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Dagsorden Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19:00
Generalforsamlingen holdes i Forsamlingslokalet på Rudegard Stadion
(indgang fra den lille P-plads på Birkerød Kongevej i sydenden af stadion)

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.

Valg af dirigent og referent. Dirigenten må ikke være medlem af
bestyrelsen.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen for det seneste
kalenderår forud for generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, jf. § 11 for
det seneste kalenderår.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdom-/senior-/familieog passivt medlemskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
For at kunne behandles skal forslag være modtaget i skriftlig form af
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingsdatoen. Senest 10 dage før
afholdelsen af generalforsamlingen skal modtagne forslag være offentliggjort
på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne. Eventuelt suppleret
med direkte udsendt meddelelse.
7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer:
a. Formand (lige år), for 2-årig periode. På valg: Niels Bentzon
b. Kasserer (ulige år), for 2-årig periode.
c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne - udskiftning efter 2-årig
periode ifølge bestyrelsens turnusplan. På valg: Anne Skovbæk –
genopstiller; Jette Nygaard Jensen – genopstiller; Andreas
Mikkelsen – genopstiller ikke.
d. 2 revisorer for 1 år. På valg: Uffe Just Pedersen; Philip Bæk
Christiansen.
e. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg: Henrik Molsen –
genopstiller; Rune Østergaard – genopstiller ikke.
f. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg: Jens A Hansen.
8. Eventuelt

KLUBTUR DM HOLD MØN

- Niels Bentzon
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Noget at glæde sig til
DM’er og andre spændende o-løbs arrangementer i 2022
Dato
Begivenhed
Kategori
Skov
23.februar
NatCup 7.afd.
Nat
Rude skov
16.marts
SM nat
Nat
Tokkekøb
19.marts
DM nat
Nat
Lindet skov (Jylland)
25-27.marts
Danish Spring
Sprint/ mellem/ lang Roskilde
24.april
Divisionsmatch
1.runde
St. Hareskov
6-8.maj
Tiomila
Stafet
Örebro (Sverige)
22.maj
SM sprint
Sprint
?
11.juni
Cph Exhaust Trail Trail
Ravneholm/Geels skov
26-30.juni
WOC+publ.løb
Sprint
Kolding, Frederia, Vejle
2-7.juli
Italiensk 5-dages Sprint / mellem /lang Sydtyrol (Italien)
27.august
DM mellem
Mellem
Thorsø (Jylland)
4.september
Divisionsmatch
2.runde
?
10-11.september DM stafet/lang
Stafet / lang
Bornholm
25.sep eller
Divisionsmatch
Op/ned
?
9.oktober
DM Hold
Kræver kvalifikation
Gråsten
5.november
DM ultralang
Lang
Tranedal/Kærgaard (Jyll.)
Divisionsmatch:
Søllerød OK betaler startafgiften for alle klubbens deltagere – og alle kan deltage.
Tilmelding gennem o-service (www.o-service.dk) eller tag fat i en af trænerne.

Arrangør
Søllerød OK
Allerød OK
OK Haderslev
Flere
OK73
Klubtur
?
Søllerød OK
Flere klubber
Klubtur
Silkeborg OK
?
Søllerød OK
?
?
West/Esbjerg

Opdateret oversigt over (og tilmelding til) alle danske orienteringsløb: www.o-service.dk

Kirsten og Kaj var to af vores mere
opmærksomme læsere som fandt alle
20 hjerter i sidste nummer af
Komposten. Tilykke!
Måske trænger du til mere læsning og
kan prøve magasinet Orientering
https://orienteringonline.dk/
Kan også nu fås i papirformat dog ikke
GRATIS som Komposten

https://dof.easyme.dk/?id=1

Månedsbanen Februar
Nye månedsbaner er ude. Log ind på
http://sollerod-ok.dk/ og gå ind under For
Klubmedlemmer – Måneds Banen
http://sollerod-ok.dk/forklubmedlemmer/maaneds-banen/

Velkommen til nye løbere
Rikke Quist Hansen
Jacob Seerup Kirkeby
Peter Vissing

1991
2001
1992
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Bestyrelsesberetning
Søllerød Orienteringsklub i året 2021
I Søllerød Orienteringsklub begynder orienteringsåret den første søndag i januar med premieren på
molbosæsonen. Ved årsskiftet 2020/2021 var Danmark ramt af barske nedlukninger og restriktioner,
heriblandt et forsamlingsloft på 10 personer til
udendørs arrangementer, så molboløbene kunne
under ingen omstændigheder gennemføres, som vi
plejer. Det stod klart allerede i november/december
2020, men det var hele tiden molboarrangørernes
og bestyrelsens holdning, at molboløbene skulle
gennemføres under en eller form; selvfølgelig på en
sundhedsmæssig forsvarlig måde, der respekterede
alle myndighedernes restriktioner. Det lykkedes at
finde en model, der gjorde det muligt af afholde en
gør-det-selv udgave af molboløbene, hvor deltagerne skulle medbringe egne print af baner og kontrolkort på turen i skoven og ikke kunne samles på
stævnepladsen. På forhånd havde vi håbet, at vi
ville nå et deltagerantal på halvdelen af det normale, men at vi endte med stort at overgå deltagertallene fra de seneste mange år, havde ingen i deres
vildeste fantasi drømt om.

de europæiske juniormesterskaber, EYOC, i Litauen i august. Det er meget, meget flot, at 3 søllerødjuniorer har deltaget i verdens- og europamesterskaberne i 2021 sammen med de bedste af verdens unge orienteringsløbere.

Restriktionerne blev gradvist lempet hen over foråret og ophævet helt i løbet af juni måned. Fra at
være henvist til gør-det-selv-træninger i årets første
måneder, kom der gang i næsten-normale træninger
for unge og voksne. Vi skulle dog helt hen til efteråret, før vi igen kunne holde fællesspisning og indendørs tørtræning for de unge.

Her følger bestyrelsens beretning om Søllerød Orienteringsklub i 2021.

Klubben var arrangør af to store weekendstævner
med få måneders mellemrum. DM Sprint og DM
Sprintstafet holdt vi på DTU Campus i begyndelsen
af juni, og SM Stafet og SM Lang holdt vi i Tisvilde
Hegn i midten af august; det sidste var udsat fra
2020. Begge stævner var velbesøgte og fik stor anerkendelse af deltagerne.
På trænersiden er der sket flere rokeringer, da Magnus Oscarsson, der i mange år har været cheftræner
for mini-SUT, nu er en del af SUT trænerteamet.
Til gengæld har Kirsten Møller overtaget funktionen som mini-SUT koordinator, og Fiona Becker
er trådt ind i rollen som planlægger og koordinator
af SUT-træningerne.
Vi har haft Mathilde Smedegaard og Alberte KaaeNielsen med på juniorlandsholdet til Junior VM
(JWOC) i Tyrkiet, og Mathias Buchgreitz deltog i
4

En triumf for Søllerød Orienteringsklub var, da
klubben i oktober for første gang i sin historie vandt
en sølvmedalje i danmarksmesterskaberne for
klubhold, DM Hold, i Klinteskoven på Møn. De
langt over 100 deltagende søllerødder havde en forrygende klubtur og en fest i de to busser, der kørte
os frem og tilbage.
2021 var andet år med Corona restriktioner. Efterhånden som vaccinerne blev rullet ud, blev restriktionerne ophævet, og i det meste af efterår sæsonen
var vi tilbage i normale tilstande. I årets sidste måned dukkede Omikron så op, og vi er nu igen pålagt
restriktioner, dog slet ikke i samme grad som i begyndelsen af 2021. Molboløb 2022 er i gang og afvikles næsten som normalt.

Stævner
I 2020 lykkedes det for Søllerød OK kun at gennemføre molboløb, en afdeling af NatCup og en
”løb-selv” udgave af Exhaust Trail, hvorimod SM
Stafet og Lang, SkovCup og Midgårdsormens blev
aflyst. På trods af Corona lykkedes det derimod i
2021 at gennemføre alle vores planlagte stævner.
Molboløb
Søndag den 3. januar var der premiere på molbosæsonen. Endnu en bølge af Corona epidemien rasede, og restriktionerne udfordrede arrangørerne,
der måtte tænke helt ud af boksen for overhovedet
at kunne gennemføre løbene. Henrik Molsen havde
overtaget rollen som molbochef fra Jørgen Wisbech og beretter:
”Som nytiltrådt Molbofar måtte Henrik Molsen erkende, at dette års Molboløb blev noget anderledes,
end han havde forestillet sig, da han sidste år sagde
ja til at stå for Molboløbet i 2021.
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Tilbage i november og december 2020 var forhåbningerne om overhovedet at kunne gennemføre
Molboløbet i 2021 meget små. Måske kunne vi
gennemføre et enkelt eller i bedste fald nogen stykker og så aflyse resten. Det er jo ikke en ideel situation på ens ”vagt” som Molbofar. Men heldigvis
fik en gruppe af flere drevne molboløbere fundet en
måde at gennemføre løbet på, som de mente kunne
holde til et par løb. Efter at have præsenteret planerne var der stor opbakning fra Molbofamilierne
på trods af udvidet "åbningstid" fra 2 til 6 timer og
en mængde andre ændringer, blandt andet at alt
skulle foregå udendørs.
Der var faktisk 3 planer i skuffen afhængigt af størrelsen på forsamlingsforbuddet og andre restriktioner, men da alt stort set lukkede ned lige før Molboløbet, og vi kun måtte ses med nærmeste familie
blev det plan C: ”Gør det selv” løsningen, som vi
begyndte at kalde den.
Vi turde ikke gennemføre den normale rabatordning med, at man kan betale for 10 løb til 8 løbs
pris. For hvad nu hvis vi måtte aflyse alle eller nogen af løbene? Så skal folk have deres penge tilbage for de løb, som de ikke kan deltage i. En
kæmpe manuel opgave, som vi vurderede, var udover vores ressourcer.
Men det viste sig jo, at "gør det selv" løsningen,
med enkelte småjusteringer hen ad vejen, var løsningen under Corona-nedlukningen. Så den store
forståelse vi fik fra alle hjælpere, har i den grad
medvirket til, at vi i år har kunne slå adskillige rekorder. Vi har aldrig før har så mange tilmeldte og
aldrig før haft så mange startende.
Totalt i modsætning til den sædvanlige tendens så
fik vi i år flere og flere startende på de første løb.
Og efter vinterferien igen en stigende tendens. Det
er en meget usædvanlig situation, som vi normalt
ikke ser. Vores fornemmelse var, at deltagerne,
specielt børnefamilier, fortalte deres venner om
det, og så kom de også næste gang.
En del af plan C var også, at deltagerne selv skulle
printe deres orienteringskort og kontrolkort. Efter
lidt småjusteringer i pdf-filerne gik det faktisk meget godt med at printe hjemmefra. Vi oplevede dog
igennem hele sæsonen nogen, som mødte op med
kort printet i sort/hvid! Når vi opdagede det, forbarmede vi os over dem og forærede dem et kort i farver.
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Da deltagerne selv skulle bøvle med at printe kort
hjemmefra, valgte vi at give lidt rabat på voksenprisen, så den endte på kr. 40 pr deltager (både børn
og voksne). Til gengæld kostede familier stadig kr.
75,-. På trods af disse rabatter var indtægterne alligevel et pænt stykke over de ca. 100.000 kr., vi plejer at ende på. Indtægten i 2021 er på kr. 135.250,
men herfra skal trækkes udgifter til materialer og
andet. Men vi har så også kontrolkort og plastlommer i rigelig mængde til næste år :-) Regnskabet
slutter med et overskud på lige over 120.000 kr. En
vigtig post på klubbens regnskab, specielt i et år
hvor vi ikke har haft så mange andre indtægter.
Vi har i år lært en masse ting om, hvordan man også
kunne afvikle Molboløbet. Man skal jo som sagt
"ikke lade en god krise gå til spilde", og der er meget læring fra dette år, som vi skal have kikket på.
Måske vi kan bruge noget af det fremover. Mange
har udtrykt, at de savner den sociale sammenkomst
på stævnepladsen, hvem gør ikke det i denne tid, og
jeg tror da også at stævnepladsen vender tilbage
næste sæson. Vi har til gengæld set en tydelig tendens til, at der er kommet endog rigtigt mange børnefamilier lige omkring frokost. Jeg tror, det fortæller os, at klokken 9-11 nok er lidt for tidligt for
børnefamilierne. Så hvis vi gerne vil se flere familier, skal vi nok overveje at udvide åbningstiden
lidt.
En kæmpestor tak til alle Molbofamilierne, hjælperne som trådte til i sidste øjeblik i finalen, Mogens J. som har styret det permanente "stævnekontor" i klubhuset, exMolbofar Jørgen Wisbech for
programtilpasninger undervejs og alle andre, som
har bidraget til at gennemføre dette stævne til stor
glæde for en masse løbere. Vi har haft rigtig mange
helt nye Molboløbere, specielt familier, og vi har
modtaget et væld af positive tilbagemeldinger og
garantier for at "vi kommer igen næste år".
Efter dette usædvanlige Molboår er stafetten givet
videre til Steen Olsen som bliver næste års Molbofar.”
Arbejdsudkast til 3 planer for afvikling af molboløb
i 2021. Løbene blev afholdt efter Plan C.
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Plan A
• Molboløbet gennemføres som normalt
Plan B
• Udendørs stævne (Kort udleveres i Bi-vognen. ”Gør det selv” start)
• Ingen standplads (klæd om hjemmefra eller ved bilen)
• Fri start mellem kl 9 og 12. Poster indsamles fra kl 13
• Betaling med Mobilepay på dagen (ingen rabatordning)
• Ingen mønsterkort, nøglekasse, ophæng og børnepræmier
Plan C
• Download og print kort + svarskema
• Poster i skoven hele dagen (indsamles inden mørket)
• Doner 40,- pr person (gerne mere) => 8 point
• Svar offentliggøres på hjemmesiden om aftenen

Tabellen viser deltagerantallet de seneste 13 molbosæsoner med 2021 som den med flest deltagere

Deltagerantal pr. løb i de seneste 13 molbosæsoner

Elite-sprintstafet
8. maj var der elite-sprintstafet på programmet med
Søllerød som arrangør. Landsholdet havde brug for
konkurrencetræning inden sommerens europa- og
verdensmesterskaber, og Troels Christiansen havde
tilbudt DOFs sportschef, Anders Backhausen, at arrangere en sprintstafet for eliten på DTU Scion i
Hørsholm i samme område, som sprintkvalifikationen til World Masters foregik i 2018. På grund af
forsamlingsloftet havde det i lang tid ikke været
muligt at afholde stafetter, men med de lempelser
af Corona restriktionerne, der trådte i kraft i foråret,
6

og med tillempning af start og skiftezone, som sikrede at afstandskravene kunne overholdes, kunne
det lade sig gøre at holde stafet for et lille antal
hold. Eliten fik lov at prøve kræfter med super baner fra Troels’ hånd på et nyrevideret kort, og meget vigtigt at opleve det stress og pres, der er i en
konkurrencesituation. Vi andre søllerødder havde
mulighed for at løbe en åben sprintbane, da sprintstafetten var slut.
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Copenhagen Exhaust Trail
Vores ungdomsløbere har gennem en del år arrangeret Nordsjællands hårdeste trailløb, siger de selv.
Og mon ikke at de, der har deltaget, giver dem ret.
I 2020 blev løbet holdt som Copenhagen Virtual
Exhaust Trail, hvor ruterne var markeret i skoven,
mens deltagerne selv kunne bestemme, hvornår de
ville løbe, og selv stod for tidstagningen. I 2021
kunne Copenhagen Exhaust Trail igen gennemføres næsten som normalt. Lørdag den 29. maj deltog
omkring 250 løbere på de tre ruter på 6, 12 og 21
kilometer, der snor sig op og ned ad stort set alle
bakker og slugter i Ravneholm og Geel Skov. Deltagerne var individuelle løbere, løbere fra firmaløbeklubber og orienteringsløbere, og ruten var tæt
markeret med små orange flag, så orienteringsuvante løbere ikke for vild i skoven. Det var en dejlig dag med sol og lune, og skoven viste sig fra sin
smukkeste grønne side. Endnu en gang havde de
unge arrangeret et rigtig fint stævne, som fik megen
ros fra tilfredse deltagere. Anne Kaae-Nielsen har i
flere sæsoner været tovholder på Exhaust Trail og
valgte at takke af på posten efter 2021 sæsonen.
Tak til de unge og tak til Anne for et rigtig fint arrangement.
DM Sprint og Sprintstafet
Forårets store søllerødarrangement var DM Sprintweekenden på DTU Campus i Lyngby i weekenden
5-6 juni. For gode banelæggere, der forstår at udnytte det komplekse terræn, byder DTU på rigtig
mange muligheder for at lægge svære og udfordrende sprintbaner. Tre af vores dygtige banelæggere havde kastet sig over opgaven: Mikkel KaaeNielsen lagde banerne til DM Sprint lørdag eftermiddag, og Rune Østergaard og Michael Graae
lagde banerne til DM Sprintstafet om søndagen.
Desuden havde Mikkel og Rune revideret kortet
kraftigt, hvilket i sig selv var en krævende opgave
på grund af omfattende anlægsarbejder på DTU
med nye bygninger og letbane, som krævede næsten daglige opdateringer af kortet. Ved et DM er
der naturligvis ekstra høje krav til kvaliteten af kort
og baner, og processen med at frembringe dem har
taget næsten et år. Derfor var det også med stor
glæde, at vi bagefter kunne se tilbage på et velgennemført DM, der fik ros af deltagerne, og som vi
godt kan være stolte af.
Omkring 500 løbere fra hele landet deltog i DM
Sprint lørdag, og ca. 400 i sprintstafetten og de
åbne baner søndag. Kun to uger før DMweekenden kom der nye Corona retningslinjer fra
sundhedsmyndighederne og DOF, der ændrede
reglerne for, hvor mange der måtte være samlet på
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samme sted, hvor mange der måtte være i aktivitet
samtidigt, og hvor mange der i alt måtte deltage, og
stævneledelsen havde mange overvejelser og diskussioner om, hvordan vi kunne få kabalen til at gå
op, men det lykkedes at skrue en model sammen,
så vi kunne gennemføre to Corona sikre DM’er
med overholdelse af alle retningslinjer. Det gik dog
noget ud over Sprintstafetten, der reelt blev afholdt
som fire tidsmæssigt helt adskilte stafetter for de
forskellige klasser. Søndag blev derfor en lang dag
for både deltagere og for os som arrangører. Stævneledere var Niels Bentzon og Julius Molsen.
SM Stafet og Lang
I weekenden den 14. – 15. august var Søllerød OK
vært for sjællandsmesterskaberne i stafet og lang
distance i Tisvilde Hegn. Forberedelserne begyndte
for 2 år siden, for mesterskaberne skulle have været
holdt i foråret 2020, men blev som så mange andre
stævner 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
med flere end 450 starter, og baner og stævneafvikling fik megen ros af deltagerne. Heidi Kristensen
og Jens Anders Hansen var stævneledere, og Henrik Kleffel og Michael Graae havde lagt banerne.
Mange søllerødder har hjulpet til ved vores arrangementer som hjælpere, funktionsledere, banelæggere osv. ved vores stævner, og vi skylder jer stor
tak for at være med til at skabe de spændende og
gode stævner, som Søllerød OK er kendt for. Det er
en kæmpe glæde at opleve, hvordan I går ind og
tager ansvar for opgaverne, hvad enten de er store
eller små.

Mesterskaber
I 2020, hvor alle stævner var aflyst fra midten af
marts indtil sommerferien, blev det kun muligt at
afholde 3 af de 8 DM’er og 1 af de 4 SM’er. Selv
om 2021 begyndte med hårde restriktioner, lykkes
det alligevel at gennemføre alle DM’er og 3 SM’er.
Kun SM Nat blev ikke holdt. Selv om der har været
stævnetørke og dermed færre muligheder for at
træne konkurrencer, har søllerødderne ikke helt mistet formen, hvilket nedenstående præmiestatistik
viser.
I 2020 var divisionsturneringerne aflyst, og i 2021
havde Søllerød Orienteringsklub derfor bevaret
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Stort tillykke til de mange medaljetagere!
DM guld
DM sølv
DM bronze
SM guld
SM sølv
SM bronze

2021
7
19
16
9
8
6

2020
3
6
7
1
1
2

2019
6
15
15
7
12
12

2018
13
6
7
6
10
10

2017
8
18
7
9
6
0

sin plads som nummer 2 i Østkredsens første division, som vi tilkæmpede os i 2019.
I 2021 blev divisionsturneringen gennemført som
planlagt med 2 indledende runder og en finalerunde
for de to bedst placerede klubber fra hver af landets
tre kredse.
Den første runde var arrangeret af Amager OK i
Kongelunden på sydspidsen af Amager den 20.
juni, og her løb vi mod de tre andre førstedivisionsklubber, FIF Hillerød, Tisvilde Hegn OK og Allerød OK. Kongelunden, der i folkemunde går under
navnet Kongejunglen, bød på orientering i tætte
områder med brændenælder og krat, der mange steder næsten skjuler skovens mange grøfter. Det var
ikke helt nemt, og der blev fortalt om mange bom,
men Søllerød klarede sig alligevel bedst af de fire
førstedivisionsklubber.
Det var et perfekt udgangspunkt for anden runde,
der var arrangeret af Allerød OK og fandt sted den
5. september i Geel Skov. Det er jo hjemmeskov,
så forventningerne om et godt resultat var tårnhøje.
Det gik som håbet: Søllerød vandt igen over de tre
andre klubber, og Søllerød OK ligger nu nr. 1 i Østkredsens 1. division. Det kan vi takke flere end 120
søllerødder for, som troppede op til de to runder.
For som bekendt, er det de klubber, der stiller med
mange løbere, som vinder divisionsmatcherne.
Med den flotte førsteplads havde vi kvalificeret os
til at deltage i landsfinalen i divisionsturneringen,
DM Hold. Det er de to bedst placerede klubber i
hver af de tre kredse, der løser billet til finalerunden. For to år siden havde vi en forrygende klubtur
til Als Nørreskov, hvor klubben vandt en bronzemedalje. I år var scenen lidt tættere på, da Herluftsholm OK var værter for finalerunden i Klinteskoven på Møn. Jørgen Wisbech havde påtaget sig rollen som turleder, og søndag morgen den 3. oktober
drog ca. 130 søllerødder af sted mod Klinteskoven
i to busser fra Holte Station. Klinteskoven scorer
højt på listen over spændende o-terræner; nogen
hælder til, at det er noget af det bedste i Danmark,
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og skoven har også været scene for flere danmarksmesterskaber, blandt andet DM Stafet og Lang,
som Søllerød sammen med O63 fra Vordingborg
arrangerede i 2013. Ud over at terrænet er storkuperet og fysisk krævende, byder det på stor variation, som udfordrer o-løberen på teknikken. Men
derudover er det en stor oplevelse at løbe i den
smukke og spektakulære natur nær klinten.
Søllerød OK endte med at vinde en sølvmedalje
foran alle de jyske klubber. Pudsigt nok blev vi
denne gang slået af FIF, som vi havde vundet over
ved de to indledende matcher. En sølvmedalje ved
et danmarksmesterskab er det bedste resultat, Søllerød Orienteringsklub nogensinde har opnået, og
vi kan med rette være stolte! Men resultatet er en
ting, vigtigere er det, at turen til DM Hold blev
endnu en fantastisk klubtur. Der var stemning i busserne. På vej ned var der store forventninger og
masser af snak over kaffen, og på vej hjem var der
feststemning og bobler. Men kan ikke undgå at
blive glad og i godt humør, når man er på tur med
søllerødderne. Tillykke med det flotte resultat og
tak til vores turleder.
Mathilde Smedegaard Madsen og Alberte KaaeNielsen deltog på det danske juniorlandshold ved
juniorverdensmesterskaberne (JWOC) i Tyrkiet i
begyndelsen at september. Desværre blev stævnet
holdt uden tilskuere, men via TV-dækning var det
alligevel muligt at følge med som tilskuer. Mathilde og Alberte deltog i tre af de fire discipliner:
sprint, mellem og lang og klarede sig godt i det
stærke felt. Og så har de haft en kæmpe oplevelse i
landsholdsdragten, både sportsligt og socialt sammen med verdens bedste juniorer. Søllerød OK
havde i øvrigt endnu et medlem med til JWOC, da
Mikkel Kaae-Nielsen deltog i stævnet som assisterende juniorlandsholdstræner.
Mathias Buchgreitz var kun en skosnude fra at kvalificere sig til juniorverdensmesterskaberne, men
blev til gengæld udtaget i H18 til de europæiske juniormesterskaber i august, EYOC i Litauen. På den
lange distance endte han på en flot 10. plads i konkurrence med nogle af verdens bedste H18-løbere.
I stafetten løb han 1. tur og sendte 2. turen af sted
som nr. 4. Holdet endte samlet som nr. 12. Efterfølgende blev Mathias udtaget til DOFs U18-gruppe
for efterårssæsonen 2021.
I 2022 er Mathilde Smedegaard udtaget til U23
landsholdsgruppen, og Mathias Buchgreitz har fået
wildcard til 1. halvår.
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Træninger
Søllerød OK holder faste træninger på mange af
ugens dage. Mandag aften træner mini-SUT og
SUT, tirsdag aften er der stafettræning, breddetræningen foregår torsdag aften i den lyse tid og lørdag
formiddag om vinteren, torsdag aften er der ydermere løbeteknisk træning, og fredag byder vi på
styrketræning. Beretninger om disse fælles træninger følger nedenfor.
Men derimod er der flere tilbud om individuelle
træninger. Gert Bøgevig har hele 2021 været fast
banelægger af månedsbanen og har sammen med
Vibe udsat og indsamlet banerne. Kort og baner
kan hentes på klubbens hjemmeside eller i kortskabet udenfor herrernes omklædningsrum ved søen
på Rudegård.
CoronaCup, der så dagens lys i pandemiens begyndelse i 2020 på initiativ af Tim Falck Weber fra Tisvilde Hegn OK, kører videre som O-Teknik Øst
med en fast gruppe af unge banelæggere. De nordsjællandske skove lægger terræn til banerne, der
kan hentes på nettet og via en ap udviklet af Jesper
Vestergaard, Søllerød. Man betaler et rørende lille
beløb via MobilePay, når man downloader sin
bane, som går til at dække udgifter og til banelæggerne.
Mini-SUT
Mini-SUT er de yngste ungdomsløbere i klubben i
alderen fra 5-6 år til omkring 11 år. De holder træning hver mandag eftermiddag kl. 17:30 og mødes
oftest ved klubhuset på Rudegård Stadion.
Som Magnus Oscarsson skriver nedenfor, er der i
2021 sket store ændringer hos mini-SUT, både
blandt børn og trænere. Selv er han stoppet som
mini-SUT-træner og er nu en del af SUTtrænerteamet. Her skal lyde en stor, stor tak til
Magnus for i mange år at have ledet mini-SUT med
kæmpe energi og med stor opfindsomhed at have
1tænkt nye måder at træne vores yngste medlemmer.
Lotta tog over under Magnus sygefravær efter påske sammen med Simon Stoumann. Efter sommerferien kørte Simon træningerne videre på midlertidig basis, indtil Kirsten Møller påtog sig rollen som
cheftræner og træningskoordinator.
Magnus, Lotta og Kirsten har alle bidraget til beretningen om mini-SUT i 2021.
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Magnus indleder:
”Mini-SUT har under 2021 genomgået et generationsskifte, da mange Mini-SUTs har blevet rutineret
og ældre. Et 10 tal har derfor hoppet op til SUT.
Også har Magnus Oscarsson stoppet som træner for
Mini-SUT. Kirsten Møller tager videre ved klubbens største indgangsdør.
Under Magnus sygefravær, inden sommer, hoppede Lotte Lüthje og Simon Stoumann in som tovholder og afvikler. Stort TAK til dem! Kirsten Olsen, Vibe Bøgevig, Birger Tynell og Jens Anders
Hansen har hele året varet til uundværlig hjælp med
poster in og ud, saftevand og registrering med
mere. Også stort TAK til dem!
For første gang tog Mini-SUT til Bistruphegn som
er en god skov for børn. Ellers er det i våres skove
vi tager ud til. I den mørke tid bliver det meget
sprint og bynære træninger.
Sommerafslutningen var igen hjemme hos Hanna
med familie efter SI løb i Kirkeskoven. Tak Mette
og Philip for mad og pool. Alle børn fik her en medalje med hjem til sommerferien.
Den 11. oktober var der stor efterårs fest ved
Femsølyng med Torben og Kaj som grillmester.
Efter et mange posterløb med et opskaleret kort ved
søerne stod det klart at kør og tjuren vinder konkurrencen som at vagte poster. Et fåtal poster udgik
derfor fra ”konkurrencen”.
Den traditionsenlige Halloween træningen blev i år
en uhyggelig historie og de flinke og søde spøgelserne skal komme igen til næste år.
Julefesten blev lidt COVID ramt med tvungen
udendørsfest i støvregn. Men de unge var meget
glade og fik en slikkepåse med hjem.”
Lotta tilføjer:
”Jeg ønsker at tillægge en stor tak til Magnus for de
mange år med træning. Det har været mange mandage hvor der skulle laves baner og lægges op til
træning, leg og udfordringer. Det var sjovt at få
prøve på selv om jeg ikke hade nogen erfaring af
den type projektledelse.
Jeg fik hurtigt lært hvordan Condes fungerer og
hvordan man printer kort. Udfordringen låg i at
både lave baner til de mindst tumlinger og til de erfarne pre-teens. Men der var mange til at hjælpe
med det hele.
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Foråret 2021 bød på mange nye børn som ville
prøve orientering. Min første træning kom der 17
nye, hvis jeg ikke husker forkert. Det var dejligt at
have så mange fra klubben som tog en ekstra tur og
var skygge-hjælper.”
Redaktørsposten på Komposten blev min prioritering og jeg var derfor glad når først Simon og derefter Kirsten meldte sig til Mini-SUT posten. Kirsten er en overkvalificeret arving som vi er meget
glæde for har taget ansvar for Mini-SUT for en tid
fremover. Vores mindste løber er i gode hænder og
vi glæder os til at se hvad Kirsten finder på af nye
træningsopgaver. Jeg tror det bliver både fest og
farve i skoven. ”
Kirsten afslutter beretningen om mini-SUT:
” Mini-SUT har fået en fin julegave! – nemlig et
antal lamper med farvet lys, som er så tilpas robuste, at de kan bruges til udendørs træning på alle
mulige måder. Tanken er, at de kan opsættes på et
lidt mindre område og hjælpe de yngste løbere på
vej til at forstå, hvad et kort er, og hvad man kan
bruge det til. Samtidig er der som sædvanligt skovbaner til klubbens yngste og sejeste løbere.
Træningerne er præget af stor energi, og det er
umuligt ikke at blive lidt glad, når man ser børnenes glæde ved at bevæge sig med og uden kort.
Fire fantastiske hjælpere bør have den allerstørste
tak for jeres store indsats med at opretholde et robust mini-SUT tilbud, nemlig Kirsten Olsen, Vibe
Bøgevig, Birger Tynell og Jens A. Hansen. Tusind,
tusind tak til jer!”
SUT
Søllerød Ungdomsteam, forkortet SUT, er gruppen
af ældre unge fra omkring 11 år. Træning for SUT
finder sted hver mandag fra 17:30 til ca. 20:30. Den
består, når det ellers er muligt af gennemføre på
grund af pandemien, af praktisk træning i skoven,
fællesspisning og til afslutning tørtræning i klubhuset. Kirsten Møller beretter:
”Nå. Det blev endnu et Corona år, men på vej mod
en ny tid lysner det sportsligt.
1. Vi startede i stram lockdown, men efter at
der blev åbnet, har vi kunnet afholde skovtræninger hele året uden restriktioner.
2. Størstedelen af året lykkedes det også at
indvie vores fine nye køkken (tusind tak til
Henrik Molsen, Jacob Sommer og en masse
andre seje ildsjæle) og holde almindelig
spisning og tørtræning.
3. Alle DM blev afholdt.
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4. Den internationale kalender blev opretholdt
i stort omfang, selv om kosmopolitterne
nok har haft deres hyr med at holde styr på
Corona-ind- og udrejseregler, Coronapas,
tid fra sidste Corona vaccination, forskel på
hurtig- og pcr-test osv. osv. Men SUT’erne
nåede ikke på fælles udlands-klubtur.
Som sagt kom træningerne i gang igen. Vi har året
igennem haft en stor fast gruppe, som trofast mødte
op mandag efter mandag, men de tidligste nationale
konkurrencer led under nedlukningen. De mest
løbs-sultne måtte undvære både Danish Spring,
som på dagen blev erstattet af elite-testløb og i stedet afholdtes i august, og det oprindeligt planlagte
påskeløb på Rømø blev også aflyst. Nogle tog i stedet til Læsø og fik flere på opleveren, dels med virtuel postklipning ved løbene, dels med det specielle
terræn og kulturlandskabet – med huse med Corona-hår (tangtag) og saltsydning som de mest
fremtrædende eksempler.
Så startede konkurrencesæsonen, og søllerødderne
vågnede. DM Ultralang i april blev ikke truet af corona, men af god gammeldags tøsne i rigelige, slubrende mængder i Sorøskovene, hvor Ingrid Due
Nygaard og Mathilde Smedegaard Madsen præsterede til sølv i henholdsvis D14 og D20. Foråret
mandede sig op, og en solbeskinnet søndag var der
SM sprint i Køge, hvor Ingrid igen tog sølv i D14,
mens Frida Hagedorn snuppede bronze i D16, Mathilde tog guld i D 20, Vincent Becker bronze i
H16, Mathias Buchgreitz sølv i H18 og Lukas
Becker guld i H20. Søllerødder er åbenbart gode i
al slags vejr, og i mere solskin blev det til en næsten
rigtig DM-fest ved sprintweekenden på DTU (arrangeret af os selv), hvor det blev til guld til Ingrid
og Mathias, sølv til Frida og bronze til Mathilde.
Sommerferien bød på en enkelt sommer-SUTtræning, nok fordi mange var opsatte på at komme
på rigtig sommerferie efter Corona sommeren
2020. I starten af august var der SM stafet og lang
i Tisvilde Hegn, igen med Søllerød som arrangør.
På stafetten præsterede Oskar Bæk Christiansen,
Laura-Johanne David Koue og Nathan Philibert at
tage guld i DH43, mens Carla Eiberg, Norah Christensen og Hanna Bæk Christiansen tog sølv i D12,
Ingrid Due Nygaard, Louisa Oscarsson og Ella Reker Hadrup fik sølv i D16, og Sebastian Røysland
Maltby, Vincent Becker og Ditlev Melbye tog
bronze i H16. På lang tog Hanna guld i D12, Laura
og Ingrid hhv. sølv og bronze i D14, Emilie guld i
D18, Wilfred Nohr Bøgevig-Løkkeholt bronze i
H10, og Oscar guld i H14.
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I august rykkede flere nye SUT-løbere op fra miniSUT, og første mandagstræning efter ferien var
fælles for både SUT og mini-SUT med mange! deltagere, der sammen spiste sandwich og drak sodavand efter træningen. Senere holdt vi en egentlig
oprykningsdag med fælles orienteringsaktiviteter,
skattejagt og masser af kage og slik. I slutningen af
måneden drog vi til Vejle Ådal, hvor DM-mellembanerne var højere, end de var lange. Hér tog Mathilde og Alberte Kaae-Nielsen hhv. sølv og bronze
i D20, mens Mathias tog sølv i H18.
Mens vi andre løb divisionsmatch, forsvarede Mathilde og Alberte de danske farver ved junior-VM i
Tyrkiet, som var blevet flyttet flere gange fra de
planlagte datoer i efteråret 2020, men som det heldigvis endelig lykkedes at afholde. Selv om det
ikke blev til topplaceringer, præsterede begge fornemt i den hårde konkurrence.
Så var der ellers lagt op til klubtur (tak til Magnus
for at arrangere!) til DM-weekenden i det vestjyske
– en utrolig hyggelig tur, dels fordi klubture altid
er hyggelige, og dels fordi vi havde undværet i så
lang tid... Ved DM-stafet i Blåbjerg fik Carla, Norah og Hanna en fantastisk sølvmedalje i D12 efter
et mindre drama omkring beregnervognen (det var
ikke pigernes fejl kan vi godt afsløre). D14-pigerne
Laura, Ella og Ingrid sikrede bronze i en stærkt besat D16-klasse, og Nathan, Sebastian og Vincent
kan være lige så stolte af deres bronzemedalje i
H16 i et meget u-søllerødsk terræn – og kan nok
også sende lidt tak til den vestjyske ekspert Bo for
instruktioner inden stævnet. Derefter drog vi til
Stråsø og DM lang, hvor vi klappede ad Mathildes
guld i D20 og Mathias’ bronze i H18 (der var vist
noget med noget flødebolleræs, men det må I selv
spørge Mathias om
).
Mange af de unge deltog derefter i sølv-erobringen
ved DM for klubhold i Klinteskoven. Siden drog de
til Bornholm og Höst Open på en ikke så stor, men
fantastisk hyggelig klubtur, hvor der også blev tid
til at rekognoscere lidt før den forestående DMopgave i september 2022. Tak til Anne Skovbæk
for koordinering!
Ved årets sidste DM, nemlig nat i Bidstrup-skovene, blev det lidt atypisk kun til én medalje til
SUT’erne, men hvilken én – Mathias tog årets andet individuelle DM-guld i H18.
Efteråret blev også præget af overvejelser om træner- og træningsstrukturen for SUT. Det endte med,
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at Fiona Becker påtog sig den vanskelige opgave at
koordinere opgavefordelingen for træningerne.
Flere bød ind med at hjælpe på forskellige måder
ved skovtræningerne og mange tak til alle for det,
men især Lukas skal have stor, stor tak fra alle i
SUT for at tage ansvar for størstedelen af træningen
i det sene efterår og vinterperioden. Vi har brug for
flere, der vil påtage sig at arrangere træninger, og
heldigvis har tre unge SUT-løbere (Mathias, Sebastian, Nathan) og SUT-træner Mads brugt nogle
mandagsaftener hér i vintertiden på at dygtiggøre
sig ved DOF’s nye trænerkursus, hvor de følger
sporet for ungdomstrænere.
I 2022 drømmer vi om at få flere store og små til at
deltage ved stævnerne – også DM. Orientering er
en sport, hvor DM er et samlingspunkt for alle
aktive løbere uanset niveau, bare med kvalitetsbaner og ofte i lidt mindre kendte og anderledes terræner end dem, man normalt træner i. Særligt for i
år arrangerer vi selv DM-stafet og lang på Bornholm, og det vil være perfekt, hvis mange familier
tager med, så de voksne kan hjælpe med afviklingen, mens børn og unge kan prøve at løbe nogle superbaner i fantastiske skove på højkvalitetskort.
I det hele taget er alle orienteringsstævner en slags
træning, bare endnu sjovere
Og så har vi jo allerede to klubture, hvor både miniSUT og SUT også meget gerne må deltage: Til
sprint-VM i Trekantområdet og 5-dages i Dolomitterne ved Madonna di Campiglio. Turene ligger
back-to-back i sommerferien, og de, der ikke har
hørt om dem, kan kontakte hhv. Kirsten og Ulrik
for at høre mere.
På vegne af SUT-trænerteamet
Kirsten Møller.”
Breddetræning
Henrik Kleffel har nu stået i spidsen for 322 voksentræninger eller breddetræninger, som vi også
kalder dem. I alt er der holdt 722 af dem siden begyndelsen i 2003. Træning nr. 700 foregik i Geel
Skov, og jubilæet blev fejret med et lille Kaj og
Torben-arrangement ved Madpakkehuset. Træningerne arrangeres af et team af faste banelæggere,
som går under navnet Træningsbanden. Herom skiver Henrik:
”Ikke meget var i 2020 som det plejede…”. Ja sådan var indledningen til breddetræningens beretning for det år. For året 2021 kan jeg så desværre
skrive, at meget er som vi kender det fra sidste år.
11
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Igen en sæson, hvor Coronaen forårsagede aflysninger, men denne gang kun otte aflyste træninger.
Otte aflyste træninger der blev erstattet med tilbud
om selvtræning. Ikke mindre end ni træninger blev
tilrettelagt og tilbudt som selvtræning. Sidste af
disse selvtræninger var lagt i Terkelskov/Nyvang,
hvor Troels Christiansen lagde banerne og lod dem
fortsætte som OTØ-træning (Orienteringsteknik
Østkredsen).
Så endelig den 6. marts 2021 var der igen så megen
styr på smitten, at vi kunne genoptage vore vanlige
træninger. Tre lørdagstræninger nåede vi, inden det
var tid for torsdagstræningerne. Desværre gik de
mange aflysninger ud over fastelavn, hvor ellers
Kattekongen 2020, Mogens Maltby generøst havde
tilbudt at stå for arrangementet 2021. Det har vi så
til gode i 2022.
Inden sommerpausen nåede vi en del forsinket på
grund af de mange aflysninger, frem til træning nr.
700 siden breddetræningens fødsel i sin nuværende
form i 2003. Jubilæer af den slags er der blevet tradition for at markere, hvilket da også skete denne
gang ved træningen i Geel Skov. 85 deltagere
denne dag, og det uden at tælle kagemænd og -koner med.
Sommerafslutningen var igen med en træning i Tisvilde Hegn og efterfølgende grill og hygge i Vejby
Strand, hvor vi nød godt af familien Thisteds store
gæstfrihed.
Breddetræningerne har helt som sædvanligt været
spredt ud over vore lokale skove og flere ”gæsteskove”, hvor vi har lånt kort af andre klubber. Alle
disse træninger er bl.a. kendetegnet ved, at flere af
klubbens medlemmer i regi af Træningsbanden har
brugt tid og kræfter på at lægge banerne, sætte posterne i skoven, stå ved bordet og sende løbere i
skoven og så nogle gange også selv samle posterne
ind igen. Heldigvis har der da også været andre
hjælpsomme medlemmer, der har taget en tørn med
indsamlingen, hvilket er en meget stor hjælp. Stor
tak til Træningsbanden. Uden jer, ingen træninger.
Som et nyt indslag i træningerne har enkelte af de
sædvanlige træninger været erstattet af OTØtræninger. Det vil sige, at vi har benyttet os af de
baner som OTØ alligevel har lavet hen over året.
På den måde har vi et par gange trænet i St. Dyrehave, hvor vi ellers ikke kommer så tit, hvilket selvfølgelig har givet nye udfordringer for deltagerne.
Ideen med ved nogle træninger at bruge OTØ’s ba-
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ner er blevet taget godt imod, hvorfor vi også fremover vil gøre brug heraf. Brug af OTØ’s baner er
forbundet med et gebyr, men ved breddetræningerne betaler klubben dette gebyr.
Klubmesterskabet 2020 nåede aldrig at blive afviklet. Derfor var det da også med stor forventning, at
vi kunne annoncere et klubmesterskab 2021 i december. Men, men… Coronaen pressede sig igen
på med nye begrænsninger i forsamlingsfriheden,
hvorfor vi igen var i fare for aflysning. Så galt gik
det heldigvis ikke. Klubmesterskabet blev afviklet
i Jægersborg Hegn, hvor Gert havde lagt banerne
og pudsede sit velkendte koncept med ”kend din
egen tid” af til lejligheden.
Længe så det ud til, at Hanna Bæk Christiansen
med et fejlgæt på kun ét sekund skulle være Klubmester 2021. Det vil sige lige indtil Erik Melbye
som en af de sidste løbere også kunne præstere et
fejlgæt på kun ét sekund. Året 2021 byder derfor på
hele to Klubmestre. Den ikke mindre ærefulde titel
som Årets Skildpadde tilfaldt Lisbeth Søgaard Jensen. At gætte mest fejl er jo ingen sag, hvorimod at
gætte næst mest forkert, straks er en anden sag.
Stort tillykke til Klubmestre og Skildpadde.
Ikke mindre end 104 deltagere var vi ved Klubmesterskabet. Desværre tillod restriktionerne ikke den
efterfølgende planlagte klubmesterskabsfest med
kagekonkurrence og kåring af Årets Bom.
Julemaveløbet havde Michael Graae allerede lavet
til julen 2020, hvor det ikke lod sig afholde. I stedet
kunne de nu anvendes til Julemaveløb 2021. Med
udgangspunkt fra grusbanen bag Holtehal 2 gik det
nu i skoven med baner formet som hjerter, vaniljekrans og kræmmerhus i en flot vinterskov. Det var
der 119, der havde valgt at deltage i.
Lidt statistik skal I ikke snydes for. Det blev til
”kun” 35 træninger med 2.253 startende, hvilket giver et snit på mere end 64 pr. træning. I øvrigt
samme som året får. Og så er der selvfølgelig ikke
talt selvtræninger med.
I alt 235, inkl. gæster, har startet til træningerne hen
over året. Heraf har 51 deltaget i halvdelen eller
flere af træningerne. Ingen kunne dog måle sig med
Mr. 100%, David Palsgaard.”
Løbeteknisk træning
Den tekniske løbetræning om torsdagen og styrketræningen om fredagen er åbne for alle klubbens
medlemmer. Andreas Mikkelsen har ledet løbetræningerne de senere år. Om 2021 skriver han:
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”Året 2021 har været præget af en lille deltagelse i
træningen og enkelte aflysninger. Vi har normalt
været 4-5 stykker. Det er sket et generationsskifte i
de aktivt deltagende SUT-løbere, som muligvis er
årsagen til det mindre deltagerantal.
Vi har holdt fast i at træne hver torsdag 17.30 fra
klubhuset det meste af året foruden at være ved de
breddetræninger, der ligger tættest på Søllerød.
I NatCup-ugerne har træningerne været langtur i
terræn, mens de resterende træninger har været en
blanding af lange og korte intervaller i forskelligt
terræn.
Året 2022 bliver anderledes, da undertegnede [Andreas] tager et halvt år til Bornholm fra februar til
og med juli. Da jeg ikke har kunnet finde en afløser,
er planen, at træningen styres fra øen og udføres af
dem, der kommer. Det bliver lidt spændende, om
dette kan lykkedes.”
Styrketræning
[Skrevet af Andreas] ”Styrketræningen foregår
hver fredag kl 16.30 ved Petter Kann på Dronninggaardskolen grundet renovering af Holtehal 2.
Fremmødet er stabilt på omkring 10-15 deltagere i
alle aldre. Der bliver gået til den, men med stort fokus på skadesforebyggelse og kvalitet i øvelserne.”

Eliteudvalget

Søllerød Orienteringsklub

Testene fandt sted på løbebånd, og bestod dels af
en submax. test, som testede deltagernes løbeøkonomi og mælkesyretærskel, og dels af en max.test,
der fastslog VO2max hos deltagerne. Derudover
var Brian forbi klubben en aften og samlede op på
de ting, han observerede.
Deltagerne blev gennem forløbet klar over deres
egen profil, og de blev klar over på hvilke fysiske
områder, de har deres styrke og svagheder. Fx var
det helt tydeligt, at nogle har god løbeøkonomi,
men lav VO2max, mens det hos andre var omvendt.
Dvs. at det for den enkelte blev tydeligt, hvor man
ville kunne forbedre sig.
Forløbet var en decideret øjenåbner for de fleste,
der også blev klar over, at de fysisk er forskellige,
og at de har forskellige forudsætninger og forskellige behov, og samtidig blev de på en meget nærværende måde gennem forløbet gjort bekendt med
fysiologiske begreber og størrelser - det gjorde et
stort indtryk på dem, når de på diverse monitorer
under testen direkte kunne aflæse laktatniveau mm.
Sammenfattende er det min oplevelse, at forløbet
har været en stor succes.
Så mange tak til DOFs Venner for at have givet vores unge løbere en rigtig positiv oplevelse, som helt
sikkert vil være værdifuld for dem i mange år fremover!

Troels Christiansen er formand for Søllerød OKs
Eliteudvalg, som har fokus på udvikling af klubbens unge talenter. Om aktiviteterne i 2021 beretter
han:

Landshold/Resultater
Mathilde Smedegaard og Alberte Kaae-Nielsen løb
sig til JWOC i Tyrkiet (Juniorverdensmesterskaberne 17-20årige), mens Mathias Buchgreitz var så
tæt på som man kan være (fra DOFs hjemmeside):

Udvalget
Udvalget udgjordes i 2021 af Mogens Hagedorn,
Mathilde Smedegaard, Mikkel Kaae-Nielsen, Rasmus Thrane Hansen, Kirsten Møller og undertegnede. Møder har der været et par enkelte af, alle afholdt online.

Sprint
De fire sidste piger løb også rigtig flot. Mathilde
Smedegaard Madsen, … og Alberte Kaae Nielsen
var mellem 2:04 og 2:53 efter som nr. hhv. 40, …
og 57.

Tests
Via støtte fra DOFs venner og Andreas Mikkelsens
netværk har vi i 2021 gennemført et fysisk testforløb hos Brian Dåsbjerg/Danish Sports Academy,
som var rettet mod vores TC-løbere. Andreas fortæller:
Testene fandt sted 2 gange, henholdsvis forår og
efterår 2021, og der var 10 deltagere om foråret,
men kun 8 om efteråret, da 2 desværre var blevet
skadet hen over sommeren.

Mellem kval
Mathilde nr. 8 i sit heat og bedste dansker
Mathilde Smedegaard Madsen fik en forrygende
start. Efter de første fire tekniske poster og banens
længste stræk, lå hun på en 4. plads. Men især et
2½ minutters bom på post 10 blev dyrt - og hun
sluttede som nr. 30 - 6 minutter efter den svenske
storfavorit Hanna Lundberg, der løb en sikker sejr
i hus.
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Lang
De fire sidste piger løb sig også alle i den bedste
halvdel. Alberte Kaae Nielsen nr. 43, og Mathilde
Smedegaard Madsen nr. 57. Så en overordnet flot
dansk holdpræstation.
Begge piger har været seje og stabile over hele sæsonen med 4. hhv. 6. plads på juniorranglisten, Løberen League. DM-medaljer mv er det også blevet
til.
Til gengæld var Mathias med til EYOC i Letland
(Europamesterskaberne for 15-18årige) i august,
som en af de absolutte profiler i H18 (fra DOFs
hjemmeside):
Mathias Buchgreitz nr. 10 i H18
Det lykkedes lige præcis ikke Mathias Buchgreitz
at løbe sig til en plads til junior-VM, men i dag fik
han vist, at han har niveauet til at være med helt
deroppe hvor det er sjovt. Mens Danmark ikke stiller med junior-VM løbere i H18, stiller mange af
de andre nationer traditionelt set med deres bedste
løbere. Set i det lys var det en fantastisk præstation
af Mathias at løbe sig i top 10.
Flot holdpræstation af H18 holdet
I H18 løb Mathias Buchgreitz en flot førstetur. Han
kunne sende Anders Secher Thomsen ud i fjerde position.
I 2022 er Mathilde igen blevet udtaget til U23
landsholdsgruppen, og Mathias Buchgreitz har fået
wildcard til første halvår af 2022. Mathias slutter
også fornemt på ranglisten som nr. 5, med alle afdelinger gennemført! DM-medaljer mv er det også
blevet til.
Søllerød stafet/10mila satsning
6. sæson med stafettræninger, og heldigvis fortsat
med kompetente Johan Aagaard som træner. Træningerne holder både højt niveau og høj intensitet,
og vi oplever tilgang af passive medlemmer fra andre klubber. Alene af den grund, at de synes vores
træninger er vildt gode. Vi har sagt det i 5 år nu,
men vi ved du rykker dig og bliver en bedre natløber, til samlet start og får forbedret kondien oveni.
(samme tekst som fra 2020!).
Vi håber på et fedt 10mila, en god fortræningstur til
Kanneberg ved Halmstad i april, og lidt mere Søllerød-eliteaktivitet end de foregående år. Vi er rigtig mange løbere i klubben, som træner og kan løbe
stabilt fra H/D15-45, vi skal nok bare prioritere at
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dukke op samtidig
. I 2022 forstærkes vi yderligere med talentfulde Jacob Seerup Kirkeby, der tidligere har løbet på Bornholm.
Tak for træninger på højt niveau (igen igen) til Johan Aagaard, og tak for samarbejdet til det øvrige
udvalg.”

Kort
Niels Raagaard har som bekendt gennem mange år
holdt kortene over vores lokalskove opdaterede.
Sidste år nævnte jeg i beretningen, at opgaven er
vokset betydeligt, og at flere områder trængte til at
blive tegnet fra bunden. Det fik vi mulighed for i
2021, hvor den professionelle litauiske kortegner
Gediminas Trimakas, som vi har brugt ved tidligere
lejligheder, gik i skoven med GPS og blyant. Resultatet er, at vi har fået opdateret værktøjskassen
med nytegnede kort over Geel og Rude Skov. De
bruges flittigt ved vores træninger, og at andre
klubber også kan have glæde af det, så vi til divisionsmatchen i Geel skov, hvor vi løb på vores eget
kort.
Til gengæld må vi sige, at kortene over Folehaven
og Trørød Hegn trænger alvorligt til en opdatering,
hvilket vi dog ikke har konkrete planer om i øjeblikket.
Michael Graae er den daglige koordinator af klubbens kortportefølje, herunder salg af kort.

Klubaktiviteter
I juli måned samledes verdenseliten til verdensmesterskaberne, WOC, i Doksy i Tjekkiet, som er
kendt af mange søllerødder fra 3 klubture hertil. Ulrik Illum havde arrangeret en fjerde klubtur derned,
hvor søllerødderne kunne løbe publikumsløb og
heppe på stjernerne. Da der var stor usikkerhed, om
WOC ville blive afholdt efter planen eller udskudt,
valgte vi allerede i 2020 at sætte klubturen i bero.
WOC blev i øvrigt holdt uden tilskuere.
Breddetræningernes sommerafslutning blev, som
det er sket mange gange før, holdt i Tisvilde Hegn
med efterfølgende grill- og hyggeaften hos Ellen og
Jens Aaris i deres sommerhus på kanten af Kattegat
ved Vejby Strand. Vejret var fantastisk, og det blev
et brag af en aften med den mest fantastiske solnedgang over Kattegat kun to dage før årets længste
dag. I 2022 holder vi sommerafslutning hos Akademisk Skytteforening ved Høje Sandbjerg, og her
skal lyde en meget stor tak til Ellen og Jens Aaris
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for at lægge hus til sommerafslutningerne igennem
mange år.
I 2020 blev vi snydt for klubmesterskaberne, men
lørdag den 11. december 2021 kunne vi holde dem
igen. Gert havde til anledningen langt baner i den
sydlige del af Jægersborg Hegn og udtænkt metoden, der blev brugt til at finde klubmester og skildpadde. Temaet var ”kend dig selv”. Den, der var
bedst til at forudsige sin egen løbstid, blev klubmester, og som beskrevet at Henrik ovenfor, har Søllerød OK fik nu 2 klubmestre i 2021. Desværre var
Danmark i december igen blevet Corona ramt, og
vi måtte aflyse den efterfølgende klubfest med kagekonkurrence og BOM-kanon.
2. juledag holdes ifølge traditionen julemaveræs,
hvor vi har lejlighed til at ønske hinanden glædelig
jul og få lidt motion mellem alle julemåltiderne. På
slaget 10 mødtes vi en frostklar vintermorgen på
grusbanen bag Holte Hal 2. Michael Graae havde
lagt baner med sindrige forløb, der havde navne
som Julehjerte, Kræmmerhus og Vaniljekrans, men
inden vi blev sendt i skoven, fik vi lejlighed til at
hædre David Palsgaard, som har deltaget i samtlige
årets 35 breddetræninger, og Kirsten Olsen, som
var løber nr. 2.000, der startede på en breddetræning i 2021. Det traditionelle gruppefoto af alle deltagerne må vi tænke os til i år, men Henriks statistik
viser, at 119 søllerødder deltog i julemaveræset.

Klubben generelt
Ved udgangen af 2021 havde klubben 334 aktive
medlemmer og 27 passive, aldersfordelt som vist i
tabellen.
På grund af pandemien og forsamlingsloftet var det
i 2021 ikke muligt at mødes fysisk til klubbens generalforsamling. Den blev i stedet holdt over Zoom
den 14. april, hvor 43 medlemmer koblede op. Bestyrelsens beretning, regnskab for 2020 og budget
for 2021 blev godkendt og taget til efterretning
uden kommentarer. Kontingentet for 2021 var uændret. Der var ikke stillet forslag fra medlemmerne
til behandling på generalforsamlingen.
Vores daværende kasserer, Trine Næstoft, havde
ønsket at træde tilbage fra posten, og Lars Fock

2021

-12 år
45

13-18 år
48

blev valg som ny kasserer. Desuden blev Jette Nygaard Jensen og Michael Graae valgt til bestyrelsen. Henrik Kleffel genopstillede ikke. Stor tak til
Trine og Henrik for det store arbejde I har lagt i
kassererjob og bestyrelsesarbejde.
Sædvanen tro hædrede vi Årets Søllerod, som blev
Gert Bøgevig. Gerts store arbejde for klubben gennem mange år er de fleste bekendt, og Gert fik stor
virtuel applaus. Fortjenstpokalen fik Gert overrakt
ved en lørdagstræning.
Adgangen til klubhuset har også været begrænset i
en del af 2021 ikke mindst af hensyn til vores underbo, børnehaven, der er underlagt strenge krav
om rengøring og desinfektion af blandt andet vores
fællesarealer, dvs. trappe og kælder.
I en del år har Holte Idrætsforening (HI) kæmpet
for at få opført en ny Holtehal 3 på Rudegård Stadion. I 2015/2016 udarbejdede HI et skitseprojekt,
der placerer en ny hal mellem de to eksisterende og
desværre vil medføre, at vores klubhus fjernes. Projektet gik den gang i dvale, men idrætsområdet har
op til kommunalvalget igen fået politikerne bevågenhed. Konkret har de forhåndsreserveret 10 mio.
kr. til en ny hal på Rudegård, hvilket dog langt fra
vil dække de reelle omkostninger.
Bestyrelsen har foreløbigt nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Henrik Molsen og Michael Graae,
som dels følger udviklingen, men også har til opgave at tænke i alternativt klubhus / -lokaler og at
monitorere de politiske strømninger efter valget.
Det bliver et fokusområde for bestyrelsen i 2022 at
udarbejde en løsning, der sikrer velegnede klubfaciliteter for Søllerød Orienteringsklub i lang tid
fremover. I tilknytning til dette skal der også findes
en løsning på opbevaring af vores materiel, som i
dag både opbevares under trange forhold i kælderen under Vangeboskolen, hvor adgangsforholdene
er besværlige, og i kælderen under Rønnebærhuset.
Det Digitale Klubhus kom til verden under pandemien og er blevet et nyt sted, hvor medlemmerne
kan dele historier og billeder om livet i klubben.
Vibe har redigeret og udgivet Komposten gennem
20 år. Oftest med 6 spændende numre á 20 eller
24 sider hvert år.

Fordeling på alder af klubmedlemmer
19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-69 år
27
33
113
33

70- år
35

I alt
334
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Det har været et kæmpe arbejde at samle stof, redigere indlæg, få bladene trykt og derefter 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.
Som Vibe selv skriver i augustnummeret af Komposten, hører vi jo hver især ikke med i alle grupper, og Komposten giver os mulighed for at følge
lidt med i, hvad der foregår uden for vores egne
cirkler.
Vibe ønskede at give stafetten videre, og Lotta Lüthje og Anne Skovbæk har grebet den. Det er blevet
til 3 numre fra deres hånd i 2021; det seneste trykt
i farver på forsøgsbasis. Stor, stor tak til Vibe for
de mange spændende numre af Komposten og tak
til Lotta og Anne for at tage over.
I 2021 sagde vi farvel til Søllerød Orienteringsklubs ældste medlem, Ib Glud Konradsen, som desværre ikke er blandt os længere. Ib var medlem af
klubben fra dens oprettelse i 1990, men var aktiv i
orienteringssporten længe før. Mindeord om Ib,
skrevet af Kaj Rostvad, blev bragt i december nummeret af Komposten.
Vi skylder vores mange frivillige i Søllerød Orienteringsklub en stor tak. Uden jer ville Søllerød Orienteringsklub ikke være den succes, som jeg tror vi
alle er enige om, at den er. Uge efter uge lægger
vores trænere mange timer i at forberede og afholde
træninger, som ud over at være orienteringssportslige træninger i høj grad er fundamentet for det sociale liv i klubben. Men bag kulisserne er mindst
lige så mange engageret med administration af tilmeldinger, medlemmer, redaktion af Komposten
og hjemmesiden, vedligeholdelse af materiel og
klubhus, rengøring, korttegning, kortsalg osv., osv.
Listen er lang. I 2021 holdt vi ud over molboløbene
to store og to mindre stævner. Rigtig mange af jer
har været involveret med planlægning og den praktiske afholdelse dem. Orienteringssporten er arrangementstung, og til hvert stævne er der lagt mange,
mange timer i forberedelse og afholdelse, og vi er
virkelig afhængige af vores medlemmers engagement og bidrag. Det har heldigvis aldrig været et
problem, og for det skal I have stor tak.

Fremtiden
Vores træningsaktiviteter er i fuld gang i 2022. For
SUT-træningernes vedkommende er det dog kun
skovtræningen, der er i gang, hvorimod fællesspisning og tørtræning er stillet i bero, indtil Corona
forholdene igen tillader dem.
16
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Molbosæsonen er i gang med en coronatilpasset
model, hvor deltagerne opfordres til selv at printe
kort og betale med MobilePay på forhånd for at reducere opholdstiden indendørs i stævnecentret.
Deltagerantallet efter de første løb ligger på niveau
med de foregående år.
Onsdag den 23. februar er Søllerød vært for sæsonens 7. afdeling af NatCup, der finder sted i Rude
Skov. Anne Skovbæk er stævneleder og Ulrik Illum er banelægger.
Copenhagen Exhaust Trail er i skrivende stund
endnu ikke datosat, men forventes afholdt i juni.
I weekenden 10.-11. september er Søllerød OK arrangør af DM Stafet og DM Lang i henholdsvis
Slotslyngen og Paradisbakkerne på Bornholm.
Planlægningen har allerede stået på gennem et par
år ledet af Anne Kaae-Nielsen og Troels Christiansen med Bo Konring og Steen Piil som banelæggere. For de fleste danskere er der langt til Bornholm, men vi håber, at et danmarksmesterskab med
super baner i de specielle bornholmske terræner vil
friste en stor del af orienterings Danmark til at tilbringe en weekend med o-løb og turistoplevelser på
Solskinsøen. Søllerødderne bliver heller ikke
snydt. Vi skal bruge mange frivillige til selve stævnet, men det er vigtigt for os, at søllerødderne også
får en mulighed for at komme i terrænet, og at der
bliver tid og lejlighed til at dyrke sociale relationer.
Men forinden er Dansk Orienteringsforbund vært
ved verdensmesterskaberne i orienteringsløb,
WOC, i slutningen af juni måned. WOC er nu blevet delt i to, således at der holdes mesterskaber i
sprint og i skov på skift hvert andet år. 2022 er første gang der holdes sprintverdensmesterskaber efter den nye model, og de foregår i Trekantområdet
i Østjylland i slutningen af juni måned. I tilknytning til eliteløbene holdes publikumsløb, WOC
Tour, der i modsætning til selve WOC omfatter
både sprint og skov. Det er en enestående mulig for
både at opleve verdenseliten på dansk jord og samtidigt løbe 6 spændende løb i høj klasse.
Søllerød Orienteringsklub holder klubtur i begyndelsen af juli til Italy 5-Days i Dolomitterne ved
Madonna di Campiglio. Information om denne med
tilmelding er sendt til alle klubbens medlemmer.
I 2021 erobrede Søllerød OK en flot førsteplads i
Østkredsens 1. division. Den bliver der mulighed
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for at forsvare ved de to indledende runder af Danmarksturneringen. Første runde finder sted den 24.
april i Store Hareskov, hvor vi ikke løber så ofte.
Anden runder finder sted den 4. september i en p.t.
ukendt skov i Nordsjælland. Klarer vi os godt, dvs.
samlet bliver nr. 1 eller 2, løser vi billet til finalen
den 9. oktober i Graasten. Og selvfølgelig arrangerer vi en klubtur derover, hvis det bliver aktuelt.
Det ”hemmelige våben” til at komme så langt er, at
vi deltager mange i de to indledende runder. Alle,
uanset alder, køn og o-løbserfaring, har en vigtig
rolle at spille i divisionsturneringen, som er en
breddebegivenhed.

vi havde håbet, men det er på trods heraf lykkedes
at gennemføre langt de fleste af de aktiviteter, vi
havde planlagt. Molboløbene, DM Sprint og de
ugentlige træninger i første halvår lykkedes udelukkende på grund af søllerøddernes vilje til at gennemføre planerne og opfindsomhed til at finde måder at gøre det på trods de svære omstændigheder.
Endnu en gang viste vi, at hvor der er vilje, er der
vej.
Trørød i januar 2022
- Niels la Cour Bentzon

Dette er beretningen om Søllerød Orienteringsklub
i 2021. Vi kom ikke ud af coronaens skygge, som

En O-løbers historie
Fortalt af Erik Brühl Del 2
I 1960’erne var orienteringsløberne meget alsidige,
så det var helt naturligt også at deltage i mesterskaberne under Dansk Terrænsportsforbund med afstandsbedømmelse, håndgranatkast og orienteringsløb med både natløb og dagløb. Damerne
havde sanitetstjeneste i stedet for håndgranatkast.
Mange deltog også i Feltsport, som henhørte under
Dansk Militært Idrætsforbund under DIF med disciplinerne Pistolskydning, Håndgranatkast, Afstandsbedømmelse, Kortlæsning og Orienteringsløb.
Damernes DM i terrænsport blev adskillige gange
vundet af ”Holtepigerne” og min broder Niels oprettede terrænsportsforeningen af 1961, hvor han,
Kurt Valleryd og jeg vandt allerede første år vi deltog. Vi havde jagtstart på 3. etape og på sidste post
mødte jeg den spurtstærke Ole Hansen, KIF, nu
OK73. SNIK stod for et B-løb i Slagelseskovene
året før med mig som banelægger, og jeg vidste,
hvilken granrække, der var hurtigst på vej til mål,
så jeg slog Ole Købmand med en meter. Broder Niels fik godskrevet 6 minutter på natbanen i Kastrup
Storskov, men det vidste vi ikke.
Vi har billeder af vinderholdet, som iført blazer,
slips og grå bukser slog kraftspring på Stillinge
Strand før præmieuddelingen. Gennem årene
havde vi i T61 mange gode placeringer med diverse
eliteløbere – som f.eks. Jørgen Chr. Nielsen fra FIF
– og jeg har stadig en del flotte præmier, senest fra
1977.

Feltsport var lidt sværere, fordi der indgik pistolskydning. Militæret brugte 9 mm Neuhausen – fra
Schweiz - og før min soldatertid gjaldt det om at
finde en god ven, der kunne undervise og som
havde adgang til en skydebane. Jeg deltog første
gang i 1961 og klarede mig godt, fordi løbskortet
midt på banen blev inddraget, hvorefter resten gik
efter et luftfoto med indtegnet bane – og luftfoto
var jeg jo helt fortrolig med. Jeg startede i militæret
som rekrut i 1964, men inden da havde jeg fået en
bronzemedalje i DM i feltsport. Pistolskydningen
foregik på nogle rullebaner på Flyvestation Karup,
og i en af de 3 skydninger blev de bevægelige
mål/skiverne slæbt efter en lastbil! I håndgranat
skulle vi kravle ned af en stige stå på bunden af et
skyttehul, men med mine 1,69 m kunne jeg ikke se
over banketten, så efter verbal protest fik jeg lov at
kaste fra stigens nederste trin.
Det blev det ikke bedre af. MEN så kom orienteringsløbet i Ulfsborg plantage på brunt kort i
1:40.000. 1 minut startmellemrum. Jeg startede
som nr. 40 og så nogle stykker på første del af banen. Vi prikkede selv ind post for post, og jeg fandt
hurtigt ud af en givtig strategi: Udenom af vej og
sti og baglæns ind. Selv fra sidste post til mål. Målmandskabet måbede: Jeg var første mand i mål.
Klædte om og spiste min madpakke – målmandskabet igen: Har du gennemført? JA det fremgår jo af
kontrolkortet. I o-løbet slog jeg min broder Niels
med 20 minutter, og nummer 3 med ½ time.
Den bronzemedalje + mit DM i 1963 talte godt, da
jeg stod i den kradsende uniform i 1964, og under
17
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de 2 år i militæret nød jeg rigtig mange militært udkommanderede ture til Nordiske- og Verdensmesterskaber, hvori deltog rigtig mange danske eliteløbere som Keld Olsen, Jørgen Chr. Nielsen og
Flemming Nørgaard. Vi mødte selvfølgelig igen
alle de kendte verdensstjerner. F. eks. hele det
schweiziske landshold, som pr. definition er i militæret til de segner.
Mens jeg nu er ved militæret, så blev jeg løjtnant
og medlem af reserveofficersforeningen, og som 3
uger gammel løjtnant og stadig værnepligtig blev
jeg udtaget til nordiske mesterskaber på Bornholm,
hvor jeg vandt orienteringsløbet med opløb på
Hammershus. Jeg blev senere udnævnt til premierløjtnant og deltog i nordiske mesterskaber, indtil
jeg var fyldt 43 år. Peter Werling deltog ligeledes
gemmen alle årene, og vi to kan fortælle mange
gode historier fra ind- og udland. Vi er dog blevet
enige om, at det gør vi ikke.
Til DM i Feltsport startede Peter Werling for AS og
jeg for reserveofficersforeningens Københavns
Kreds. Så selv med en 2. plads under DIF vandt jeg
DM under DMI. Peter Rude og jeg og mange andre
skiftende vandt adskillige Hold DM’er med 3 mand
i feltsport, og det var med københavnske rådhuspandekager året efter hver gang. DMI uddelte som
regel glas som præmie, og vores vitrineskab rummer et utal af glas i flere varianter, så borddækning
er meget nemt.
Sjællandskredsen og Københavnskredsen under
DOF uddelte i gamle dage sølvtøj i samme mønster
”Herta” med indgravering som præmier, og under
vores indbudte måltider er der vendt adskillige
skeer og gafler – i alle størrelser – med oplysning
om præmiedatoen.
Lotte og jeg bliver gift i 1966, hvor vi havde købt
hus i Nødebo – midt i Grib Skov - og Morten dukkede op 14 måneder efter. Jeg var ansat på et landinspektørkontor i Lyngby og en af mine første store
opgaver var at afsætte Herlev Sygehus – med punkter på hver af de nye 30 etager. Lægehuset er to etager højere end patientbygningen. Det er altså min
skyld, hvis det vælter!
DOF’s formand Torkil Laursen overtalte mig til at
være banelægger til DM i 1968, hvor man forsøgte
at åbne den lukkede Grib Skov til et enkeltarrangement. Vi holdt møde med 2 skovridere, der gav
grønt lys, og så fik jeg udleveret skovkort over hele
skoven. Det var i korttegningens barndom, så indtil
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1968 havde vi løbet DM på GI-kort i højst forskellige udgaver.
Jeg påtog mig opgaven som både korttegner og banelægger, og dermed var freden totalt forbi. Det var
mit første O-kort, men heldigvis var jeg jo også udlært teknisk tegner, så streger på et kort lød overkommeligt. Da baneforløbet var godkendt, var det
så bare med at komme i gang. Terrænet omkring
baneforløbet blev rekognosceret til mindste detalje,
mens resten på grund af tidnød blev rekognosceret
fra en cykel med korttegning efter hovedet om aftenen og natten. DOF’s tidligere formand og formand for IOF Olaf Andersen og Poul Erik Birk Jacobsen (Røde) var banekontrollanter, og de ville se
det hele, så vi cyklede skoven rundt i flere weekender i træk. Vel at mærke, hvor posterne skulle
sidde.
Heldigvis havde Lotte orlov fra Matrikeldirektoratet, så hun kunne passe Morten, for mig så de kun
om aftenen. Kortet og banerne blev færdige i sidste
øjeblik, og den største ros fik jeg af Flemming Nørgaards broder Leif, som ikke alene vandt sikkert,
men som bagefter bekendtgjorde: Det er det bedste
DM, jeg nogensinde har løbet. TAK FOR DET. Vibeke Bøgevig vandt DM i Dameklassen.
Kortet var i 1:25.000, og når jeg ser på det i dag, er
jeg glad over, at jeg ikke skal finde de små lysninger i en granskov. De fylder ikke 1 mm²! Årsagen
var den simple, at firmaets kopimaskine kunne
klare en A4. Det kunne præcis klare den lange
bane.
Arbejdet viste sig snart ikke at være forgæves, for
da DOF allerede året efter fik problemer med et
DM i Jylland, fik vi overtalt skovriderne i Grib
Skov til en tilladelse, og jeg fik som lokalkendt lov
til at bruge Skovskolen i Nødebo som stævneplads.
Kurt Christensen fra HOF og nu Farum OK blev
banelægger med den klare opgave at finde nogle
postplaceringer, hvor kortet passede.
Efter ganske få år fik vi tilladelse til at bruge skoven til nordiske mesterskaber for reserveofficerer,
igen med mig som banelægger. Ude i et moseområde skulle jeg bruge en post, og i mangel af bedre
samlede jeg fra området så mange sten, at der
kunne indtegnes en sten på kortet. Ingen protester,
for placeringen var jo korrekt.
Tilbage til DM i Grib Skov i 1968. Til Sankt Hans
bålet i SNIK på Rundforbi Stadion spurgte Karen
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og Arved Nielsen, hvor vi skulle holde sommerferie. Morten var på det tidspunkt 8 mdr. gammel, så
vi svarede vel: Hvor tager man hen med sådan en
lille fyr? Jeg skulle til DM i feltsport i Viborg med
DM i stafet i Vrøgum ugen efter, så enden blev at
vi lånte sommerhuset ved Jammerbugten i den mellemliggende uge.
DM i Viborg gik udmærket – kortlæsningen på
Daugbjerg Dås blev lukket på grund af dårligt sigt
lige inden, det blev min tur, og de medhjælpende
soldater måtte skubbe vores Volvo Amazon ud af
den regntunge græsmark. Festligt syn med Mortens
kravlegård på taget.
DM i stafet gik over al forventning. Torben Jørgensen og jeg løb de første 2 ture og sendte Keld Olsen
ud på en 4. plads – nogle minutter efter de førende.
Tiden gik og vi regnede på det og råbte -uden at
kende stillingen ude i skoven – KOM SÅ KELD.
Jyderne og fynboerne blev skide sure og sagde, at
det måtte man ikke. MEN – hvem kom først ud i
målslusen – Keld Olsen – gift med Kirsten Olsen.

Igen modtagelse på Søllerød Rådhus. Disse modtagelser blev indført i 1964 for dem, der havde vundet DM eller NOM eller VM i 1963. Egentlig var
det formanden for Søllerød Bold Klub, Svend Aage
Remtoft, der havde overtalt sin kone i kommunalbestyrelsen til, at Søllerød Bold Klub skulle modtages på Rådhuset, fordi klubben var kommet i 4.
division. Peder Jensen, som var søn af stadioninspektøren på Rudegård Stadion, Anders Jensen, og
som i øvrigt som ung boede i lokalerne, hvor Søllerød OK nu holder til, var ansat på Rådhuset og
gjorde opmærksom på alle mesterskabsindehaverne for alle øvrige sportsklubber – og således
kommer alle mestrene nu med til den årlige begivenhed.
Jeg er ikke færdig endnu, så det ender nok med en
3. halvleg. Så kan I også få historien om, hvordan
og hvorfor Lotte nu har ejet det omtalte sommerhus
ved Jammerbugten siden 1987.
- Erik Brühl

Klubmesterskab 2021
Og skildpadde
Endelig kunne vi i slutningen af 2021 afvikle et
klubmesterskab, efter at 2020-mesterskabet blev
Corona-nedlagt.
Søllerød OKs 2021-mesterskabet blev afviklet i
Jægersborg Hegn i området syd for Skodsborgvej.
Rekognosceringen forud for løbet afslørede, at diversitets-bølgen i stort omfang har ramt/hærget
dette skovområde. Sydvestområdet måtte udelades
som løbsområde, idet bjerge af store ny fældede
bøge umuliggjorde postplaceringer og banestræk.
Andre steder står hårdt motorsavs-sårede smukke
bøge overladt til en skæbne som ”svampemad”.
Altså måtte jeg som banelægger klemme banerne
sammen på et mindre område og valgte at lægge
start/mål tæt på Skodsborg Station og den store Pplads. Eftermiddagen før løbet havde jeg lokket
Kaj R. til at hjælpe mig med postudsætningen og
en fin tidsplan var lagt, så vi inden vintermørket
kunne have posterne på plads. Men sådan skulle det
ikke blive, idet vejrguderne denne eftermiddag viste sig at ville lege med og lod sneen vælte ned fra
tunge og mørke skyer. Det betød, at de sidste poster
blev udsat nærmest efter hukommelsen – kigget ud
gennem de tilsneede briller gav store problemer –

godt, at jeg havde været rundt i skoven 2-3 gange
inden denne vinterfredag.
Der er ingen tvivl om, at lysten til at finde O-poster
er blevet kraftigt næret af Corona-restriktionerne –
søllerødderne vil ud på postjagt og her kom muligheden. Tilmeldingerne strømmede ind og på dagen
kunne alle 98 løbere og 5 arrangører møde op i den
snedækkede vinterskov. Løberne kunne frit gå hen
til de opsatte baner, vurdere banelængder, postplaceringer, vejvalg og eget tidsforbrug inden start.
Med SI-tidtagning og uden eget ur skulle løberne
så vise, at de kunne vurdere deres tidsforbrug på
dagens bane. Inden start fik startfolkene (Mads
Lassen og jeg) løberens anslåede tid ført ind i computeren – og derpå kunne løberen blive sendt af
sted mod start med kortet i plastlommen af den allestedsværende Kaj R.
Vel i mål og med tiden indlæst hos beregneren
(også Mads L.) lød det fra særdeles mange af deltagerne, at det var en fin oplevelse igen for en gang
skyld at kunne løbe et rigtigt snevejrs-O-løb.
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OG HVEM VANDT SÅ ???
Da tiderne kom frem i computeren kunne vi se det
helt utrolige resultat, at 2 søllerødder begge havde
1 sølle sekunds forskel mellem anslået tid og faktisk tid.
Erik Melby og Hanna Bæk Christiansen var de
dygtige løbere, som havde ramt så godt.
En hurtig samtale med Erik om løbets første plads
(man kan vil ikke kalde det ”dødt løb”) gav det fine
udfald, at PILEKOGGERET skal være hos Hanna,
hvis familie så til gengæld skal sørge for, at der
kommer to plader på koggeret.
Den ene plade for 2020, hvor der skrives ”2020
CORONA” – den anden plade for 2021 får årstallet
”2021” efterfulgt af de ”to vinderes navne” under
hinanden, hvilket nok kræver lidt gravørkunst.
MEN !
De søllerødske klubmesterskaber indeholder yderligere en meget prestigefyldt konkurrence, idet der
også dystes om at vinde årets skildpadde, som
IKKE går til nummer sidst, men til nummer
NÆSTSIDST – ud fra den betragtning, at enhver
kan blive sidst, men ingen kan på forhånd disponere tiden, så den giver næstsidste pladsen !!!
Årets skildpadde, som er hentet i Langtbortistan
(Borneo) af Formand Niels og fanget under en dykkertur, fik sit blivende hjem hos Lisbeth Søgård
Jensen, som allerede har sørget for de fineste rammer for skildpaddens videre liv.
Desværre må vi vente til klubfesten til 2022-mesterskabet, så klubbens dygtige kagebagere kan få
et helt år i træningslejren til at finslibe opskrifter og
kreativitet.
Tak for fint fremmøde, dygtig hjælp og godt humør!
- Gert Bøgevig.
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Klubfest
Lørdag d. 11. december skulle der have været afholdt klubfest, hvor vi skulle have kåret årets klubmester og årets skildpadde. Festen måtte desværre
aflyses på grund af nye Corona-anbefalinger. Det
var rigtigt ærgerligt, både for klubmestrene og for
alle de dejlige kager, vi skulle have spist. Der er
ikke planer om en ny fest.
- Jette Nygaard Jensen

50% af vinderne af Klubmesterskabet Hanna Bæk
Christiansen
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Mini Sut juleafslutning 2021
Mandag 13. december var det tid til minisut juleløb.
Vi 3 piger, Hanna, Carla og Norah have i år fået
opgaven, at planlægge og afholde juleafslutningen
for minisutterne. Juleløb for minisut er almindeligvis lidt løb, aftensmad (almindeligvis risengrød) og
efterfølgende lidt leg/underholdning – inden der
ønskes god jul. Udgangspunktet var, at der kunne
deltage i omegnen af 20 børn – med deres tilhørende forældre. Vores opgave var at skabe et godt
juleløb og en eller anden form for underholdning
efter middagen. Aftensmad ville nogle voksne
sørge for.
Vi tre piger talte og skrev sammen for at skabe
nogle ideer til dagen. Vi mødtes en aften med vores
fædre, og lagde den store masterplan. Alle gik i arbejdsmode – der skulle finde kort, lægges ruter, findes effekter og øves på instruktion. Vi havde planer
om stjerneløb, huskeløb og til sidst en omgang special julebingo.
Men ……… som vi efterhånden kender hverdagen
så godt …………… så kom Covid tilbage. Klubben måtte lukke ned for indendørs arrangementer –
hvilket satte vores plan under pres. Ingen indendørs
middag og ingen aktiviteter efter middag. Hurtigt
fik Kirsten planlagt, at middagen kunne erstattes af
udendørs serverede æbleskiver, varm saft (som jo
er tradition hos minisut) og knas. Vores planer blev
tilpasset og vi endte op med fine indlæg til dagen.
Knap 20 børn var med på dagen – alle med en/flere
voksne. Så en skøn forsamling, der skulle opleve
vores juleløb. Kirsten startede dagen med at byde
velkommen – hvor hun introducerede os piger som
både sølvvindere til SM stafet og DM stafet. Forventningerne fra børnene var nu helt i top
. Vi

begav os ud i skoven, hvor vi præsenterede vores
1. indslag – Stjerneløbet. Fra mål bordet skulle alle
løbe til posterne i en stjerne – repræsenterende alle
verdenshjørner. Ved posteren lå bogstavsbrikker,
der skulle bruges ved endt løb. 2 sværhedsgrader,
så alle kunne være med. Under løbet var der mulighed for at ”købe” sig yderligere hjælp (brikker) –
hvis man kunne levere ”lidt fysisk aktivitet”.
Alle hold kom i mål og skulle så i gang med bogstavbrikkerne. Hårdt arbejde og stor eftertænksomhed gav resultat – og alle løste ord-puslerne, der
alle refererede til den nærtstående højtid (julen).
Energifyldt og godt opvarmet var alle klar til introduktion til dagens 2. indlæg – huskeløbet. En rundbane, hvor man halvvejs mødte en ”bod” med 20
effekter. Effekterne skulle besigtiges, gemmes i hukommelsen – for så at blive genfortalt ved mål-bordet. Når holdene havde genfortalt alle effekter fra
”boden” – så var opgaven løst. Mange oplevede at
det krævede min. 2 runder på banen – og måske
også en 3. tur for nogle.
Således var de fysiske øvelser overstået og alle
vendte retur til fælleshuset, hvor Kirsten mfl. diskede op med lune æbleskiver mm. – mums og lige
hvad alle trængte til. Alle hyggede sig udenfor, der
blev leget og snakket – og dagen sluttede af med,
at alle børn fik en godtepose med hjem. For os 3
piger var det en rigtig dejlig dag. Vi fik os en god
oplevelse med at planlægge og afvikle dagen – noget som vi aldrig har prøvet før.
Vi håber også at alle Minisutterne havde en god dag
– alle gik i hvert fald glade fra fælleshuset, hvor vi
ønskede hinanden glædelig jul.
- Hanna, Carla og Norah

Søllerød er klar til TIOMILA
Örebro den 6.-8. maj 2022
Så er vi klar med mere info om årets fedeste tur
med Søllerød Stafet. Vi skal til 10mila, Sveriges
største stafetløb, hvor der er mere end 300 startende
hold i hver af de tre klasser. Søllerød OK stiller
med hold i alle klasser. Vores bedste ungdoms- og
eliteløbere er med, så vores 1. hold kan løbe med
hvor der er rigtig sjovt.
Ungdomsstafetten har 4 ture og løbes af 4-6 ungdomsløbere op til D/H 16, der er ture i flere sværhedsgrader, to af turene skal være besat med piger

og på to på 2 af turene kan løbe to løbere sammen.
Stafetten løbes lørdag formiddag. Damestafetten
løbes af 5 kvinder lørdag eftermiddag. 10-mila stafetten løbes gennem natten med start kl. 21.30 lørdag aften. Så der er god mulighed for at se og heppe
på alle. Du kan læse alt om hvor lange turene er,
terrænet og meget mere 10mila på: www.10mila.se
10MILA - Start
Skal du med og opleve den helt specielle stemning?
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Søllerød har sine egne telte, hvor vi spiser og sover
– og ikke mindst følger 10mila stafetten gennem
natten på storskærm. Vi regner med at ligge ved siden af Farum-Tisvilde, så der er rigtig dansker
stemning. Er du i tvivl – så spørg en af dine klubkammerater om det er en kedelig tur
, og så er
du forhåbentligt overbevist.
Planlægningen er i fuld gang, der bliver minibusser
fra Helsingborg derop, overnatning i telt med mere.
Prisen er ikke fastlagt, men klubben giver et stort
tilskud til turen. Derfor vil vi gerne høre om du skal
med. Meld dig gerne snarest med en mail til SvendErik på sejjepsen@gmail.com, eller tilmeld dig begivenheden på Søllerød Stafetgruppe på Facebook
(er du ikke medlem, anmoder du bare om medlemskab).
Håber rigtig mange er friske på en tur til Sverige.
Sidst var vi to hold i hver klasse, kan vi matche eller
slå det i 2022?
Svend-Erik (10mila turansvarlig)

Træningstur til Halmstad den 2. – 4. april 2022
Sæt X i kalenderen, svenske terræner er noget særligt. For at være helt klar til 10mila i maj, så holder
Søllerød en træningstur til Halmstad den 2. til 4.
april. Løbeområderne i Halmstad er spændende og
udfordrende for de fleste, men også et godt sted at
prøve svenske skove første gang. Vi har lejet Halmstads klubhus i weekenden, så der bliver god plads
til at nørde kort, drømme om store tiomila bedrifter
eller bare hygge og se en film.
Turen er for alle, der vil med til 10mila og for SUTterne, men der er også plads til andre, der gerne vil
en tur til det svenske. Der følger snarest en invitation på Søllerøds Digitale klubhus på Facebook.
Vil du med så skriv til Svend-Erik på sejjepsen@gmail.com.
- Gunner Sie og Svend-Erik

O-Teknik Øst (OTØ)
et træningstilbud, når det passer dig
Man må ikke lade en god krise gå til spilde....
Corona-nedlukningen af Danmark for snart 2 år siden gav start-skuddet til den succesfulde CoronaCup, hvor mange frivillige i sjællandske orienteringsklubber samarbejdede om at lave orienteringsløb, hvor der var poster i skoven i cirka en måned og vi selv downloadede banerne.
Dette er efterfølgende afløst af O-Teknik Øst
(OTØ), som er et fast træningstilbud på Sjælland.
Du finder OTØ på www.o-teknik.dk (og hjemmesiden er også nem at bruge fra tablet/telefon)
På www.o-teknik.dk er et Sjællands-kort, som viser
hvor der er aktuelle orienteringsbaner. En lille
gruppe rutinerede unge orienteringsløbere lægger
banerne og sørger for at posterne er i skoven. Startafgiften er 25 kr per kort – betales med MobilePay

- og beløbet går til banelægning, drift, brug af kort
samt et støttebeløb til Dansk Orienteringsforbund.
Søllerød OK har også mulighed for at bruge banerne til klubtræning, og her betaler klubben startafgiften (250 kr uanset antal).
Banerne har høj kvalitet og er ’svære’. Ved klubtræninger vil der også være opsat poster til lette og
mellemsvære baner.
Banerne er ofte være i en moment-udgave, hvor der
fokuseres i et specifikt moment (højdekurver, vejvalg eller andet) og som almindelige orienteringsbaner.
- Anne Skovbæk

Månedsbane
et træningstilbud, når det passer dig
Så er der nye udfordringer i Rude Skov – og de
holder hele februar-måned! Banerne ligger på
klubbens hjemmeside, så de kan hentes via egen
PC/printer. Kort med baner er også sat i klubbens
skab på Rudegård, så med egen indtegning er banerne lige til at løbe til.
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God tur i skoven på din post-jagt. Og send gerne
nogle ord om dine oplevelser i skoven – til mig eller til Kompost-redaktøren.
- Gert

KOMPOSTEN 32:1 februar 2022

Søllerød Orienteringsklub

Praktiske Oplysninger
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer

Niels Bentzon
Lars Fock

formand@sollerod-ok.dk
Kasserer@sollerod-ok.dk
Danske Bank 1551-4450341800
a.skovbaek@gmail.com
lott@lythje.com
andreas.mikkelsen.j@gmail.com
madslassen@comxnet.dk
jette@svendsvej8.dk
earlgrey@firstflush.dk
henrik@molsen.dk
komposten@sollerod-ok.dk

Anne Skovbæk
Lotta Lüthje
Andreas Mikkelsen
Mads Lassen
Jette Nygaard Jensen
Michael Graae
Suppleant
Henrik Molsen
Kompostredaktør
Anne Skovbæk
Charlotta Lüthje
Løbsafregninger
Kirsten Olsen
kirstenkeld.olsen@gmail.com
Tilmelding til løb via www.o-service.dk, hvor du også retter dine kontakt oplysninger
Har du glemt/mistet din kode til o-service, så kontakt kasserer for at få en ny.
Klubhus
Klubhusnøgle
Klubhus booking
Kortsalg
Revisorer
Revisor suppleant
TC
Ungdoms kontakt
Mini-ungdom kontakt
Stafettræning
Klubtræning
Pressekontakt
Hjemmesideredaktør
Hjemmeside
Facebook
Fotoalbum på Flickr

Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte
Jens A. Hansen
thranehansen.oloeb@gmail.com
Googlekalenderen
klubhus.sok@gmail.com
Michael Graae
kortsalg@sollerod-ok.dk
Philip Bæk Christiansen pbc7@hotmail.co.uk
Uffe J. Pedersen
uffe.just.pedersen@gmail.com
Jens A. Hansen
Thranehansen.oloeb@gmail.com
Aske Jepsen
askejepsen@hotmail.com
Bo Konring
sut@sollerod-ok.dk
Kirsten Møller
minisut@sollerod-ok.dk
Svend-Erik Jepsen
stafettraening@sollerod-ok.dk
Henrik Kleffel
klubtraening@sollerok-ok.dk
Claus K. Nielsen
Claus.kn@webspeed.dk
Helge Tillingsøe
webmaster@sollerod-ok.dk
www.sollerod-ok.dk
sollerod@sollerod-ok.dk
Søllerød OKs digitale klubhus
Søllerød OK’s albums | Flickr

20162220
61856812
22754377
53500802
29887763
42957267
30335251
20447931
30706502
22754377
53500802
61507649

22754447
20447931
21583986
22754447
28251839
45807025
28274723
20816756
23326829
40107364
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Flere praktiske oplysninger kan findes på sollerod-ok.dk/om-klubben/tovholdere/
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Breddetræning = Træning for alle
Et årsskifte er nu passeret, og vi har taget hul på en
ny sæson.
Ser vi lidt tilbage på sæsonen 2021 startede den
endnu hårdt mærket af aflysninger som følge af
Coronaen. Men der blev taget revanche, og vi endte
med et deltagergennemsnit på ca. 64, hvilket svarer
til foregående sæson 2021.
Om året der gik i øvrigt, kan du læse meget mere i
bestyrelsens beretning andet sted i bladet her, men
et par enkelte træninger skal dog nævnes her.
Klubmesterskabet blev gennemført, men var dog
tæt på, at måtte aflyses. Gert lagde banerne i
Jægersborg Hegn, hvor konceptet igen var ”gæt din
egen tid”, efter et kort kig på banen, og så bare
afsted, men uden at medbringe ur. Jette ydede en
stor indsats, hvor det kom på plads, at vi kunne låne
lokaler
til
den
efterfølgende
klubmesterskabssammenkomst med BOM-kanon
og kagekonkurrence på en skole i Birkerød. Men
ak! Nye restriktioner spændte ben for
arrangementet.
Heldigvis
kunne
selve
klubmesterskabet gennemføres, men efterfølgende
samling måtte opgives.
Og klubmesterskabet fik en tæt afgørelse. Længe
stod det til, at Hanna Bæk Christiansen med kun ét
sek. fejlgæt var klubmester. Først langt inde i
overtiden løb Erik Melbye i mål også med kun ét
sek. fejlgæt. Året 2021 fik altså hele to klubmestre.

frem uge for uge. Det er derfor svært at vide, hvilke
OTØ-træninger, der egner sig for en
breddetræning. Skoven for træningen kender vi, og
til dels også indholdet, der følger oplæg i TBU
øvelseskatalog. Men om tilrettelæggelsen af den
enkelte OTØ-træning egner sig for en
breddetræning, kender vi først sent.
Som eksempel: træningen den 29/1-22 i Trørød
Hegn tænkes erstattet af OTØ-træning. Om det vil
lykkes har du sikkert allerede oplevet, når du har
bladet her i hånden.
Hold derfor godt øje med kalender og forsnak for
evt. ændringer.
- Henrik
Breddetræning 2022
05-02-22

727

Folehave/Rungsted Hegn

12-02-22

728

Rude Skov

19-02-22

729

Søllerød Kirkeskov

26-02-22

730

Sjælsølund - Fastelavn

05-03-22

731

Geel Skov

12-03-22

732

Ravnholm

19-03-22

733

Rude Skov

26-03-22

734

Brødeskov

31-03-22

735

Jægersborg Hegn

Julemaveløbet blev endnu engang orkestreret af
Michael Graae, der havde passet godt på ideer og
baner fra 2020, hvor vi ikke kunne afvikle løbet.
Det blev til en dejlig tur i skoven med baner formet
som julehjerter, kræmmerhus og vaniljekrans. Ikke
mindre end 119 løbere brugte denne 2. juledag på
julemaveløb i Rude Skov. Desværre måtte det
traditionelle julemaveløbsfoto udgå af hensyn til
den evindelige smitterisiko. I stedet blev det til en
række foto fra skoven, hvor søllerødderne
energiske opsøgte posterne.

07-04-22

736

Ravnholm

21-04-22

737

Terkelskov/Nyvang

28-04-22

738

Trørød Hegn/Enrum

05-05-22

739

Rude Skov

12-05-22

740

Gl. Grønholt Vang

19-05-22

741

DTU Lundtofte

02-06-22

742

Scion DTU

09-06-22

743

Geel Skov

Som indledningsvis skrevet har vi allerede taget hul
på en ny sæson, og de første træninger er afviklet.
Kigger vi på tilslutningen, ser det rigtig fint ud. Lad
blot de gode forsæt holde året igennem.
Som nævnt i forrige blad er det hensigten, at vi
foruden træninger vi helt selv står for, også vil
benytte os af baner arrangeret af Orienteringsteknik
Østkredsen (OTØ). OTØ har allerede planlagt
træninger for hele 2022, men banerne lægges først

16-06-22

744

Rude Skov
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OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek kalender
på hjemmesiden.

