiet er pt et af de hårdest ramte lande i EU - primært pga. af en tidlig bred åbning over som-

meren i år. 

Der bliver, som alle ved, forsket i vacciner - men hvornår og hvem der får del i dem først, er der 

ingen der ved. 

Med andre ord kan ingen garantere eller blot kalde det sandsynligt, at det bliver muligt og sikkert 

at deltage i WOC / WOC tour næste sommer, hvad COVID-19 angår. 

På baggrund af ovenstående har vi valgt at aflyse turen til Doksy / Tjekkiet som en klubtur. Har du 

/ I  stadig lyst til at deltage, kan I selv prøve at booke på hotel etc. 

Vi har sagt til hotellet, at vi kigger på en mulig klubtur dertil  i uge 42 / 2022 - hvilket de gerne så :-) 

Vi er gået i tænkeboksen mht. alternativ klubtur, måske til Påskeløb på Rømø eller f.eks. Pan-

våren i Sverige næste år - har du gode ideer så skriv gerne til mig på ulrik@illum.info 

 

Ærgerlige hilsner Ulrik 

______________________________________________________________________________ 

Så er coronarestriktionerne over os igen, og straks tilbydes Coronabaner i Nordsjælland lige som i 

foråret. Jesper Vestergaard står igen for distribution af info om træningerne. Se links herunder. Og 

TAK til Jesper. Og alle banelæggerne       
 

Kære o-venner! 

Så er der fest igen i denne ellers sørgelige tid. Corona Cup 2. bølge er i gang! Første etape er klar i Tis-

vilde Hegn. 

For overblik følg med på siden https://o-events.dk/coronacup  

I appen til mobilen her: https://o-events.glideapp.io/ 
 

Og i Facebook-gruppen her https://www.facebook.com/groups/2570742409867123/ 
 

Som noget nyt inviteres andre, frivillige banelæggere nu med. Læs mere her: 

https://docs.google.com/document/d/1x--

z5cdGfx0bMG7OCfqVwCh9rL2v1iaScveB3YA8vts/edit?usp=sharing 
 

Del meget gerne ordet og links i jeres klubber og med jeres o-venner. 

 

God tur i skoven!   
 

— Jesper 

 

(I skrivende stund (16/11) er der allerede otte forskellige baner til rådighed) 

http://www.sollerod-ok.dk/
mailto:ulrik@illum.info
https://o-events.dk/coronacup
https://o-events.glideapp.io/
https://www.facebook.com/groups/2570742409867123/
https://docs.google.com/document/d/1x--z5cdGfx0bMG7OCfqVwCh9rL2v1iaScveB3YA8vts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x--z5cdGfx0bMG7OCfqVwCh9rL2v1iaScveB3YA8vts/edit?usp=sharing
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karttecken_inom_orientering
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Bettina Andersen spurgte mig ved klubbens 30-års fød-

selsdag, om vi ikke kunne trænge til en Corona-sang ? 

Det spørgsmål har rumlet i mit baghoved i nogle måne-

der. 

Med den nye bølge af Corona-tilfælde er tiden kommet: 

 

CORONA-O-SANG 
Melodi: Katinka, Katinka luk vinduet op. 

 

Corona, Corona. Hvad vil du dog her ? 

Vi har ikke ønsket dig komme. 

Derude i skoven, hvor O-løbet sker, 

står startboks og målfolde tomme. 

Og vi sad derhjemme og så på en dør 

og ønsked’, at alting ku’ blive som før. 

Corona, Corona. Hvad vil du dog her ? 

Vi har ikke ønsket dig komme. 
 

Corona, Corona, se nu hvad, der sker 

blandt Søllerøds aktive O-dyr ! 

Du ramte vor hverdag. Du stopped´ vor færd 

og gav os en masse af O-hyr. 

Vi var lidt i knæ og vor løbsplan blev tom. 

Du lammed´ os ikke – ideerne kom. 

Corona, Corona, se nu hvad, der sker 

blandt Søllerøds aktive O-dyr ! 
 

I skoven, i skoven vi ville afsted. 

Med afstand - vi løb rundt på baner. 

Fandt poster i skove helt fyldte med fred. 

Vi træned´ langt mer´ end man aner. 

Derude, hvor luften er gratis og fri, 

Coronaløb gav os helt ny energi. 

Til skoven, til skoven vi ville afsted. 

Med afstand - vi løb rundt på baner. 

 

Det O-år, det O-år bli’r nok ikke glemt 

helt fyldt med Corona-problemer. 

En O-løber bliver slet ikke beklemt. 

Vi finder på egne systemer. 

Så længe vor næse kan lugte en skov 

og kortet gi´r lyst til en tur med post-sjov. 

Det O-år, det O-år bli’r nok ikke glemt 

helt fyldt med Corona-problemer. 
 

Corona, Corona. Hvad ville du her ? 

Du gav os de sværeste delstræk. 

Men vi fandt på løsninger og meget mer’. 

Så nu må du godt ”fise helt væk” ! 

Du ønskes nu derhen, hvor peberet gror. 

Vi drømmer om skov fyldt med O-skærme-flor. 

Corona, Corona. Hvad ville du her ? 

Ja, nu må du godt ”fise helt væk” ! 
   

 Gert, 6. november 2020 

 

 

Det, vi har savnet !!! 

 
 

 
 

 
 

 
 



Søllerød Orienteringsklub                                              Komposten – 30. årgang nr. 4 – november 2020 

18 

          JULEKONKURRENCE 2020  
 

             Hellere 8    i    end én i   

 

 

Julekonkurrencen i år, hvor vi har været plaget af det for o-løbere og andet godtfolk forfærdelige 

ord AFLYST, skal ikke være for svær. Den skal derimod sende os tankemæssigt ud til dejlige ste-

der i Rude Skov, for når vi er dér, ja, så er det jo ligesom juleaften hele året. 

Opgaven (For farver benyt Net-versionen): Der er 8 billeder fra Rude Skov inkl. vores 30-årsfød-

selsdagsterræn ved Høje Sandbjerg, der er 8 små tekststykker, og der er 8 små kortudsnit. Alt er 

nummereret fra 1 til 24, naturligvis. Billede (1-8), tekst (9-16) og kortudsnit (17-24) passer sammen 

8 gange. Skriv de sammenhørende 8 x 3 tal og send dem senest den 24.12. kl. 12.24 til Kaj.rost-

vad@gmail.com, og du deltager i konkurrencen. 

 

I dette corona-tristhedens år er præmieregnen udvidet til både en 1. og 2. præmie. Da der helt sik-

kert kommer mange korrekte løsninger, vil en lodtrækning afgøre, hvem lykkens gudinde tilsmiler. 

Hvordan kåringen af vinderen vil foregå, bestemmer Coronaen, men at den finder sted, bestemmer 

vi. Stensikkert. 
 

 1.    2.   3.

 4.   5.    6. .   7.   8. 

 

9. Ikke så højt placeret, som min 91 m høje nabo, som skygger lidt for eftermiddagssolen.  

10. Selv om der er flere Steen på billedet, så bliver signaturen dog ikke en stenklynge. 

11. Det er Sverige i baggrunden, og husk: ”Navnlig ikke tænde ild på eller omkring mig. G.S.” 

12. Bare nu ikke den røde Findvej-pæl tager hele opmærksomheden. 

13. Luk lige lågen. Jeg kunne jo blive forkølet,  eller det der i disse tider er værre. 

mailto:Kaj.rostvad@gmail.com
mailto:Kaj.rostvad@gmail.com
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14. Og han blev efterladt her ved søbredden til skræk og advarsel for andre frihedselskende. 

15. Jeg bliver kaldt Mirestenen, og så kan jeg ikke engang se Observatoriet mere. Skov det hele. 

16. Og jeg som troede, vi var 20 km fra København. og så hedder det 2 ¾ mil. Nåja! Frederik 5. 
 

 

17.   18.   19. 

  

 20.  21.   22. 

  

  23.   24.             

 

                  

                      GLÆDELIG   JUL    
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gert har opmålt og flettet dette o-hjerte efter tegning i O-Posten 1998. Fundet frem af Else. 
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Hvad sker der i kulissen  
i Søllerød OK ??? 

 

Her er et forsøg på at besvare spørgsmålet: 

Der er de seneste 9 måneder blevet taget mange 

alternative løsninger i brug for at holde gang i 

klubliv og træninger. Ofte er kulissearbejdet 

ganske usynligt for klubbens løbere – især hvis 

man er et af de mange nye medlemmer, som er 

strømmet til klubben i løbet af CORONA-året. 

Som en af de største klubber i Dansk Oriente-

rings-Forbund må klubben påtage sig mange 

opgaver i fællesskabets interesse. Og her er der 

mange, mange vigtige jobs, som ”bare bliver 

udført” i det skjulte. Uden en bestyrelse, som 

lægger de overordnede linjer og skaber kontakt 

op/ned i systemet og som koordinerer klubbens 

mange aktiviteter og initiativer, kan klubben 

ikke leve op til ”klubpligterne”. Bestyrelsens 

arbejde sikrer, at vi som klub kan være med i 

front i/med udviklingen i dansk orientering. 

Kassereren sørger for at styre økonomien i 

samarbejde med klubtilmelder. Yderligere er 

der – i normale løbssæsoner - den kæmpestore 

opgave at holde styr på alt omkring startafgif-

terne og løbskonti. 

Der skal besættes mange betroede poster på 

jobbene i forbindelse med de mange store ar-

rangementer, som en klub af vores størrelse 

forventes at påtage sig, så der i den fælles ter-

minsliste stadig tilbydes sæson-/kreds-/nat-

/DM-løb til andre klubbers løbere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubarbejdet krævet mere end bare at finde 

start og mål ! 

 

Et stort antal medlemmer har hver deres ar-

bejdsområder – ja, nogle medlemmer bærer ad-

skillige kasketter – i klubbens frivillige arbejde. 

Vinterens 10 Molboløb har deres helt egen op-

sætning, som kræver planlægning og en stort 

tidsforbrug – det kører bare 10 søndage trods 

vintervejr/-føre.  

De ugentlige træninger med poster ud/ind for 

Mini-SUT-ter, SUT-ter, stafetløbere og de 

mange ”breddemedlemmer”, har deres ”egne 

faste stabe”, som oftest suppleres af mange 

mere løst påkoblede aktører. Månedsbanerne 

bliver organiseret måned efter måned – her er 

der en gruppe ”postrøvere”, som konkurrerer 

om at få æren af at indsamle posterne. 

Yderligere bliver der arrangeret klubture – med 

fælles indkvartering/transport - til store kon-

kurrencer i andre landsdele eller endog til fler-

dages- arrangementer i udlandet. Igen er der 

klubfolk, der tager initiativ, så medlemmerne 

kan blive inspireret til nye store O-oplevelser – 

lige der, hvor O-Verdenens store udfordringer 

venter. 

Jævnligt bliver klub-/ungdomstræninger kryd-

ret med hyggelige bålsamlinger med lidt styr-

kende til deltagerne efter turene i skoven. Yder-

ligere arrangeres klubfester f.eks. efter klubme-

sterskaber og ved klubbens fødselsdag. Senest 

blev klubbens 30-års-dag fejret med en storsti-

let fest med næsten 100 deltagere, som nød 

grillmad og klubkagemand m.m. 

Klublokalet i Rønnebærhuset er nu forsynet 

med et splinternyt lækkert køkken, som stadig 

venter på at blive indviet officielt – igen et pro-

dukt af kompetente frivillige, som har lagt 

mange timers arbejde i indretningen. 

I klubhuskælderen og i kælderen under Ravne-

holmskolen/Vangeboskolen har vi mængder af 

materiel, som tages i brug ved de store arrange-

menter – her er det igen medlemmer, som hol-

der styr på sagerne, så det problemløst kan bru-

ges til opbygning af stævnepladser på åben 

mark. 

Klubbens frivillige vedligeholder kortmateria-

let, så det er i en fin opdateret stand, ligesom vi 

i klubben har medlemmer, som kan alt med 

computerne, SI-tidtagningen og computer-ba-

nelægning.  
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Et af ”bindemidlerne” i klubben er det, du læser 

i lige nu: Klubbladet KOMPOSTEN, hvor 

klubmedlemmer sørger for at holde redaktøren 

forsynet med oplevelser/beretninger, som for-

tæller om O-livet i klubben og rundt i O-Ver-

den.                                                   Gert 

 

 

 

     Molboløb 2021 
 

Du kan roligt gå ind på www.molboloeb.dk og tilmelde dig til den 

kommende sæson. Vi satser stærkt på at Molboløbet bliver til no-

get. Nok ikke i den sædvanlige form på grund af Corona, men der 

skal nok komme en mulighed for at komme i skoven og svare på 

sjove og skøre spørgsmål. 

 

Vi forbereder tre planer: 

Plan A: Molboløbet gennemføres som normalt. Det er nok ikke 

sandsynligt vil komme til at ske. 

 

Plan B: Hvis vi må samles minimum 50 personer. Molboløbet 

gennemføres som normalt men som udendørs stævne. Der vil 

være udvidet start tid fra 9-12, så vi bedre kan fordele os over for-

middagen. 

Der bliver ingen stævneplads, og du skal klæde om hjemmefra el-

ler ved din bil. Du skal også medbringe en blyant eller kuglepen 

så du kan krydse det rigtige svar af (ingen klippetænger). Betaling: 

Kun Mobilepay. 

 

Plan C: Hvis forsamlingsforbuddet er under 50. Molboløbet gen-

nemføres som ”Gør det selv” stævne. Du skal selv printe dit kort 

og kontrolkort og du kan tage i skoven søndag, når det passer dig. 

Posterne hænger ude til kl. 15. Kontrolkortet afleveres i en kasse 

ved mål. Vi måler ikke din tid men tæller antal rigtige svar. Beta-

ling: Kun Mobilepay. 

 

Der er selvfølgelig alle forbehold overfor de nævnte planer og æn-

dringer vil (sandsynligvis) forekomme. Så følg med på www.mol-

boloeb.dk, Facebook og tilmeld dig e-mail ved tilmelding. Så skal 

vi sørge for at holde dig orienteret før hvert løb om de nærmere 

detaljer for den kommende søndag. 

 

Der er faktisk kun et scenarie, vi ikke arbejder med - det er at af-

lyse Molboløbet. 

 

Vi ses 3. januar ved Rundforbi Hallen. 

 

/Henrik Molsen 

 

 

http://www.molboloeb.dk/
http://www.molboloeb.dk/
http://www.molboloeb.dk/
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Alderens indvirkning på vores præstationer  
Genoptryk fra dec.2014. 

I en artikel i det svenske løberblad RUNNERS fin-

des denne oversigt omhandlende alderens indvirk-

ning på vores fysiske præstationer. 

 

Underoverskrift: 
Vår fysiska prestationsförmåga minskar succes-
sivt med stigande ålder, det er et ofronkomligt 
(dk: uafviseligt) faktum. Med intensiva tempo-
pass (dk: intervaller)  och regelbunden styrke-
træning går det emellertid att bromsa åldran-
dets negativa inverkan och behålla en god 
form – långt upp i åren. 
Læs også dette! 

 

Derfor bliver du langsommere med årene. 
 

Din forbrænding sænkes. 

Mellem 30- og 60-års-alderen mindskes forbræn-

dingen med 10 %, hvilket medfører at fedtdepo-

terne vokser. 10 % på 30 år kan synes ganske mar-

ginalt, men det betyder, at en 60-årig bør spise cirka 

250 kilokalorier mindre pr. døgn end en 30-årig, 

selv om de rører sig lige meget. 
 

Din maksimale iltoptagelsesevne bliver mindre. 

Allerede fra 25-års-alderen kan man notere en ned-

gang, som fortsætter til cirka 65 år. Derefter sker en 

endnu kraftigere nedgang. 
 

Din hormonaktivitet mindskes successivt. 

Dette viser sig blandt andet i en nedgang i maksi-

mal hjertefrekvens og øget vanskelighed ved at 

holde høj intensitet ved langvarigt muskelarbejde. 

 

Hjertets pumpeformåen aftager. 

Både blodmængden ved hvert hjer-

teslag og evnen til at optage ilt fra 

blodomløbet aftager. 

 

Muskelstyrken mindskes. 

Generelt er vi stærkest i 25-års-al-

deren. Denne styrkekapacitet kan 

oftest fastholdes frem til 35 – 40 år, hvorefter vi 

noterer hurtig nedgang. Omkring 65-års-alderen 

har vi oftest kun 75 % tilbage af vores topnotering. 

 

Elasticiteten i sener, ligamenter og led aftager 

successivt. 

Successivt dårligere fleksibilitet i hoftepartiet og 

lænden gør, at vores bevægelsesudsving begrænses 

mere og mere, hvilket påvirker blandt andet løbe-

teknikken negativt. 
 

Knogletætheden mindskes. 

Skelettet bliver skørere, og vi får lettere skader. 

Specielt kvinder er udsat for at få knogleskørhed 

efter 50-års-alderen. 

 

Således opmuntret fortsætter vi med vores dejlige 

sport, så længe vi kan hænge sammen. 
 

Vibe (D68)(nu D74) 

 

 
 

Plus 65´ere 
(I 2020 er alle nu plus 70´ere) 

 

Kirsten og Ellen, Ronnie, Else, Arne 

      Gert   Jørgen  
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SOK-krydsord 
 Af Marianne Illum 

 

     
 

  

 
 

Hvad har du savnet her i co-
ronatiden? 
 

Marianne: Jeg har savnet de 

hyggelige stunder før/efter træ-

ning/konkurrencer, hvor jeg har 

haft mulighed for, uden restrik-

tioner, at hilse og sludre med mine dejlige klubkammerater. :-) 
 

De mange gode træningstilbud under Corona, som kan bruges, 

når det passer ind i ens eget program, har til gengæld gjort det muligt at løbe endnu mere O-løb 

end jeg plejer. 

...Men jeg glæder mig til, at man kan samles igen.       ”Det gør jeg også!” (Hilsen Vibe) 
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Breddetræning = træning for alle.  
 

Så skete det igen. Nye restriktioner med bl.a. et 

forsamlingsforbud for mere end 10 personer. 

Selv i det fri. Og nu var vi ellers kommet rigtig 

godt tilbage efter sommerpausen med stor søg-

ning til træningerne. 
 

Breddetræning 2020 

14-11-20 684 Ganløse Ore 

21-11-20 685 Trørød Hegn og Enrum 

28-11-20 686 Søllerød Kirkeskov 

05-12-20 687 Terkelskov – Farum Lillevang 

12-12-20 688 Rude Skov - Klubmesterskab 

19-12-20 689 Geel Skov 

26-12-20 690 Rudeskov - Julemaveræs 

02-01-21 691 Søllerød Kirkeskov 

09-01-21 692 Geel Skov 

16-01-21 693 Nørreskoven 

23-01-21 694 Trørød Hegn og Enrum 

30-01-21 695 Rude Skov 

06-02-21 696 Geel Skov 

13-02-21 697 Ravneholm 

20-02-21 698 Tokkekøb Hegn 

27-02-21 699 Folehave 

06-03-21 700 Rude Skov 

13-03-21 701 Ravnsholt (Allerød) 

20-03-21 702 Ravneholm 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender 
på hjemmesiden. 

 
 

Svære vilkår for afvikling af træninger, men 

dog ikke mere svære end at vi forstår at tilpasse 

os. Længe har vi haft fokus på myndighedernes 

anbefalinger med afspritning o.s.v., men nu 

skal vi også forholde os til og overholde et for-

samlingsforbud på mere end 10 personer. 

Allerede et par gange har vi ved nattræningerne 

testet Peter Østergaards forslag om aldersind-

delte mødetider. Og det synes at virke. Ved sid-

ste nattræning i Rude Skov talte jeg, da der var 

allermest trængsel ved bordet 8 søllerødder. 

Derfor overfører vi også ideen til lørdagstræ-

ningerne. Blot forventer vi nu lidt flere delta-

gere, når det er dagslys, hvorfor vi også tilpas-

ser mødetiderne, der skal overholdes. 
 

Indtil videre er møde-/starttider som vist her: 

D/H+70: kan starte fra klokken 09:45 – 10:00. 

D/H+55: kan starte fra klokken 10:00 – 10:15. 

D/H+40: kan starte fra klokken 10:15 – 10:30. 

D/H+20: kan starte fra klokken 10:30 – 10:45. 

D/H -20: kan starte fra klokken 10:45 – 11:00. 
 

Hvis I kommer som familie, bedes I komme og 

starte til det tidspunkt, hvor den yngste kan 

starte. 

Øvrige tiltag, der alle udsendes med forsnak-

ken, skal selvfølgelig fortsat overholdes. 
 

Klubmesterskabet plejer vi at afholde her i årets 

sidste måneder. I år er det planlagt til 12. de-

cember 2020. Meget kan ske endnu, men jeg 

tør godt spå, at det bliver ikke, som det plejer. 

En klubmester og en skildpadde skal vi have 

kåret, men festen, fejringen og kagekonkurren-

cen kommer vi nok til at gemme til næste år. 

Julemaveløbet kan næppe heller afvikles i sin 

sædvanlige form. 
 

Et par nattræninger har nu været lagt på O-Track. 

Selv om ikke voldsomt mange har benyttet sig af 

tilbuddet om at lægge sit track ind, så fortsætter vi 

tiltaget. Det vil dog ikke være alle træninger, der 

bliver lagt i O-Track, da ikke alt egner sig lige godt 

til dette. Banelæggeren afgør, hvad der bliver lagt 

på. 

 

Hilsen Henrik 

 

       Månedsbanens poster sættes ud. 


