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Komposten i nye klæder…
Komposten har måske fået nye klæder men det forandrer ikke indholdet.
Komposten er et blad for klubmedlemmer, af klubmedlemmer, om
klubmedlemmer.
Vi er glade for at fået overleveret stafet pinden fra Vibe, som gjort en
fantastisk indsats i at arbejde op Komposten til hvad den er i dag. Det er få
klubber som kan stå inde for en så lang tradition og høj kvalitet med
klubblad som Komposten. Vi vil gøre vores bedste for at bringe traditionen
videre.
I dette nummer af Komposten finder I beretninger fra sommerens
forskellige aktiviteter i Danmark og udlandet. Der er også lidt O-historik at
glæde sig til. Det er et indslag som vi håber at finde mere af, fra vores
erfarne løbere. Så til sidst har vi et langt løb med en lang historie.
Velbekomme,
O-hilsen Lotta & Anne
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Komposten findes både i elektronisk og papirudgave.
Vi vil gerne lave et godt klubblad, i et format, som bliver
læst. Nogle foretrækker papirudgaven, andre den
elektroniske og nogle foretrækker begge. Og nogle skifter
mening efter et stykke tid. Det skal der også være plads til.
Derfor kan du selv til-/fravælge papirudgaven i O-service
• Log ind på O-service
• Vælg 'Løbere'
• Vælg 'Ret løber'
• Vælg 'Nyhedsformidling'
• Ved 'Modtag blade' kan du tilmelde/framelde
'Klubblad fra Søllerød OK’ dvs. Komposten
Husk også at se om I er flere familiemedlemmer som er
tilmeldt 'Klubblad fra Søllerød OK’. Selvom der kommer at
blive rift om bladet så kan I måske nøjes med ét per
husstand.
Vi sørger altid for at printe nogle ekstra eksemplarer af
Komposten, så du har mulighed for at få papirudgave ‘uden
adresse-mærkat’. Den kan som oftest findes i Klubhuset.

Efter mere end et års stilstand kan du igen fordybe dig i
magasinet Orientering. Samme sted i o-service (under
’Modtag blade’) kan du tilmelde dig nyhedsbreve fra Dansk
Orienteringsforbund, og bladet ’Orientering’ som giver en
god bred beskrivelse af hvad der sker i o-sporten og i
klubberne. Den kan læses på hjemmesiden
https://orienteringonline.dk/
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DM’er og andre spændende o-løbs arrangementer i 2021
Opdateret oversigt og tilmelding til alle danske orienteringsløb via www.o-service.dk
Dato
28.august
5.september
18.september
19.september
26.September
eller
3.oktober
29.-31.oktober
5.-7.november
13.november
14.november
10.-11.sep.2022

Begivenhed
DM mellem
Divisionsmatch
DM stafet
DM lang
Divisionsmatch

Kategori
Mellemdistance
2.runde
Stafet
Langdistance
Op-/nedrykning

Skov
Grejsdalen (Jylland)
Geel skov
Blåbjerg (Jylland)
Stråsø (Jylland)
St.Dyrehave

Arrangør
OK Snab
FSK
OK West
Herning
FIF Hillerød

DM Hold
HöstOpen
KUM
DM nat
Jættemilen
DM stafet/lang

Landsfinale
Sprint/lang
Unge
Nat-løb
Langdistance
Stafet / lang

Møns Klint
Bornholm
(Jylland)
Bidstrup skovene
Tisvilde Hegn
Bornholm

Herlufholm
Viking
Horsens
OK Roskilde
Søllerød OK

Alle, der vil hjælpe klubben med at komme i landsfinalen for ’bedste klub’, skal deltage i
divisionsmatchen søndag 5.september.
Og derefter søndag 3.oktober (alternativt søndag 26.september).
Søllerød OK betaler startafgiften for alle klubbens deltagere – og alle kan deltage.
Tilmelding gennem o-service eller tag fat i en af trænerne.
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Formanden har ordet
Komposten nr. 4, 2021
Sommerferien er slut for de fleste, og orienteringskalenderen er igen fyldt med aktiviteter.
De ugentlige træninger for unge og voksne er i
gang – dog med nogle ændringer, som jeg kommer tilbage til, og stafet- og løbetekniske træninger er også genoptaget.
De åbne stævner begyndte usædvanligt tidligt
efter sommerferien med Danish Spring i Grib
Skov og Søskoven den sidste weekend i juli, og
kort tid efter, i weekenden den 14. – 15. august
var Søllerød OK vært for sjællandsmesterskaberne i stafet og lang distance. De var henlagt
til Tisvilde Hegn, og forberedelserne begyndte
for 2 år siden. Oprindeligt skulle mesterskaberne have været holdt i foråret 2020, men de
blev som så meget andet udsat. Næsten 50 søllerødder var i aktion i weekenden. Fredag blev
materiel og toiletter kørt til stævnepladsen, og
poststativerne til stafetten blev sat i skoven.
Alle hjælpere var i aktion hele lørdagen og søndagen. Det blev et rigtig fint stævne, og baner
og stævneafvikling fik megen ros af deltagerne.
Heidi og Jens A var stævneledere, og Henrik
Kleffel og Michael Graae havde lagt banerne.
Tak til jer, tak til funktionslederne, der har
brugt mange timer på forberedelserne, og tak til
alle jer, der valgte at bruge en weekend på at
skabe et super søllerødstævne.
Vi kan også glæde os over de mange fine placeringer til ikke mindst de unge søllerødder.
Ved SM Lang løb søllerødderne med 3 guld-, 2
sølv- og 2 bronzemedaljer, og ved SM Stafet
blev det til 2 guld-, 2 sølv- og 2 bronzemedaljer
til Søllerøds stafethold.
Et af de sidste stævner i forårssæsonen var årets
første runde i divisionsturneringen for klubberne i Østkredsens 1. og 2. divisioner. I divisionsturneringen kæmper klubberne indbyrdes
mod hinanden, og da Søllerød som bekendt løber i 1. division, skulle vi møde FIF Hillerød,
Tisvilde OK og Allerød OK. Amager OK var
arrangør og havde udset Kongelunden på sydspidsen af Amager til konkurrencen. Blandt
søllerødderne er Kongelunden kendt for at
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være helt flad, at have mange grøfter og ikke
mindst de mange brændenælder og brombær.
Jeg vil sige, at skoven levede fuldt op til sit ry.
Den var meget, meget grøn, og man skulle være
superskarp på orienteringen for ikke at bomme
vildt i de tætte områder – som var det meste af
skoven. Men søllerødderne klarede udfordringen, og da dagen var omme, kunne vi sort på
hvidt læse, at Søllerød OK kom bedst ud af
konkurrencen og slog alle de tre andre klubber.
Det betyder, at vi før anden runde af turneringen, der finder sted den 5. september i Geel
Skov, ligger i toppen af første division. Man
skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt,
men det er næppe at tage munden for fuld, hvis
jeg siger, at vi har gode chancer for efter anden
runde at være blandt de to bedst placerede klubber i 1. division, der kvalificerer sig til finalerunden med de bedste klubber fra Nord- og
Sydkredsen på Møn i oktober. Det kræver selvfølgelig, at I søllerødder møder lige så talstærkt
frem i Geel Skov, som I gjorde i Kongelunden,
I løbet af sommeren er der sket store ændringer
i trænerstaben for de unge. Mini-SUT og SUT
er i utallige år blevet drevet med stor dygtighed
og entusiasme af Magnus Oscarsson henholdsvis Bo Konring og Kirsten Møller. Magnus har
nu ønsket at følge oprykkerne fra mini-SUT op
i SUT og se til, at de får en god start blandt de
store. Simon Stoumann varetager mini-SUTtræningen i august, og parallelt hermed arbejder trænere og bestyrelse på at finde en langsigtet løsning. Bo og Kirsten har ønsket at indtage mindre fremtrædende roller i SUT, og træningerne fremover bliver derfor varetaget af en
større gruppe trænere, der hver er ansvarlig for
at gennemføre et antal træninger. Fiona Becker
har påtaget sig rollen at koordinere SUTtræninger og at holde træningsplanen opdateret. Magnus, Bo og Kirsten har lagt et meget
højt fagligt niveau for træningerne. Det er ikke
nogen lille udfordring for den nye trænere at
bevare det, og de vil derfor blive tilbudt uddannelse i klubben og i DOF-regi.
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En god nyhed er, at coronasituationen nu tillader, at SUT igen kan spise sammen efter skovtræningen, og også tørtræningen bliver taget op
igen.
Som I sikkert har bemærket, er de to seneste
numre af Komposten blevet redigeret af Lotta
Lüthje og Anne Skovbæk. Vibe har redigeret
og udgivet Komposten så langt tilbage, som jeg
kan huske. De fleste år er det blevet til 6 numre,
oftest med 20 eller 24 sider pr. nummer. Det har
været et kæmpe arbejde at samle stoffet, rykke
for indlæg, redigere det, få det trykt og hertil at
få de færdige blade udleveret og udsendt, men
glæden for os læsere ved at åbne et nyt nummer
og se, hvilke spændende artikler det indeholdt,
og læse om livet i Søllerød OK har været tilsvarende stor. Vibe har nu ønsket at give stafetten
videre, og Lotta og Anne har grebet den. Stor,
stor tak til Vibe for de mange spændende
numre og tak til Lotta og Anne for at tage over.
Netop i disse uger holdes to internationale mesterskaber for ungdomsløbere, og Søllerød OK
er stærkt repræsenteret ved begge. Fra den 20.
til den 22. august blev der holdt europæiske
mesterskaber, EYOC, omkring Vilnius i Litauen for de unge op til 18 år. Mathias
Buchgreitz blev udtaget til det danske hold og
lagde ud på førstedagen med at score en meget
flot 10. plads i H18 på den lange distance. Stort
tillykke til Mathias.
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JWOC, som er verdensmesterskaberne for
unge op til 20 år, holdes fra 4. – 10. september
i Tyrkiet ved Kocaeli ca. 100 km fra Istanbul.
Mathilde Smedegaard Madsen og Alberte
Kaae-Nielsen er begge udtaget til juniorlandsholdet og repræsenterer Danmark i D20 ved
mesterskaberne. Vi krydser fingre for jer og ønsker jer held og lykke. Og sidst, men ikke
mindst skal nævnes, at Mikkel Kaae-Nielsen er
assisterende landsholdstræner både ved EYOC
og JWOC.
På de hjemlige kanter har vi tre nationale mesterskaber lige om hjørnet. DM Mellem i Grejsdalen den sidste weekend i august og DM Stafet og Lang den 18. og 19. september i Blåbjerg
og Stråsø. Traditionelt deltager mange søllerødder i de stævner, om mon ikke det bliver det
samme i år? Efter at have stået de mange coronabegrænsede stævner igennem i det seneste
halvandet år, ser vi med glæde frem til stævnepladser med klubtelte og klubliv; kiosker med
sandwich, kaffe og kage; præmieoverrækkelser
og alt det, vi forbinder med stævner.
Rigtig god efterårssæson. Vi ses derude til træninger og stævner.
- Niels

Redaktøren gennem 20 år takker af
Det har været en stor glæde for mig at redigere
vores klubblad gennem en meget lang årrække. Jeg har kontaktet mange forskellige af
klubbens medlemmer, når jeg formodede, at
de kunne bidrage med artikler til bladet. Meget få har takket nej til at skrive og heldigvis
for det. Jeg er kommet til at kende de fleste og
har naturligt hilst på nye medlemmer.
Uden fortællinger fra unge og ældre søllerødder, intet blad. Jeg mener, at vi med bladet har
kunnet følge med i, hvad der foregår på de
mange planer i vores klub. Sådan nogenlunde.

Det drejer sig om fortællinger fra bl.a. vigtige
konkurrenceløb som WM, JWM og DM’er,
træning for bredden, Mini-SUT, SUT (Søllerød Ungdoms-Team), ungdomslejre, klubture,
m.m. Og ikke mindst formandens opsummering af den foregående periode og et kig på
fremtidige arrangementer.
Vi hører jo hver især ikke til i alle grupper og
har alligevel kunnet følge lidt med i, hvad der
foregår uden for vores egne cirkler og har
kunnet glæde os over den store aktivitet.
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Det glæder mig, at Lotta og Anne straks overtog fremstillingen af Komposten, da jeg pludselig blev syg. Efter fire måneder kan jeg
mærke, at det kapitel i mit Søllerød-liv nu er
slut. Anne og Lotta har med overbevisning sat
– indtil nu – to numre sammen og jeg håber/regner med, at de vil overtage tjansen
fuldstændig. Lotta har allerede sat sit præg på
opsætningen – en fin fornyelse 😊
Jeg begyndte at være med i Kompostredaktionen i 1999. I år 2000 stod Rune Bugge som redaktør, men også Michael Aasøe og Gert var
med. Fra november 2006 har jeg haft ansvaret
alene. (Rune studerede i København, men
kom fra Odense, hvortil han flyttede efter endt
studie).
Computerarbejde var nyt for mig, men Rune
kunne. Og da redigeringen foregik hjemme
hos mig på min (stationære) computer, var det
oplagt at lære om brugen af et tekstprogram
med indsættelse af billeder.
En anden læremester og medspiller var Michael Aasøe, der den gang gik i syvende på
min skole, og havde opdaget glæden ved orienteringsløb. Jeg var stadigvæk computer-begynder og fik god hjælp af Michael.

Bladet kunne jeg kopiere på skolen. Dvs. siderne til bladet, for vi måtte selv samle og
folde og klipse bladet. Efter et par år anskaffede skolen en kopimaskine, der kunne folde
og klipse. Det var en stor lettelse, og jeg
kunne klare den del alene, hvor jeg før havde
haft hjælp fra Gert og tidligere formand Mogens Jakobsen.
Da jeg forlod jobbet, skulle vi finde et trykkeri, og jeg tror det var Jens A. – på det tidspunkt kasserer i klubben – der fik lavet en aftale med Niels fra Lyngby Tryk, der ligger på
Kongevejen i Holte. Siden, det er nok 14 år, er
bladet blevet trykt der. Også Niels (trykkeren)
har været hjælpsom, når noget drillede.
Fra og med december-nummeret i 2002,
kunne Komposten også læses på klubbens
hjemmeside – i farver 😊
Men nu tager andre over, og jeg ønsker dem
rigtig god fornøjelse med fremtidige numre af
Komposten.
O-hilsen Vibe Bøgevig

SM i Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn var booket op selv om vejret var
lidt svalere og vinden stiv fra nord. Kiter, Yoga
seminar og de sædvanlige besøgere trængtes på
parkeringen sammen med ivrige orienteringsløbere. Endelig var det tid til et ægte stævne
igen.

hold og kanter og alle kunne følge med på stillingen. Stemningen var intens. 1½ år med Corona og uden rigtig stævneplads var som blæst
væk.
- Lotta Komposten

Selv om der ikke var kiosk og børnebane var
der ikke nogen som manglede noget. De nye
skilter som kommet på plads aftenen før hjalp
med at gøre det hele overskueligt.
Humøret var i hvert fald i top både blandt løbere og arrangører. Stævnepladsen var gennemtænkt og lagt med både publikums bane,
start og mål på pladsen. Det blev heppet fra alle
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Seriøs overvågning

Søllerød OK deltog med 4 ungdomshold ved SM-stafet:
• D12: Carla, Norah, Hanna
• D16: Ingrid, Louisa, Ella
• H16: Sebastian, Vicent, Ditlev
• H/D43: Oscar, Laura-Johanne, Nathan
Desuden deltog vi med 2 hold ungdomsløbere, som er
rykket op i voksen-rækkerne:
• H21: Mathias, Aske, Julius
• H35: Peter, Troels, Tore
Klubbens øvrige medlemmer og ungdomsløbernes forældre var hjælpere ved stævnet. Ungdomsløberne
hjalp med postindsamling og nogle overnattede på
stævnepladsen, som vi brugte hele weekenden.
Ved de kommende stafetter, hvor Søllerød OK ikke er
arrangør, vil vi også stille med stafet-hold med voksne.

SM med forsinkelse
Vi bød ind på et SM i 2020 i Tisvilde Hegn, da
vi gennem vores bidrag til WorldMasters i
2018 havde fået mulighed for at få gratis adgang til kortet - og fordi terrænet er et noget andet end vi plejer at arrangere løb i.
Banerne var klar, alle funktionslederne var
klar, hjælperne var klar - vi havde linet det helt
store show up med speakning, podie, flag sov
og så lukkede Corona’en landet - og vi måtte
aflyse. Eller skulle det vise sig - udskyde stævnet da vi fik mulighed for at gennemføre i 2021.

konfirmation osv så færre valgte at komme i
skoven.
Det kan godt lyde ret mørkt - men der var en
række lyspunkter. En lang række folk bød ind
på nye opgaver, et fantastisk team-work og “vi
kan - vi vil” holdning var at spore overalt - men
først og fremmest så fik løberne en fin fin oplevelse i skoven - og det var ikke de sædvanlige
der hev medaljer hjem. Tænker det nok giver
flere ny motivation.
- Heidi Stævneleder

For ikke at det skulle falde sammen med DM
Sprint valgte vi at lægge det i efteråret. Mod
forventning blev stævnet også Corona-ramt og nok på en måde vi ikke lige havde forudset.
Mange havde valgt at lægge ferien i sensommeren og mange arrangementer var også flyttet
til sensommeren, så vi havde stort frafald
blandt funktionsledere og hjælpere.
Da det forhøjede krav om hygiejne ville komplicere afvikling bl.a. kiosk valgte vi at køre et
ret lille set-up - også grundet mangel på folk.
Vi tænkte at løberne måtte være vilde efter at
komme i skoven - men det viste sig at også oløbere ligger deres ferie i august - og skal til

Glad Stævneleder
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D12 til SM
Lørdag 14. august var dagen hvor klubben var
arrangør af SM. Stævnet blev afholdt i Tisvilde
plantage.
Vi (Clara, Hanna og Norah) er netop rykket fra
Mini-SUT til SUT og kort tid før stævnet blev
vi spurgt om vi ville stille et hold til o-stafet.
Det ville vi gerne og vi deltog som D12 stafet
hold. Vi havde ikke tidligere løbet sammen og
faktisk havde kun Hanna erfaring med at løbe
stævne, hvor Carla og jeg aldrig tidligere har
stillet op, ligesom vores erfaring med at løbe
selv/alene i skoven er begrænset.
Derfor giver det sig selv, at vi op til starten var
mega spændte, nysgerrige og måske lidt nervøse.
Stævnet startede for os med en god instruktion
fra Magnus. Vi fik forklaret og vist hvor vi
skulle starte, hvordan man skiftede og hvor kort
skulle opsamles. Her var der nye rutiner omkring overgivelse af stafetten, kort mm., der var
rammesat af situationen omkring Covid.

3. tur var Hannas tur og hun havde god fart. Flot
slutspurt, hvor hun overhalede en mand i et
tempo, der lignede at han stod helt stille.
Vi oplevede alle en god opbakning fra Søllerødder og vores forældre – det var super nice at
alle heppede på os, da vi løb ind mod skiftet/målet.
Vores samlede tid blev 1.17 – og vi opnåede en
2. plads, med sølv og en tur på sejrsskamlen.
Vi havde en super god dag. Det var sjovt at
være til stævne og vi er rigtig stolte af vores
medalje.
Det er helt sikkert, at vi skal til stævne igen.
- Norah L. Christensen Søllerød SUT

I D12 var der tilmeldt 2 hold – Søllerød og FIF
Hillerød. Det gik hurtigt op for os, at FIF Hillerød var rimelig rutineret og formentlig en
værdig modstander.
Starten gik og Carla var 1. løber. Hun kom afsted og havde et god løb -med lidt bøvl med enkelte poster- men alle poster blev fundet alt i alt
super tilfredsstillende.
Ved vores skift 1-2 måtte vi sande, at FIF Hillerød allerede var på deres 3. løber.
Vi havde et fint skift – tur 2 var min tur, med et
sprint hvor posterne var ok nemme at finde.
Situationen bød os, at da jeg var halvvejs i vores 2. tur, så var FIF Hillerøds 3. løber kommet
i mål – og de var afsluttet.
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ROSÉ-vin eller SKAW-dyst?
Hvorfor tage til Skagen i uge 29 for at drikke ROSÈ-VIN med alle de andre rige,
når man kan løbe SKAW-DYST sammen med O-vennerne?
Det er nogle år siden Vibe og jeg har taget
mod udfordringerne om at løbe sommerløb
nord for Limfjorden. Men i år – efter den
lange Corona-nedlukning – fristede tilbuddet
om fire konkurrencer i de helt anderledes terræner i klitterne sydvest for Skagen plus et aldrig før prøvet område ved Hirtshals Fyr så
meget, at vi lod os lokke. Selvfølgelig vidste
vi godt, at klitterræner kræver en vis omstilling, før successen ville indfinde sig; men med
vore aktuelle formtilstande var/er vi indstillede på, at

”oplevelser skal betyde mere end resultater”.

Bålhøj, 84 m, i Tolne Bakker

dannet af ”Den norske Is” i slutningen af den
seneste Istid. De udgør et meget kraftigt kuperet – og godt tilgroet – skovområde mellem
Sindal og Frederikshavn. Med huset som base,
var der gode muligheder for trave-ture i de lokale bakker + blåbærspisning, og fra huset var
der overkommelige køreafstande til de fire løb
– tre løb ved Skagen og et løb ved Hirtshals
Fyr.
Og så af sted til første O-løb, hvor vi håbede på
at opleve lidt af den ”gamle–før Corona–stemning” på stævnepladsen, der viste sig at være et
mindre græsområde tæt ved Skagen Havn i
sydvestkanten af byen – og ganske rigtigt fornemmede vi straks lidt af fælleskabet ved mødet med de 4-500 andre O-løbere. Da der var fri
starttid, kunne alle få O-snakket inden start –
der var ingen stress – løberne luntede i små
flokke ud til kanten af industrihavnen, hvor
starten var placeret.
På min bane var der – efter nogle ordinære byposter – indlagt en sjov lille ”mini-klit-slynge”
i et mindre klit-terræn, som viste sig at give
problemer for en del løbere.
Der var flere andre baner, som benyttede andre
poster, så en hel del løbere løb noget søgende/forvildede rundt i det lille terræn – det
nærmest summede af aktivitet.

Blåbærmarken sydvest for Bålhøj
Vi fandt et lille og gammelt hus på kanten af
Tolne Bakker. Bakkerne er virkelige bakker,

Her kunne man helt sikkert møde ”nogen,
man kendte”
9
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Efter et noget kedeligt langstræk fra post 11 til
12, blev der pludselig budt på ”skovorientering” – en del kvas og halvtæt skov til de bare
ben.
Mellem posterne 16 – 17 var der en over krydset låge, som i den dunkle skov – af mig og flere
andre – blev læst som en anvist passagemulighed. Men NEJ – der var en bemandet spærring.
Jeg tog så vejvalget syd om post 15. En seriøs
analyse har belært mig om, at vejvalget rundt
til lågen mod nordvest havde været bedre/hurtigere. På grund af skovens tæthed endte jeg
med at løbe rundt ad stierne ned mellem posterne 12 og 15. Det var et tids- og distancemæssigt meget dårligere vejvalg.
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Her smuttede min koncentration et par gange
ved posterne 9 og 13.
Begge gange tog jeg mig ikke tid til at læse kurvebilledet omhyggeligt – straks klappede fælden med 2 gange 5 minutters bom. Og er man
først løbet skævt i kurverne i den slags terræn,
ja, så falder tidsstraffen ubønhørligt.
Vejret var igen helt fantastisk, stemningen var
særdeles hyggelig på den lille fine stævneplads
i skoven - og igen havde dagen været lærerig.

Så lærte jeg at kigge grundigere på kortet!

Over krydset låge mellem 16 og 17
Første etape var meget opmuntrende – mødet
med de gamle O-venner, det fantastiske vejr og
løbets udfordringer gjorde, at eftermiddagen
gav ”LYST TIL MERE”.
Den lyst blev udfordret allerede næste dag,
hvor formiddagen bød på skov- og klitorientering, hvor især klitterne havde lyst til at drille.
De første 2 tredjedele af banen forløb i skovterræn med et kurvebillede, der fortalte om gamle
klitrækker. Strækkene og posterne krævede
koncentreret orientering og lidt hjælp fra kompasset. Kun punkthøjen – post 6 – drillede og
kostede et par ekstra minutter. Så kom det
uvante klitterræn.
10

Udfordring i klitter på dag 2
Tidligt næste formiddag drog vi af sted mod
Bunken Plantage, som skulle danne rammer for
løb nr. 3.
Vejret var stadigt meget lunt, selvom solen var
gemt bag et varmeslør. Kortet her ved siden af
viser en bane med stor variation i terræntyper –
brandbælte-O-løb – løb i genvokset skov – passage af tørlagt klitsø – småknudret bjergfyr terræn.
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Orienteringen var ikke så svær som dagen før,
så næsten alle løbere kom retur fra skoven med
positive erfaringer. Desværre havde arrangørerne ikke oplyst løberne om, at klitsøerne var
tørlagte efter 3-4 ugers tørke. Det medførte, at
nogle løbere lod sig skræmme af den blå farve
og valgte at løbe ret lange omveje for ikke at få
dyppet tæerne. Fra min post 5 kunne jeg se, at
der var en fræserbane hen over søbunden. Alt i
alt er herlig tur i varieret terræn – og med opklaring og solvarme.
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om måske 100 år vil dø ved at vandre ud i Kattegat. Undervejs vil milen æde skoven, jernbanen og landevejen og så – som den sidste vandreklit i Danmark – til sidst vandre i ”havdøden”.

Her på tredjedagen lykkedes det at samle flere
af de deltagende søllerødder til en lille eftersnak, hvor vi kunne drøfte dagens baner og ferielivets andre fristelser.

Den berømte Råbjerg Mile
4. dag skulle vi prøve noget, vi aldrig havde
prøvet før: Løbe i bunkers-området sydvest for
Hirtshals Fyr med lilla-farvet kort. Det blev en
slags labyrintløb som afslutning på en ellers
meget kedelig ”bybane” – herude på klintkanten kunne vi løbe rundt i de gamle løbegrave og
besøge bunkers og kanonstillinger. Sjovt og anderledes. Ikke helt så underholdende var kortets
lysegule områder – her blev vores rivfasthed afprøvet, idet bevoksningen er/var op til meterhøjt krat af havtorn og vildroser. AV !!!

Klitsø i Bunken Plantage
Vibe og jeg har en tradition med, at et besøg i
det nordjyske også skal indeholde et besøg i en
af de mest spændende naturoplevelser i Danmark: En tur i Råbjerg Mile.
I mere end 40 år har vi med ujævne mellemrum
gået rundt i dette fantastiske område, som fortæller om sandet og stormenes styrke. Spændende er det at se den måde, sandet ”æder” sig
hen over fyrreskovene øst/nordøst for milen.
Der, hvor sandet har ligget, efterlader det en
slette i grundvandsniveau og nogle helt specielle klitsøer. Og tankevækkende er det at vide,
at milens fart er 10 – 15 meter pr. år og at den

Labyrint løb
Fantastisk vejr – hyggesnak ved fyret – flot udsigt! SKAW-dysten 2021 var en fin-fin udfordring med anderledes nordjyske O-løb.
- Gert
11
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WMOC Ungarn 2021
"Mor! Du skal jo have landsholdstræning!"
Sagde Magnus, da han hørte lidt nærmere om
mit Veteran Verdensmesterskab (WMOC) i
Ungarn. Fordi han kunne høre, at jeg havde klaret mig ud over al forventning i kvalifikationsløbene til både sprint (3. ud af 58) og skov (2.
ud af 58). Og så havde lavet dumme, store fejl
i selve finaleløbene, så jeg skuffede (mig selv)
slemt😪.
Sprinten har jeg skrevet om på Facebook - jeg
troede jeg kom ind med mindst en bronzemedalje i hånden, men så manglede jeg en (nem)
post i det ellers svære og svært læsbare byløb.
Så måtte jeg op på hesten igen og det gik som
sagt rigtig fint - og stabilt - på skovkval i de
store bakker med listige placeringer ved buskadser mm.
Mellemdistance Finalen var i et andet terræn,
også med mange højdekurver. Hovedsageligt
en ensidig, stejl bakke med mange slugter og
buler (se kort). Det specielle var, at slugterne
og en stor del af skoven var så "grøn", at man
på forhånd måtte opgive, hvis der ikke var den
mindste hvide eller gule passage. Og selv da
kunne det risikere at være på hænder og knæ
med torne i armene. Lidt tought til de ældre,
men jeg masede selvfølgelig på😉.
Jeg lavede kun 2 rigtige bom på banen (180
grader mm, som jeg ellers "aldrig" laver), men
de var så store, at jeg mistede 8-10 min i alt. På
trods af det endte jeg med en overraskende
6.plads. Overraskende fordi alle de andre også
havde haft problemer, så jeg var ikke heeelt
bagud, og rækkefølgen var byttet helt rundt fra
kval. Jeg var faktisk kun godt 7 min efter vinderen, så hvis bare jeg ikke havde lavet de
dumme bom.... eller havde lavet mindre bom....
eller kun det ene... ØV. Men der er det så, mentaltræningen kommer ind, så jeg ikke lader mig
gå på. Hverken før, under eller efter løb😉.

12

På vej mod mål i Lang finale
Langdistance Finalen var mere en løbebane, og
jeg var ved at være træt. Og det var stadig 30
grader! Jeg måtte sige til mig selv "yes, bakker
og varme! Jeg kan klare det, mens andre måske ikke kan". Udenom de mega høje bakker
flere gange på lange stræk og så nogle små
tricky'e poster til sidst, hvor jeg satsede for meget på retningen og endte med at "lege støvsuger" og spilde kostbar tid. Lidt træls, når det ellers var gået godt. Men jeg havde da hentet et
par stykker. Jeg endte med en 12.plads og igen
var der vendt rundt på rækkefølgen. Når man
bliver presset hårdt over flere dage i vores alder/konditionsniveau er dagsformen og terræntypen også en vigtig parameter. Jeg havde det
især rigtig godt med mellemdistanceterrænet,
selv om jeg ikke havde prøvet noget tilsvarende
før. Da andre dage var også helt OK og med
gode baner😄.
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Der var ikke så mange med i år som vanligt, og
jeg er oprykker, og terrænet lå godt til mig, så
alt i alt var der bedre odds i år end de næste år.
Men det var skønt at opdage, at det rent faktisk
er indenfor rækkevidde🏃♀️🇩🇰. Måske nogle af
jer kommer med til WMOC næste år i Syditalien i forlængelse af klubturen?!
- Iben

Sidste post hver dag, symbolet på at Ungarn
er et landbrugsland

WMOC Middle Final W55 kort
13

Søllerød Orienteringsklub

KOMPOSTEN 31:4 august 2021

Velorganiseret, udfordrende og
fantastisk scene
Swiss Orientering Week SOW i Arosa

Simon på stævneplads på den luftige etape
Mere end 2100 løbere, heraf flere Søllerødder,
deltog i Swiss orientering Week i Arosa fra 17.
– 24. juli, som var et af de første store internationale O-stævner i kølvandet på Corona ”lock
down”

alle tilbagelægge 1,2 km og 175 højde meter for
at få aflæst brik, så der var benarbejde både før,
under og efter løbet.

Der var 6 løb fordelt på skovsprint, mellem,
lang og forkortet lang. Etapperne var navngivet
så de gav et hint om hvad der ventede 1. Den
klassiske, 2. Den luftige, 3.Den stenede, 4.
Stærk som en bjørn, 5. Den vanskelige og 6.
Den afgørende.
Løbende fandt sted i mellem 1800 – 2500 meters højde, og der var udfordringer for alle i de
forskellige terræntyper fx bjergskov og alpint
terræn. Selv det at komme til start, eller fra mål
til brikaflæsning, kunne nogen gange være en
udfordring og oplevelse i sig selv. På den vanskelige etape skulle H55 gå 3,2 km og 320 højdemeter til start, før der skulle løbes mellemdistance, på den luftige etape, skulle man tage to
lifter for at komme til start, og når man var
kommet i mål, en stolelift for at komme tilbage
til stævnepladsen. På den stenede etape, skulle
14

Kort af den luftige
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Marianne og Ulrik nyder godt af klubtelt som
Iben og Tim medbragte alle dage
…og den vanskelige
Familien Becker, Philibert og Tillingesøe, Iben
Maag, Tim Falck Weber, Michael Graa, Marianne og Ulrik Illum have alle på egen vis tilmeldt sig stævnet, transporteret sig til Arosa og
valgt hvordan og hvor man ville bo. Iben var
hurtig til at lave en lukket facebookgruppe
”SOW 2021 SØLLERØD”, hvor vi kunne dele
information, fotos, oplevelser, heppe på hinanden, give tip og aftale ting omkring stævnet.
Det var en super god ide og gruppen virker fantastisk godt også efter stævnet, da der er som at
have et ”fotoalbum”, hvor man kan genopleve
de dejlige stunder og den gode stemning fra turen. Tak til Iben for dette gode initiativ.
Iben og Tim sørgede også for at vi havde et
samlingspunkt på stævnepladsen, da de medbragte et flot grønt ”klubtelt” som vi kunne
samles om. Det var dejligt at vi havde en base
og mulighed for at søge læ for solen. Stor tak
til dem begge for at bære teltet og få det slået
op. Ulrik arrangerede fællesspisning på hviledagen på en god italiensk restaurant, efterfulgt
af kaffe ved søen, det var super hyggeligt. Alle
familiemedlemmer deltog, både dem der løb og
dem som var med på ferien, men havde andre
gøremål end at løbe O-løb.

Stævnet var rigtigt godt arrangeret, alt fungerer
godt ved Swiss O-week, intet er overladt til tilfældighederne. Information omkring stævnet er
let tilgængeligt for deltagerene. Der er en god
hjemmeside www.swiss-o-week.ch, som blev
brugt meget ifm. overvejelse omkring deltagelse og tilmelding, og der var en app, som blev
brugt flittigt under selve stævnet. Her kunne
man læse alt om hvordan man kom til stævnepladsen med offentlig transport, som skal anvendes og som fungere rigtig godt, hvor langt
der var til start, om terrænet, man kunne let
markere sine klubkammerater (og/eller konkurrenter), så deres starttider blev vist på en samlet
liste, desuden var det muligt at følge resultaterne som de tikkede ind. Der blev lavet video
reportager fra hvert løb, se bl.a. her hvordan
Helge og Michael er blevet filmstjerner for en
dag på den stenede etape https://youtu.be/Dx1zh4GUlQ

Flyvende toiletter på vej til stævneplads
15
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Det var også fascinerende at se, hvordan man
fragter toiletter til højtliggende stævnepladser,
her er bil med anhænger ikke en del af løsningen ☺
Der var ekstra foranstaltninger på grund af corona. Alle deltagere skulle ved check-in fremvise CoronaPas hvorpå man fik et kontrolarmbånd fastgjort på håndledet. Armbåndet skulle
bæres hele ugen. Mundbind skulle bæres i afmærket zoner lige før start og i startboks 1. Ifm.
Startnummerudlevering fik man et ”armbind”
med lille lomme til at opbevare sit mundbind
under løbet, for efter målgang skulle mundbind
påføres igen inden man gik ind til aflæsningsområdet. Det var ikke altid lige nemt at huske,
når man træt efter løbet og forpustet efter opløbet stemplede i mål, så det var godt at der stod
hjælpere der gjorde opmærksom på det. Det var
heller ikke lige det man ønskede sig allermest,
når man var forpustet og have behov for at få
fyldt lungeren op med frisk luft, men dog forståeligt. Ved hvert løb blev det kontrolleret at
løbere havde armbånd, mundbind og fløjte
med, alle 3 ting skulle være tilstede for at få lov
til at starte.
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Mht. til resultater var vores placeringer meget
spredt, fra den ene ender af skalaen til den anden. Nogen blev altid placeret i toppen, andre
klarede ikke altid tidskravet, huskede at klippe
alle eller de rigtige poster, tage det mest optimale vejvalg m.m. Helt exceptionelt godt løbende var Tim Falk Weber. Tim vandt H55 på
udebane foran det stærke felt med flere af de
bedste, der er vant til og opvokset i det udfordrende terræn. Stor præstation, stor respekt og
stort tillykke til TIM for dette flotte resultat.

Tim vandt H55, her ved præmieoverrækkelse,
4 fra højre på bagerste række

Sjovt, Smukt og Udfordrende
Familien Becker der har løbet i udlandet før, og
familien Philibert som løb i udlandet for første
gang fortæller, hvorfor de valgte at tage til
SOW 2021 og hvordan de oplevede det.

Fiona og Peter på vej op ad bakke (175 m) efter målgang på den luftige etape

Familien Becker:
Iben og Tim med mundbind, som var en fast
del af løbsudstyret
16

Vi var til Swiss-O-Week i 2019 og selvom der
ikke var en klubtur i år, var sidste tur så fantastisk sjov, at det ville vi igen i år.
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O løbs ferie er en fantastisk måde at opleve nye
skove, byer og bjerge på. Det er sjovt og udfordrende at løbe i andre terræner end det danske,
specielt i bjergene. Det er så imponerende at se
hvordan nogle løber op og ned af stejle skranter
som bjerggeder, hopper fra sten til sten, springer over elektriske hegn uden at tøve, et sandt
parcours i naturen.
Og naturen er storslået i Swiss O week - breathtaking! Vi var oppe i 2000-2500m, hvor luften
er tyndere og det kunne vi mærke. Det var godt
at det for det meste (i D50) gik ned af bakken,
dog kostede kortlæsningsfejl i samtlige tilfælde
højdemeter, som skulle bestiges igen (nogle
gange på hænder og fødder). Når man har bommet post 3 som ligger 50m op af en stejl skrant
har man mange diskussioner med sig selv om
ikke man bare skal løbe videre til post 4.....
Vi kan kun anbefale andre at tage på O løbs ferie i udlandet. Der er ikke mange sportsgrene
hvor alle kan være til den sammen stævne; børnebørn, teenager, forældre og bedsteforældre.
Alle vælger den bane de har lyst til at løbe (fra
begynder til svær) og alle får en meget personlig oplevelse de kan dele med hinanden om aftenen
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for alle i familien. Vi ventede dog til sidste minut med at tilmelde os, fordi vi ikke vidste,
hvordan det vil være med Covid.
Det var et super dejligt event, men super hårdt
og svært at løbe. Mere end forventet faktisk.
Udsigten og løbsterræn var utroligt. Men vi er
ikke vant til at løbe i bjerge, og det var lidt
svært at forberede os i Danmark. Den eneste,
der kunne løbe godt, var Nathan, han brugte al
sin energi og var rigtig træt efter det sidste løb.
Desuden var vi meget imponerede over stemningen. Der var glade løber alle steder. Og det
var super hyggeligt at møde de andre fra klubben på stævnepladsen.
Nathan og Marin synes, det var en sjov uge.
Nathan kan godt lide udfordringer og er meget
konkurrencemindet. Derfor var han glad for de
udfordrende terræner, og at løbe mod de andre
rigtig dygtige løbere i hans aldersklasse. Marin
løber o-løb for sjov, så for det meste var han
glad for en hyggelig tur i bjergene hver dag. Til
sidste vil jeg sige, at det var super, at der var en
anden dreng fra klubben (Vincent), så de kunne
snakke samme om, hvordan det gik med løbene
og også hygge sig efter løbene.
Vi anbefaler fuldstændig SOW eller lignende
til andre familien, hvis de vil opleve noget andet end at løbe i Danmark i en super god feriestemning.

Marin og Simon på hviledag med fællesspisning

Familien Philibert
Vi tog til SOW, fordi det var noget Ulrik snakkede om med Nathan og de andre i SUTgruppen. Vi vidste ikke, hvad vi skulle i vores
ferie, og vi syntes, at det ville være dejligt at
løbe i bjergene i Schweiz, og en god oplevelse

Ulrik og Michael venter på bussen

Løb i udlandet
Jeg spurgte Ulrik, der har arrangeret flere klubture til udlandet, bl.a. til Tjekkiet, Schweiz og
17
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Italien, hvad man skal gøre hvis man gerne vil
prøve kræfter med O-løb i udlandet eller med
på en kommende klubtur.
På World of O hjemmeside er der en oversigt
over udenlandske løb, som man kan holde øje
med. Jeg vil anbefale et af de store løb med op
til 2000 deltagere, hvor både elite- og breddeløbere deltager, og hvor der oftest løbes 5 til 6
dage fordelt på sprint, mellem og lang. Man
kan også tale med sine klubkollegaer og prøve
at finde sammen, eller tage med på nogle af de
klubture som klubben arrangerer. Klubturene
har ry for at være en god kombination af spændende o-løb, hygge og en god måde at lære sine
klubkammerater godt at kende på.

2022, invitations udsendes til klubbens medlemmer i september, hvor man kan læse om løbet og hvordan man tilmelder sig. Og i sommeren 2023 til Swiss Open i Flims/Laax.
På sidste klubtur til Gstaad i Schweiz var vi
godt 70 søllerødder i alderen fra 7 – 80 inkl.
ikke løbende familiemedlemmer, vi håber at se
mange gengangere og nye søllerødder på de
kommende klubture.
Jeg vil gerne sige en stor takt til alle der var
med på turen, for hyggelige stunder og godt selskab og tak til Fiona, Aline og Ulrik, for input
til denne artikel.
- Marianne Illum

I sommeren 2022 planlægges der en klubtur til
Madonna de Campiglio i Tyrol i Italien 2-8 juli

H 55 Kort fra den vanskelige etape
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Magnus på hjemme-turné
Det er ikke langt eller besværligt at tage turen
over til Sydsverige og prøve anderledes skove.
I Sverige, og i mange andre lænder, hedder tilmeldingssystemet Eventor. I Danmark bruger
vi jo O-Service.
Der kan du ”Skapa konto” og vælg Danmark og
Søllerød som klub.
Derefter taster du ind oplysninger om dig selv.
De felt med stjerne er obligatorisk. Det anbefales at bruge sin e-mailadresse til ”Användarnamn” = brugernavn.

Dog sender Eventor automatisk ud faktura efter
stævne og det er godt at informere vores kasserer om din deltagelse
sok.kasserer@gmail.com.
Så I sommer var jeg på fire stævner i Sverige.
Karlskrona i Blekinges detaljerede kyst terræn
x 2. I Småland sydost for Kalmar i fantastisk
åben fyrtræs skov og til sidst midt-Skåne med
skov vi næsten ser i Rude.
Ned under et udklip fra Småland. Et spændende
træk med mange alternativ.

Registrering i Eventor
I Sverige er det altid tilmeldingstop søndagen
før weekenden. Altså lidt senere end vi har i
Danmark. Man kan eftertilmelde sig til og med
torsdag inden stævnet.
Det går direkte til arrangøren og skal altså ikke
forbi Kirsten Olsen som jo håndterer alle klubbens danske tilmeldinger. (Har I tænkt på det?)
Betaling er også anderledes. Mange svenske
klubber vil ha betaling fra danske klubber inden
start. Man kan I de fleste fald betale kontant på
plads eller på konto som står på invitationen =
”inbjudan”.

Typisk kort fra Småland
Links:
Baner og løbers valg kan ses i livelox.
https://www.livelox.com/Events/Show/66574/TorsasOK?culture=sv-SE
Eventor: https://eventor.orientering.se/Events
- Magnus Oscarsson
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U2 sommerlejr 2021
Årets sommerlejr gik til Vejle hvor vil boede
på Stouby skole, det var fem gode dage fyldt
med træning, mad og hygge.
Lørdag ankom vi på skolen, efter en lang køretur. Dagen stod på en eftermiddagstræning i
terræn med lidt kurver og bakker, resten af dagen brugte vi på at slappe af og lære hinanden
lidt bedre at kende.
Søndagens løb foregik i Sønderskoven og Nørreskoven, med en helt masse kurver, så det var
også det der var fokusset for disse træninger. I
nørreskoven blev vi udfordret da der var blevet
fjernet stier, og lavet led linjer og holdepunkter
som vi skulle følge imens vi løb.
Mandagens løb var ét hårdt og længere løb som
foregik i en nåletræsskov med indlandsklitter.
Det var ugens varmeste dag så derfor tog vi alle
til vejle fjord om eftermiddagen, hvor vi badede, spillede volleyball og spiste is.
Tirsdag blev vi vækket klokken halv fem om
morgenen til crazy frog, for i dag stod hökeren
på programmet. Vi var klar til at starte allerede
klokken seks, man kunne vælge at løbe 8, 12,
15 eller 20 km. Alle os Søllerød piger valgte at
løbe 15 km, men Vincent og Nathan kastede sig
ud i 20 kilometeren med nogle af de andre
drenge fra lejeren. Løbet var hårdt og meget
langt, men det var også sjovt og udfordrende.
Heldigvis var mål ude ved vandet, så man
kunne få en kold dukkert efter løbet. Efter vi
kom hjem, slappede vi af et par timer, men vi
var ikke færdige for den dag, vi skulle nemlig
ud at løbe hyttesprit rundt på skolen, hvor der
var fart på trods de trætte ben efter hökeren.
Onsdag Startede vi dagen med at løbe lejerstafet, hvor vi var uddelt på hold af fire personer,
hvor skulle løbe korte baner, som viste sig ikke
at gå så hurtigt som vi havde regnet med, fordi
der var bakker, underskov og mudder. Der var
også træning om eftermiddagen, hvor vi løb i
samme skov som hökeren var i, vi syntes det
var en god bane, udover at det regnede en
masse den eftermiddag. Om aftenen var der
20

spas cup, hvor vi blandt andet lavede sodavands stafet og andre sjove aktiviteter.
Torsdag var den sidste dag på turen. Vi løb i en
skov ikke langt fra skolen, da vi skulle tilbage
og gøre rent og pakke sammen til tilbageturen.
Alt i alt har det været en MEGA fed tur, og vi
vil helt klart anbefale at tage på U1, U2 og junior lejr! Man får en masse gode o-løbsvenner
og god træning!
- Ella og Laura

12 ungdomsløbere fra Søllerød OK deltog i U2sommerlejren.
Søllerød OK betaler 50% af deltager-prisen på 1800
kr (som derved bliver 900 kr)
Ved at afvikle o-løbs stævner og andre arrangementer, hvor klubbens medlemmer og forældre bidrager som hjælpere, så kan Søllerød OK give økonomisk tilskud til alle klubbens ungdomsløbere

Hökerens start

Fællesbillede
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En O-løbers historie
Fortalt af Erik Brühl Del 1
1 år gammel flyttede vi ind i farmors hus i Nærum nær Jægersborg Hegn Rundforbi, hvor min
far som barn havde boet i det nu nedrevne skovløberhus. Skoven har altid været central i vores
familie, og jeg har siden boet skovnært i Nødebo og Blovstrød.
Som drenge dyrkede min broder Niels og jeg
gymnastik i SNIK, og om søndagen deltog vi
om vinteren i træningen i terrænløb under ledelse af Jørgen Bak. Det var Jægersborg Hegn
rundt, og det var pænt af de andre at acceptere
os smådrenge.
Som grøn spejder skulle patruliemedlemmerne
løse forskellige discipliner, og da ingen andre
meldte sig cyklede jeg 12 år gammel til Rude
Skov til et orienteringsløb, som var et kompasløb.
Jeg lånte et kompas og fik en kort instruktion,
og så var det bare afsted. Jeg både gik og løb
og kom som den eneste deltager igennem banen. Stolt.
Henning Møller Nielsen var skolelærer på Nærumgårdsskolen og også orienteringsløber i
SNIK. Han samlede mig og 4 andre fra klassen
over, og vi løb klubmesterskaber i Geel Skov
på kort 1:20.000. Det vandt jeg og dermed var
jeg solgt. Min far var lidt syg den gang, det var
små kår, men jeg var alligevel rævestolt, da
konfirmationsgaven fra min far og mor var et
kompas. Forestil jer hvilke oplevelser det har
været med til at give mig.
Alle o-løbere hjalp alle først i 50’erne, og det
skortede ikke på tilbud om at køre med til oløb. Det var ikke altid, der var oprettet drengeklasse, så jeg måtte løbe med juniorerne, som
kunne være 6 år ældre end mig. Næste klasse
var H-21. Der var præmieuddeling efter hvert
løb, og jeg var rævestolt, hvis jeg kom hjem
med en præmie: f.eks. en toiletpapirholder i

træ! En grydeske med dårligt påmalet o-skærm
og tekst med kuglepen.
I 1955 deltog vi i et påskekursus på Kopparhatten på Söderåsen. Det blev rigtig givtigt. Ikke
alene lærte vi alle de svenske tricks i skoven,
herunder passage af ”myrer” og ”mossar”, men
der opstod et uforligneligt godt venskab mellem alle deltagerne, som fik øgenavne skrevet
på sengen. Alle vi unge sang løs efter vandrelaugets sangbog. På sidste dagen løb vi points
løb, og posten på den anden side af den 100 meter dybe ravine gav rigtig mange points. Jeg
havde 10 minutter tilbage, så jeg satsede og nåede lige præcis hjem. Det har jeg nok aldrig
kunnet præstere siden.
Mit første DM var i et svært terræn i Vrads
Sande i 1955. Jeg havde været længe ude og
faldt i en kold okkerfyldt grøft, der gav flotte
ben. Jeg sprang derfor sidste post over og mistede dermed en sikker 3. plads. Det er så sidste
gang, jeg med vilje har sprunget en post over. I
1956 vandt jeg sølv i Ho og Oksby Plantage.
De efterfølgende år lå jeg lige efter medaljetagerne. På det tidspunkt var der kun 4 klasser til
DM: Damer, Herrer, Old Boys og Juniorer.
SNIK støttede mig meget, og selv med køje på
Århusbådene slap jeg som regel med egenbetaling på 50 kr.
Jeg blev udtaget til juniorlandsholdet, men den
eneste aktivitet var Sydsverige Danmark, og
den vandt vi aldrig i Sverige, men den gav gode
og varige kontakter.
Djurslandsløb var en årligt tilbagevendende begivenhed, og Niels og jeg nød godt af gæstfrihed med private overnatninger i Århus. Det gav
rigtig god kontakt til de fynske og jyske konkurrenter.
Med en realeksamen i baghånden blev jeg teknisk tegneelev på et landinspektørkontor i
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Lyngby. I annoncen stod korttegning og opmåling. Det var lige vand på min mølle, og jeg
havde en meget forstående chef, så alle overarbejdstimer blev konverteret til Orienteringsløb.
Mit 3. elev år gik ud over løbene, fordi jeg efter
arbejdstid fulgte et adgangskursus til DTU.
Skoletid fra 18-22 og fysiske øvelser søndag
formiddag. Jeg satsede alt på uddannelsen og
bestod adgangseksamen til landinspektørstudiet på landbohøjskolen. Bortset fra enkelte nye
fag, blev studietiden næsten en badeferie, fordi
jeg jo havde lært både landmålingen og en stor
del af det matrikulære stof i elevtiden.
Jeg var blevet rigtig god ven med DOF’s bestyrelse, og jeg kom ind under formandens vinger.
Det var Olaf Andersen, der sammen med Signe
kendte gud og hver mand i ind- og udland. De
fandt ud af, at jeg stort set altid stod til rådighed
for løb i ind- og udland, og de sørgede også for,
at den studerende slap meget billigt fra de
mange rejser. F. eks. HYSPA i Schweiz i 1961.
I studietiden deltog jeg i Nordisk Mesterskab i
Tammerfors i 1961 og i 1962 i det første EM i
Norge. Jeg brugte et par måneder af min studiepraktiktid i Schweiz, hvor landsholdsløberen
Fritz Maurer skaffede mig plads i firmaets
geodimeter afdeling. De fandt hurtigt ud af, at
jeg kunne måle selv, så jeg fik de opgaver, der
lå langt væk, idet mange af firmaets medarbejde ikke havde kørekort. Det passede mig
fint. Vi satte om formiddagen tempoet op med
landmålingen, og så kørte vi ”lidt” omveje
hjem til holdets store fornøjelse. Stort set alle
weekender trænede jeg med det schweiziske
landshold. Jeg lagde alkohol og kaffe på hylden
og det gav pote. Jeg bankede min vært i et træningsløb i hans egen skov, og det blev adgangsbilletten til EM 62 i Norge. Her blev jeg helt
væk på vej til post 1, og løbet var kørt. Jeg
valgte så nogle poster ud med kort vej til mål,
og i et helt løberfrit område fik jeg fornøjelsen
at løbe ind i en elgfamilie med en lille kalv. Så
var den dag reddet. Speakeren råbte ret højt, da
den bedste dansker spurtede i mål, men Ole Hasen fik hurtigt vasket skuffelsen af ansigtet.
Jeg deltog i 1962 i nogle schweiziske o-løb,
men selv med et par 5. pladser blev danskeren
kaldt frem ved præmieuddelingen og fik en lille
22
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præmie. Da jeg kom hjem til Danmark efter 2
måneder i bjergene, var jeg urørlig. OK Skærmen lagde et 16 km løb i Grib Skov, og de ville
vædde på, at ingen kom under 2 timer. Men
1.51 var nok til mig, så jeg fortalte konkurrenterne, hvad de bare skulle gøre, for at blive lige
så gode. F. eks. 0 bajere. Nå – efter nogle måneder skulle vi feste. Gæt en gang.
Jeg sprang lidt hurtigt over NOM i Finland i
1961, hvor vi fulgtes med det schweiziske
landshold til et løb ved Stochholm med efterfølgende sejltur til træningslejr i Solvalla. Til
selve mesterskaberne var der kun få veje og
stier på kortet. Der var 3 km til post 1 og 5 km
til post, så det var 2 klip på 8 km! Gennem terræn alt sammen. Løbet var ”kun” 16 km, men
det var også nok.
De første 3 år på studiet var med næsen i bøgerne og praktiske øvelser i Dyrehaven. Det 4.
år var praktik år, som jeg delte mellem Schweiz
og mit gamle firma i Lyngby. Det 5. år ar en
lang eksamen med opgaver i bymåling, triangulation og stormålingen, hvor jeg fik tildelt et
stort område i Nordsalling. Hele vinteren gik
med beregning og korttegning af opmålingerne.
Når dagen var omme i Nordsalling i 1962, var
et på med løbeskoene. og i mangel af skov gik
det over stok og sten i marker og enge, som jeg
jo kunne udenad. Det var i høsttiden med selvbindere og stablede traver på markerne. Dem
sprang jeg over som en del af træningen, og det
gav pote. Træningen var grundlag for NOM i
Karlstad i Sverige, men jeg kom ikke på medaljeskamlen. De 4 lande skulle lave lidt underholdning til middagen, men Norge og Sverige
stod af. Den nordiske mester fra Finland havde
sunget i et band, så han gav et nummer. Så blev
det vores tur, og alle de gamle numre fra Molboløbsafslutningen og alle Otto Leisners numre
fra TV blev hevet op af hatten, og det ente med
at alle var klar over, at danskerne også var med.
Hjemturen blev dramatisk. Toget til Göteborg
var forsinket, og vi kunne kun opdrive 1 taxa til
6 mand. De andre fynboer og jyder tog vores
bagage, og fik at vide, at færgen skulle vente.
Jeg øjnede en taxa, som lagde en til et værtshus,
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og passagererne nåede dårligt ud, før Lars Jeppesen og jeg kommanderede danskerfærgen,
som vi kun kom med fordi vi sprang den sidste
meter ombord.

at bomme og holdt tempoet, så jeg vandt med 7
min 28 sek. Foran Lars Jeppesen. Jeg har ikke
undersøgt det, men det er vel en af de mest
komfortable sejre gennem tiderne.

DM lå altid den sidste søndag i efterårsferien,
så for at spare en rejse, måtte jeg afslutte min
stormåling 14 dage før tid. DM blev afholdt i
den ellers lukkede Jægerspris Nordskov. Det
blev lidt kortere end normalt, og TV var til
stede. På vej til post 1 skulle vi gennem en indhegning, men heldigvis hjalp en official mig, da
jeg var på vej udenom. Det var lige noget for
TV holdet, der om aftenen kunne bevise, at jeg
havde bommet 30 meter, men som de også tilføjede, så var det det eneste bom, jeg havde på
hele turen.

DM gav adgang til mange sjove oplevelser i
ind- og udland, og da jeg under den sidste del
af studiet jo i princippet havde fri altid, fik jeg
invitationer til klubturneringer med klubbernes
venskabsklubber, f.eks. fra OO, hvor vi konkurrerede et par dage i Silkeborgskovene og
sluttede med et brag af en fest i Odense. Min
egenbetaling var en scootertur retur til Odense.
Niels og jeg deltog et par gange i Nordisk Akademisk Mesterskab bl.a. i Tammerfors, hvor
det var sjovt at møde alle dem, man kendte i
forvejen. Vi havde bare alle en anden kasket på.

Her mange år efter kan jeg så oplyse, at en postofficial 2/3 henne i banen sagde: Erik, du fører
med 6 minutter foran Ole Hansen. Jeg undlod

- Erik Brühl

50 km o-løb i Rebild og Rold skov
Når man sidder i løbehørmen i bilen på vej
hjem over Fyn fra løbet kl. 2 om natten med
fuldmånen som tilskuer og mosekonerne, som
gør deres til skabe et mytisk skær over landskabet, hvor man kan ane alle konturer fra landskabet, så begynder man stille og roligt at reflektere over alle de mange og intensive oplevelser,
hvor man er blevet mentalt testet, om man er en
kvitter eller mental og fysisk (og skadesfri)
stærk nok til at gennemføre løbet. Audien har
radiomæssigt listet sig over på en tysk radiostation med slagermusik og trafikmelding om
”Geisterfahrer“ på autostradaen. Trafikken er
let og uden kø om natten, så al elektronikken
klarer kørslen næsten problemfrit. Endofinerne
farer rundt i kroppen og det smerter her og der,
men heldigvis ikke noget alvorligt – ikke engang en vabel kan opdrives.
Løbet blev afholdt for 30. gang – det startede i
Rold skov – og det var måske også det sidste
50km løb. Det er et kæmpe arbejde at arrangere
– hvilket vi som Søllerød OK godt ved – og der
er for få hænder og fødder til at drive det videre.
Men det er ikke endeligt afgjort – frivillige kan
heldigvis nå at melde sig.

Fig 1. Stævnepladsen ved Rebild efterskole
Løbet i år var henlagt til Rebild og Rold skov.
Som noget nyt var der i år indlagt en prolog
Det lykkedes mig sammen med mange andre at
tage fejl ved post 1 af en almindelig post og en
prolog post, som var et gult chartek med et tal
ophængt i en hæk eller træ. Man skulle besøge
samtlige poster i vilkårlig rækkefølge og nedskrive tallet på chartekket ved hver post. Tallene skulle så lægges sammen og det rigtig svar
(30) gav lov til at få første kort udleveret på
loop 1. Der gik alligevel næsten 30 minutter
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Fig 2. Kort over prolog 2021
med at løbe de ca. 3km. Måtte lige tilbage til
post 1.
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Post 6 var noget mere diffus end vist på kort –
tilgroet og med mange små grøfter, som ikke
var vist på kortet – så det tog lige et par minutter at finde posten under nogle tætte træer.
Strækket mellem post 9 lidt udenfor kortet og
post 10 viste forskellen mellem trailløberne og
o-løberne. Trailløberne løb på stierne helt ud i
spidsen og vendte, mens o-løberne løb langs
søen. Strækket mellem 10 og 11 løb jeg rimelig
vandret frem til skovkanten og nordpå. De andre løbere forsvandt bagud på det stræk. Strækket mellem 11 og 12 skulle jeg have løbet anderledes sikkert ved at løbe venstre om det lyse
grønne, som nu var mørkegrønt. Man skulle
sno sig rundt mellem granerne. En gren pillede
lige en vandflaske at mit bælte på den strækning. Post 14 var også godt gemt. Jeg var nok
lidt heldig på den – andre ledte en del efter den.

Loop 1 var på 25km i luftlinje. I starten kunne
jeg ikke engang finde ud til post 1, da det var
vist på modsatte side af kortet som loop 1-1
sammen med loop 1-3. En venlig sjæl nævnte
den lille finte, så jeg kommer ret sent ud af starten i forhold til de andre – vel nærmest sidst
udtagen en løber, som åbenbart ikke kunne
finde frem til 30 – surt;-)
Under instruktionen i starten var det nævnt, at
sidste loop 3 på 6,9km var med rigtig mange
højdemeter, så min plan var at gå forsigtigt
frem, men allerede de 4-5 første poster var med
en del højdemeter – bare lige for at komme i
gang. Der er 5m ækvidistance. Jeg indhentede
allerede der – 5-6 løbere – som var lidt rundt i
terrænet for at finde posterne.

Fig 4. Loop 1-2 kortudsnit
Efter post 16 – vi løb udenom mellem 15 og 16
grundet masser at vegetation – gjorde vi en fejl.
Vi blev nede på den nederste sti, så vi mistede
overblikket, da vi søgte op af bakken. Vi vidste
ikke, hvor vi var. Var vi søgt op med det
samme, så kunne vi have fulgt stien og have
fundet posten ret nemt. Den lå i øvrigt ved et
næsten usynligt ståltrådshegn inde i en tæt
grantykning.
Efter dette skulle vi over Kovads Bæk – meget
flot område – til en lille skov med mange højdemeter. Posterne var ikke svære at finde – dernæst et transport stykke langs Gravlev Sø og
videre over Lindenborg Å. Her fik vi loop 1-4
udleveret og lidt forplejning. Vand fik vi fra
Lille Blåkilde bæk – det smagte fint.
Nu var vi Rold skov Nørreskov – igen meget
kuperet.

Fig 3. Loop 1-2 kortudsnit.
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Fig 5. Loop 1-4 kortudsnit
Post 39 var lidt knibsk – første gang fandt jeg
en anden jordhøj – så ud igen til vejen. Stedet
var næsten rigtig nok, så jeg gik ind igen og der
var posten. Der var meget bevoksning – en anden løber havde brugt 20 minutter på den. Jeg
er ved at øve mig på hurtigere at søge tilbage til
et kendt udgangspunkt og så prøve igen. Man
spilder megen tid på rode rundt og blive frustreret ellers. Her gav det pote!!
Post 45 var også lidt drilsk, men min plan med
at bruge stien til positionering lykkedes fint (
jeg kunne høre en anden løber mase rundt længere inde, så jeg listede ud igen. Man behøver
ikke altid hjælpe, hvis man ikke er opdaget. De
andre poster var rimelig ligetil og det var slut
på loop 1 med resultat – nummer 12. Seks timer
og 14 minutter.

Fig 6. Post 39 – med lidt besvær – rammer
først lidt forkert – ud igen til vejen og ind –
derefter jackpot. Post er ved rød cirkel
Det var lidt svært at løbe til slut, da jeg havde
været i kamp med en gren, som satte sig fast i
skoen, hvilket gjorde jeg snublede og det gav
en lille forstrækning i hoften ved venstre ben.
Det gjorde det noget smertefuldt løfte venstre
ben og dermed at løbe. Vi var nu på 36km løb.
Næste loop 2 var i Rold Skov – Mosskov – ikke
så kuperet. Det var mere en trailrute – ikke lige
min smag.
Den største udfordring var kortet i nordenden
var med manglende detaljer, hvilket skabte en
del forvirring, når postcirklerne og posterne i
virkeligheden lå anderledes. F.eks. post 1. lå
noget mere nordvestligt og post 54 var sat midt
på et jorddige og ikke for enden?? – da jorddiget forsatte.

Fig 7. Stillingen efter loop 1. Plads 12.
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Fig 8. Loop 2-1 start kortudsnit
indrømme, at da jeg så det kort og tænkte på
Rebild bakker til sidst. Så støj tanken ind og
fyldte – også fordi tiden gik stærkt – jeg når
ikke sidste loop. Og det smertede noget i venstre hofte og lidt i højre knæ, så humøret var
belastet.
På positiv siden var – ingen vabler på fødderne
og hovedet var frisk – posterne blev ramt meget
fint. Jeg blev gentagne gange overhalet af de
samme to løbere, som måske ikke var helt så
orienteringsstærke. Vi hilste pænt hver gang
med et grin!

Fig 9. Søgning efter post 1 og post 54 nederst.
Post 1 – rød cirkel øverst lå næsten ude ad
skoven.
Loop 2-1 forsatte ned til Rold Skov Hesselholt.
Den var lidt mere udfordrende. Men jeg må
26

Fig 10. Loop 2-2 – Bunden af banen
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I bunden af banen ved post 30 kostede det lige
et minut mere. Posten lå højere oppe end vist
på kortet – diffust og grønt område. Post 36 var
ude på et fladt område med megen grøn vegetation, så man kunne ikke se grøfterne. Det kostede også lige et minut.

Fig 11. Loop 2-1 – retur
Ved vandposten 39, hvor jeg holdt et lille hvil
på en bunker - da var jeg mør. Cirka 50 km på
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løbeuret. Tanken om at holde efter loop 2 begyndte at snige sig ind – specielt når man vidste
Rebild bakker ventede. Og med tiden i mente,
så kunne jeg regne ud, at det ville blive helt
mørkt, inden jeg ville være i mål. Mørke tanker!! På den anden side – nu var man kørt helt
til Rold skov – hvorfor så ikke gøre det færdigt.
Det er jo lidt til grin bare at have 6,9km tilbage
og udgå – svært at forklare;-) Det er lige der
den mentale udfordring er i spil og erfaringen
fra tidligere løb viser sig positivt.
Så op på hesten igen og af sted – hele tiden
tænke en post frem og koncentration omkring
det i stedet for at bruge kræfter på de mørke
kvitter tanker. Brug så få kræfter som muligt.
Post 41 lå i terræn med meget bevoksning –
ikke vist sådan på kortet – jeg fik hurtigt ram
på den via slugten som pejling. Andre brugte en
del tid på den.
Post for post kom målet i sigte – det var ikke
svære poster – dog lige 54 som tidligere nævnt,
men ellers ok.

Fig 12. Loop 2 sluttiderne. Plads 11. Der er ingen samlet tid for loop 1 og 2.
Loop to på 4:49 og en 11. plads på det loop.
Kun 22 minutter efter Søren Anddersen fra
Herning, hvilket overraskede mig lidt. Men han
var måske også træt. Han var også i Gstaad og
løbe.
Da jeg kom i mål så kontrollanten overrasket
på mig og sagde ”Du er jo helt hvid i hovedet”.
Jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle svare til
det udsagn andet end ”Øh - Jeg har det fint”.

Han fortsatte ”Se og få spist noget”. Og han
hentede mad i et væk, så jeg følte mig nærmest
som en fransk and (frois gras).
De mørke kvitter tanker var blæst lidt væk –
men da jeg så kortet for sidste loop, så tænkte
jeg - det bliver rigtig, rigtig svært at gennemføre med 55km i benene. Jeg blev helt svimmel
af at se alle de højde kurver. Men klokken var
ikke alarmerende sen, så jeg havde nogle gode
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timer før det blev helt mørkt. 24 skallede poster
efter ca. 120 poster. Det måtte kunne lade sig
gøre, om jeg så skulle kravle op ad bakkerne.
Jeg kom i mål ved loop 2 med en anden løber
og vi blev on and off følgesvende på resten af
turen. Han var ikke god ven med kompasset, så
hans humør var noget svingende – mest til den
negative side. Hvis man skulle mod venstre, så
løb han højre og omvendte. Han havde løbet
4km mere end mig i mål.
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ikke helt sikker. Det lyder lidt underligt og lidt
pjevset, når man sidder og læser dette med et
fladt kort foran sig, men det er tankerne undervejs i et løb, hvor man er max presset på fysik
og mentalt udfordret. Man skal være forberedt
på disse tanker – man kan ikke skubbe dem
væk, men skal leve med dem i løbet. Havde
dette været mit første 50km løb, så var jeg udgået efter loop 2. Men belært af erfaring fra de
tidligere løb, så er det ”bare” at klemme på –
post for post – og pludselig er man i mål.

Loop 3 – allerede på post 3 kunne jeg ikke rigtig få det at stemme. Jeg var træt. Jeg var kommet for langt ned i slugten og kunne ikke finde
posten – brugte 5-7 minutter på en nem post –
uha.

Fig 14. Loop 3-1 syd
Fig 13. Loop 3-1 – Rebild bakker nord
Posterne var ellers ikke svære at finde. Det var
højdemeterne der gjorde ondt. Jeg begik en fejl
mellem post 8 og 9. Jeg skulle have brugt stien
udenom – men jeg gik langs den sydlige bevoksningskant. Det var stejlt og lungerne og
ben arbejdede max. Det havde været mindre
stejlt på stien – det skrev jeg mig bag øret for
resten af loopet. Men jeg var brugt og træt –
specielt ved post 10, hvor min følgesvend og
jeg kunne se over til posten 11. Og imellem
dem Dantes inferno med masser af høj lyng og
højdemeter. Men efter en del pauser, så kom vi
op til posten. Mellem 11 og 12 gik jeg udenom
via stien – han gik direkte. Jeg ville bare spare
højdemeter.
Først efter post 11 tænkte – nu kan det vist ikke
gå galt – den kommer hjem. Indtil da var jeg
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Post 12 til 13 indeholdt også en del højdemeter.
Vi gik hver sin vej – jeg tog stien med trappen.
Han gik mere direkte. Ved post 15 var skumringen faldt på og pandelampen blev tændt. Der
mødte jeg min følgesvend igen. Han blev mere
og mere usikker på sig selv. Ved poste 17
brugte vi lidt tid – den skulle ligge ved to træer.
Postdefinitionen viste to træer mod syd – så vi
kikkede efter høje træer og ledte, men det viste
sig, at træerne kun var 3 meter høje. Der var
mange andre træer som var højere – lidt sjovt.
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Postcirkel 16 og en bred hødekurve skjuler næsten det øverste grønne område, så vi misser, at
vi skal ned og lidt til venstre til den næste
grønne plet. Vi ser bare ned af bakken og ser
det grønne område.
Mellem 18 og 19 kom vi op i skovbrynet og der
var nu masser af flagermus – de fløj lige omkring ørene på os. Det var nu noget mørkt og
pludselig meget køligt i bunden af dalene grundet tåge/dis. Tillige var der ungkvæg, hvis øjne
lyste op, når pandelampen ramte dem. Min følgesvend spurgte lidt bekymret, om de kunne
finde på at angribe – de var store og mange.
Men de stod helt stille, da vi kom forbi. Ingen
grund til bekymring.
Sluttelig var der post 22 – det var nu helt mørkt.
Vi var tæt på den, men fandt den ikke. Vi gik
op til marken for at pejling kun for at komme
tilbage i fuldstændig samme retning. Den lå
bag en busk, så vi så den ikke i første omgang.
Dernæst var det bare mod mål. Min medløber
kunne løbe, så han stak i løb mod mål, mens jeg
ilede på gåben til mål. Fuldmånen var tilskuer,
da den lige havde slubbet trætoppene ved udkanten af byen. Det var bare dejligt at se målet.

Fig 15. Post 17 på kort og fra google. Post 16
er ved rød cirkel øverst og post 17 ved rød cirkel nederst.

Lystavlen viste en 13. plads med to udgået og
to løbere stadig på banen. De var ikke kommet
i mål ca. 45 minutter efter jeg kom i mål. Hvis
man ikke er øvet natløber, så er det ikke en nem
bane til slut.

Fig 16. Loop 3 tiderne.
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Data fra turen - samlet 66,7 km og 1104 højdemeter og tid omkring 13 timer og 48 minutter.
Lidt langsommere end de tre andre gange jeg
har fuldført, hvilket nok skyldes de mange højdemeter samt hofteproblemet.

Fig 17. Samlet bane fra løbeur
De andre var også lidt langsommere end normalt. De hurtigste var rundt på ca. 9 timer - imponerende. Dog skal det siges, at nr. 1 og 2 løber sammen, så man må antage de hjælper hinanden med at finde posterne hele vejen rundt.
Det sparer en del tid, må man antage.
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I målet var der hyggesnak og mad til at fylde
depoterne op igen. Meget hyggeligt – man var
noget oppe og køre grundet man var nået i mål
– masser af endorfiner. Der var ikke omklædning og bad – og det var koldt, så jeg hoppede
bare ind i bilen for at undgå kuldegys – og af
sted hjemad.
Dagen efter var det tid til at overveje eventuelle
skader og jeg var heldigvis nådigt slubbet. Kun
ømhed og slid, og efter 4-5 dage, så er jeg formodentlig frisk til at løbe igen, er min vurdering. Det er hurtigere end nogen af de tidligere
gange.
Forbedringspotentialer: Vand. Mit bælte var
hårdt ramt af tabte vandflasker – 3 styk forsvundet grundet grene og måske ved passage af
elektriske hegn, hvor man kravler og ruller under. Der skal findes en ny løsning.
Eneste blodige skade var sliddet mellem ballerne – rimelig blodigt, men væk/overstået allerede dagen efter – mærkelig nok. Jeg kan ikke
huske det før har været et problem. Det gjorde
det lidt ømt at sidde ned i bilen;-)
Skoene og strømper har været perfekte – ingen
vabler imponerende nok.
Om jeg deltager næste år – og om det hele taget
bliver afholdt – det må fremtiden vise. Det er
uomtvisteligt en kæmpe oplevelse at deltage –
flot natur – man komme tæt på andre løbere og
deres udfordringer undervejs – o-løbet fylder
bare hele dagen (alt andet lægges til side) – og
kampen mod sig selv om at fuldføre selvom det
smerter. Jeg kan kun anbefale at prøve sig selv
af.
- Frede Lillelund
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Breddetræning = Træning for alle
En travl sommer er nu bag os. Dog siger kalenderen fortsat sommer, men i skrivende
stund føles det nu mere som efterår. Travl
sommer for rigtig mange søllerødder fordi vi
var arrangør af SM Stafet og SM Lang kun et
par dage efter eftersommer sæsonens første
breddetræning. Et SM hvor vi var ualmindelig
heldige med vejret.
Coronarelaterede restriktioner er nu lempet så
meget, at det ikke har nogen praktisk betydning for afholdelse af breddetræningerne. Kun
viser vi fortsat hensyn, holder afstand og spritter hænder, der vel alt sammen er udmærkede
vaner at bibeholde.
Eftersommersæsonens første træning blev næsten traditionsmæssigt afviklet i Rude Skov,
hvor Gert havde kringlet banerne i skovens
nordlige del med start og mål ved Femsølyng.
Mere en 70 søllerødder havde trods forberedelser til SM fundet tid til at deltage. Og igen
på mærkværdig vis i helt fantastisk søllerødvejr, hvor banerne udnyttede ikke bare den
fint kuperede skov men også de mere åbne
arealer blandt græssende, nysgerrige kreaturer
i Femsølyng. Og jo, der var strøm i hegnet –
testet af skribenten(o:
Kalenderen for breddetræningen er næsten
identisk med den i sidste nummer af Komposten. Det er derfor også fortsat sådan, at vi vil
prøve at passe lidt træninger fra O-Teknik Øst
ind i planen. Men som skrevet sidst mangler vi
fortsat en langtidskalender for O-Teknik Øst.
Den skulle dog være på vej, hvorefter vi prøver at passe det ind. Hold øje med kalenderen
på hjemmesiden, hvor det sikkert først vil
blive meddelt.

Månedsbanen! Savnet af mange, men sat på
pause på grund af manglende forventningsafstemning med Naturstyrelsen (mere kryptisk
kan jeg vist ikke skrive det). Men fortvivl
ikke. En aftale med Naturstyrelsen er i hus, og
fra september vil du igen kunne finde månedsbanen på klubbens hjemmeside under ”Kun
for medlemmer”, ligesom den selvfølgelig slås
op i skabet ved søen.
O-hilsen
Henrik

Breddetræning 2021
26-08-21

705

Tokkekøb Hegn

02-09-21

706

DTU Lundtofte

09-09-21

707

Rude Skov

16-09-21

708

Trørød Hegn/Enrum

23-09-21

709

Nørreskoven

30-09-21

710

Rude Skov

07-10-21

711

Søllerød Kirkeskov

14-10-21

712

Geel Skov

21-10-21

713

Terkelskov/Nyvang/Faru
m Lillevang

28-10-21

714

NAT i Rude Skov

04-11-21

715

NAT i Geel Skov

11-11-21

716

NAT i Ravneholm

20-11-21

717

Ravnsholt

27-11-21

718

Folehave/Rungsted
Hegn

04-12-21

719

Trørød Hegn/Enrum

11-12-21

720

Jægersborg Hegn

18-12-21

721

Ravneholm

26-12-21

722

Julemaveræs i Rude
Skov

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender
på hjemmesiden.
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