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Forår!
Så blev det forår, solrige dage med kold vind og anemoner i skoven. Corona
har sluppet grebet om os og vi har igen mulighed for stævner og træninger,
hvilket synes tydeligt i den aktivitet som er i klubben.
Generalforsamlingen blev afholdt som fysisk møde i Foreningshsuet på
Rudegaard med godt humør og lækker forplejning. Der var mange gode
idéer som luftedes og stemningen var intens. Referat er vedlagt og vores
formand har opsummering af højdepunkterne.
Vi gratulerer Magnus Oscarsson til titlen Årets Søllerød!
I dette nummer har vi fokuseret på Nye løbere og Natløb som tema.
Næste nummer vil have fokus på beretninger fra klubben om nylige
oplevelser eller fra ”gamle dage”. Sidder du inde med en god historie eller
billeder så kontakt redaktionen.
God læsning
Lotta & Anne
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Husk Månedsbanen
Gert har igen gjort et godt stykke arbejde
med at lave det vanskeligt for os.

SOK månedsbanen

Nyt nummer af Magasinet Orientering hvor
Mathias Buchgreitz fortæller om DM Nat.
Mere om DM Nat og andre natløb kan læses på
side 10-12.

Orientering Marts 2022 (adobe.com)
https://orienteringonline.dk/
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DM’er og andre spændende o-løbs arrangementer i 2022
Opdateret oversigt og tilmelding til alle danske orienteringsløb via www.o-service.dk
Dato
24.april
6-8.maj
22.maj
11.juni
26-30.juni
2-7.juli
27.august
4.september
10-11.september
25.sep
9.oktober
5.november

Begivenhed
Divisionsmatch
Tiomila
SM sprint
Cph Exhaust Trail
WOC+publ.løb
Italiensk 5-dages
DM mellem
Divisionsmatch
DM stafet/lang
Divisionsmatch
DM Hold
DM ultralang

Kategori
1.runde
Stafet
Sprint
Trail
Sprint
Sprint / mellem /lang
Mellem
2.runde
Stafet / lang
Op/ned
Kræver kvalifikation
Lang

Skov
St. Hareskov
Örebro (Sverige)
Herfølge
Ravneholm/Geels skov
Kolding, Frederia, Vejle
Sydtyrol (Italien)
Thorsø (Jylland)
?
Bornholm
?
Gråsten
Tranedal/Kærgaard (Jyll.)

Arrangør
OK73
Klubtur
Køge OK
Søllerød OK
Flere klubber
Klubtur
Silkeborg OK
?
Søllerød OK
?
OK Syd
West/Esbjerg

Divisionsmatch
Søllerød OK betaler startafgiften for alle klubbens deltagere – og alle kan deltage.
Tilmelding gennem www.o-service.dk eller tag fat i en af trænerne.

Find dit næste nærmeste løb
Søger du flere muligheder til træningsløb? Eller har du lyst at prøve en ny skov? Her kan
man finde udfordringer till alle aldersgrupper Orienteringsløb.dk
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Formanden har ordet
Vi står nu i starten af forårssæsonen for
de danske o-løb, og vi glæder os over, at
det i år bliver helt uden corona
restriktioner. Stævner afvikles igen helt
efter bogen, som vi kender det og holder
af,
med
stævnepladser,
kiosk,
resultattavler, eftersnak osv., og forrude
venter klassikerne Danish Spring,
Påskeløb, flere sjællandsmesterskaber
og ikke at forglemme første runde
divisionsmatcher den 24. april i Store
Hareskov, hvor vi håber at møde jer alle.
Ikke alle restriktioner var afskaffet ved
årets begyndelse, men molboløbene
kunne alligevel holdes efter den kendte
model. Dog forsøgte vi at begrænse
behovet for at opholde sig indendørs i
stævnecentrene
ved
at
placere
stempelure og udlevering af kontrolkort
udendørs, så de, der havde betalt på
forhånd og selv printet løbskort, ikke
behøvede at komme indenfor. Efter det
store boom i deltagerantallet sidste år
var vi spændte på, hvor mange
deltagere, der ville dukke op i år, og
efter finalen den 6. marts viste
opgørelsen, at antallet af starter er lavere
end sidste år, men på niveau med årene
før. Steen Olsen stod i spidsen for
molboløbene og sørgede sammen med
de mange arrangører for, at vi fik endnu
en velafviklet molbosæson med mange
gode oplevelser og opfindsomme
spørgsmål. Stor tak til Steen og
arrangørerne!
Søllerød OK var vært for sæsonens 7.
afdeling af NatCup. Den blev holdt i
Rude Skov med stævnecenter i Holtehal
2. Også dette stævne kunne afholdes
efter den normale model, så efter løbet
kunne deltagerne samles, og klubben
4

var vært for lidt at stille sulten med.
Anne Skovbæk var stævneleder og Ulrik
Illum havde lagt banerne. Igen skal lyde
en tak til arrangørerne.
De næste stævner, hvor Søllerød er
arrangør, er Copenhagen Exhaust Trail i
Ravneholm og Geel Skov den 11. juni
og DM Stafet og Lang på Bornholm den
10. – 11. september. Exhaust Trail
arrangeres af de unge, og Erik Melby er
ved at samle teamet. Der bliver en del
udskiftning på holdet, da mange af de
unge, som har arrangeret de forrige år,
nu er ”ude i verden.”
Der blev holdt møde for funktionsledere
til DM i slutningen af februar, og
planlægningen er nu for alvor ved at
komme bredt i gang. Da vi denne gang
skal langt væk hjemmefra, er det ekstra
afgørende, at alt er gennemtænkt på
forhånd, og at vi har en plan B for de
forskellige funktioner, hvis noget skulle
gå galt i stævneweekenden. Til gengæld
venter store oplevelser både for
deltagerne og for klubbens medlemmer.
Stævnelederne, Anne Kaae-Nielsen og
Troels Christiansen, har megen fokus på
at få skabt en god weekend for alle
hjælpere, hvor der også bliver tid til at
dyrke det sociale og til at løbe en åben
bane i de enestående terræner. Der
kommer meget mere information om
stævnet i løbet af de kommende
måneder.
Klubben holdt sin årlige generalforsamling den 3. marts. Regnskabet
viste et overskud på 105 tkr, hvilket er
150 tkr højere end budgetteret. De
primære årsager er væsentligt større
indtægter fra vores arrangementer og
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mindre tilskud til vores unge løbere,
fordi mange stævner var aflyst. Andreas
Mikkelsen havde valgt ikke at
genopstille til bestyrelsen. Ny i
bestyrelsen er David Palsgaard. Tak til
Andreas for mange år i bestyrelsen og
velkommen til David.

Vi har passeret forårsjævndøgn, og den
lyse tid begynder. Snart kommer der
også blade på træerne, og de små
orange/hvide skærme bliver sværere at
se. Jeg glæder til at gå på postjagt i
forårsskoven sammen med jer.
- Niels

Generalforsamlingsreferat
Generalforsamling 3. marts 2022
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jens Aaris Thisted
Referent: Jens Herman Krebs
Jens Aaris indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetningen
Bestyrelsesberetningen er trykt i Komposten nr. 1 2022. På generalforsamlingen
blev formandens beretning ledsaget af en præsentation. Formanden valgte at
koncentrere sin fremlæggelse til følgende områder:
2021 – Endnu et år med Corona
– men også et år, hvor vi fik træninger, stævner og klubliv tilbage
Formanden gennemgik, hvorledes året 2021 forløb i skyggen af COVID-19:
•

62. Molbosæson – Gør-det-selv Molboløb
Dette års Molboløb blev gentænkt som en selvbetjeningsmodel. Det
virkede og blev en enorm succes! Der var ca. 50% flere deltagere end de
foregående 10 år.

•

Søllerødstævner
Formanden gennemgik årets mange stævner, herunder:
- Elite Sprintstafet for landsholdet
- Copenhagen Exhaust Trail
- DM Sprint og Sprintstafet
- SM Stafet og SM Lang

•

Danmarksturneringen
Formanden forklarede, at netop denne turnering prioriteres rigtig højt, og
at vi har opnået en rigtig stor tilslutning i klubben. Søllerød vandt en sølv
medalje, hvilket er det hidtil bedste resultat. En ren fornøjelse!
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•

Søllerødder på udebane
2021 bød på to stævner i udlandet med løbere fra Søllerød:
- Juniorverdensmesterskabet
- De Europæiske Juniormesterskaber

•

Det fik vi også
2021 bragte blandt andet også følgende
- Generalforsamlingen blev holdt virtuelt via Zoom
- Sommerafslutning i Tisvilde Hegn og grillhygge hos Ellen og Jens Aaris
- Vibe har redigeret Komposten i 20 år og valgte at takke af (meget stor
applaus)
- Lotta Lüthje og Anne Skovbæk har overtaget Komposten
- Kirsten Møller er ny træner for Mini-SUT
- Fiona Becker er koordinator og Magnus Oscarsson er ny træner for SUT

Et kig på 2022
Formanden gennemgik følgende aktiviteter for 2022:
• Molboløb 63. sæson
• NatCup den 23. februar i Rude Skov
• Copenhagen Exhaust Trail den 11. juni
• DM Stafet og DM Lang den 10. – 11. september på Bornholm
• NatCup i november/ december
•
•
•

Divisionsmatch 1. runde den 24. april
Divisionsmatch 2. runde den 4. september
Op/nedrykningsmatch den 25. september
eller
DM Hold d. 9. oktober

… Sommerklubture:
• 25. – 30. juni til Sprint-WOC i Trekantsområdet
• 2. – 7. juli i Italy 5-Days i Madonna de Campiglio, med 90 tilmeldte!
… og planen på længere sigt omfatter:
• 2023 – Sommerklubtur til Flims Laax/ Schweiz
• 2024 – Klubben arrangerer DM Ultralang
Øvrige fokuspunkter i 2022
• Introkursus
• Kommunikation udadtil og indadtil
• Flere medlemmer ud til stævner
• Fremtiden for vores klubhus
Formanden takkede alle søllerødder for det store arbejde, for entusiasmen, og
ikke mindst opbakning til Søllerød Orienteringsklub.
Spørgsmål/ kommentarer
Erik Brühl: takker Formanden for den fyldige og gode beretning.
Jens Aaris: takker ligeledes for den fyldige beretning på 14 sider, der er med til at
øge kendskabet til alle klubbens aktiviteter.
Godkendelse
Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.
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3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Lars Fock lavede en detaljeret gennemgang af årsregnskabet for 2021.
Der var i 2021 indtægter for i alt kr. 537.037
Der var i 2021 udgifter for i alt kr. 431.215
Der var således i 2021 et overskud på kr. 105.822
Balancen viser, at der var aktiver/ passiver for i alt kr. 743.818
Spørgsmål/ kommentarer
Sven Erik Jepsen: spurgte til DOF-kontingentet, som ikke umiddelbart flugtede
med medlemskontingentet. Lars forklarede, at det skyldes periodeforskydning af
ind- og udmeldelser i klubben i forhold til DOF-kontingentet.
Mogens Jørgensen: spurgte til, hvor omkostninger til MobilePay var posteret. Lars
oplyste, at de formentligt var posteret under bankgebyrer.
Ulrik Illum: spurgte til, hvorfor udgifter til klubarrangementer i 2021 ikke var
større. Jens Aaris pegede på, at udgifter til Divisionsturneringerne er posteret i en
selvstændig post, og at der således samlet set er tale om et større beløb.
Godkendelse
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Lars Fock lavede en detaljeret gennemgang af budgettet for det kommende år.
Budgettet estimerer med indtægter for kr. 431.000
Budgettet estimerer med udgifter for kr. 457.920
Der er således budgetteret med et underskud på kr. 26.920
Spørgsmål/ kommentarer
Formanden: pointerer, at det ikke er intentionen, at der skal opbygges en formue
i klubben, og der derfor bevidst er planlagt med et underskud.
5. Fastsættelse af næste års kontingentsatser for ungdoms-, senior-,
familie- og passivt medlemskab
Lars Fock gennemgik de nuværende kontingentsatser.
Bestyrelsen indstiller, at kontingenter fastholdes i 2022:
Familie kr. 1.440
Senior kr. 840
Junior kr. 600
Passiv kr. 275
Spørgsmål/ kommentarer
Der var ingen spørgsmål til kontingenterne.
Godkendelse
Kontingentsatserne blev godkendt af Generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
7. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer
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a. Formand – På valg:
i. Niels Bentzon
Niels Bentzon blev genvalgt af Generalforsamlingen.
b. Bestyrelsesmedlemmer – På valg:
i. Anne Skovbæk – genopstiller
ii. Jette Nygaard Jensen – genopstiller
iii. Andreas Mikkelsen – genopstiller ikke
Der er ikke kandidater til den ledige plads. Bestyrelsen opfordres til at
finde en ny ung kandidat blandt klubbens yngre løbere, der kan deltage på
frivillig basis men uden stemmeret.
Anne og Jette blev genvalgt af Generalforsamlingen.
c. To revisorer for 1 år: På valg:
i. Uffe Just Pedersen – genopstiller
ii. Philip Bæk Christiansen – genopstiller
Uffe og Philip blev genvalgt af Generalforsamlingen.
d. To bestyrelsessuppleanter for 1 år – På valg:
i. Henrik Molsen – genopstiller
Henrik blev genvalgt af Generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslog David Palsgaard, som suppleant.
David blev valgt af Generalforsamlingen.
e. En revisorsuppleant for 1 år – På valg:
i. Jens A. Hansen – genopstiller
Jens blev genvalgt af Generalforsamlingen.
8. Eventuelt
33 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Ellen Aaris: oplyste, at Jens og Ellen desværre ikke kan huse sommerafslutningen
i 2022; men meget gerne vil huse det i de efterfølgende år.
Sven Erik Jepsen: oplyser, at der arrangeres Tiomila træningstur til Halmstad 1. –
3. april.
Sven Erik Jepsen: opfordrede endvidere klubbens medlemmer til at deltage i
årets Tiomila tur.
Iben Maag: opfordrer medlemmerne til at følge med i klubbens Facebook sider.
Gert Bøgevig: opfordrede til, at opdatere indholdet i glasskabet ud for Hal 1
omklædning 5 med information om klubben.
Gert Bøgevig: efterlyser, at klubbens hjemmeside holdes mere opdateret.
Formanden oplyser, at dette er et af fokuspunkterne for 2022.
Birger Tynell: efterspørger en aldersopdelt resultatliste til Exhaust Trail.
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Anne Skovbæk: reflekterede over formålet og arbejdet med Komposten. Anne og
Lotta takker for de mange gode indlæg, og oplyste, at de, af hensyn til
redaktionsarbejdet, helst vil modtage indlæggene som uformateret tekst med
billeder ved siden af.
Årets Søllerød
Bestyrelsen har valgt Magnus Oscarsson som Årets Søllerød.
Der var stor opbakning fra resten af klubben for valget af Magnus.
Magnus tog imod æren med stor glæde.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Magnus – Årets Søllerød
På
klubbens
generalforsamlingen
kårede vi Årets Søllerød. Der er
tradition for ved denne lejlighed at
hædre en søllerod, som med sit
engagement og arbejde har gjort noget
særligt for klubben, med "Søllerød
Orienteringsklubs Fortjenstmedalje".
Det er bestyrelsen, der beslutter, hvem
prisen tildeles.

skabt fornyelse, og er lykkedes med at
inddrage børnenes forældre, hvor mange
nu er blevet medlemmer af klubben.

På generalforsamlingen den 3. marts
2022 blev Magnus Oscarsson hædret
som ”Årets Søllerød.”
En af nøglerne til klubbens succes er de
faste ugentlige træningstilbud for børn
og voksne, som både skaber dygtige oløbere og klubsammenhold. Magnus har
været cheftræner for Mini-SUT i
omkring 10 år. Mini-SUT er i denne
periode vokset til en stor gruppe, hvor
mange
af
klubbens
ældre
ungdomsløbere har trådt deres børne-osko og fået interesse for orientering.
Magnus har ledet Mini-SUT med meget
stort engagement og seriøsitet. Han har

Årets Søllerød 2022 Magnus Oscarsson
I april 2021 sluttede Magnus sit arbejde
med Mini-SUT og er nu en del af SUT
trænerteamet. Kirsten Møller overtog
opgaven som cheftræner i Mini-SUT
efter sommerferien.
Vi ønsker Magnus et stort TILLYKKE!
- Niels
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Tema Natløb – Lys i mørket
Onsdag aftener i vintermånederne
afholder nordsjællandske orienteringsklubber NatCup, som er 8 natløb og man
tilmelder sig løbene enkeltvis. Der er
baner i forskellige længder og
sværhedsgrader. Vi er opdelt i herrer og
damer, men ikke i aldersklasser. Alle,
der kan løbe en bane alene i mørke, kan
deltage. Alle på banen starter samtidig
(samlet start) omkring kl 19. Der er
gaflinger på banerne, som betyder at
løberne skal tage nogle af posterne i
forskellig rækkefølge. Efter løbet er der
lidt mad, som er inkluderet i
deltagerafgiften.
Den største forskel i forhold til
almindeligt orienteringsløb er, at det
foregår når det er mørkt og man skal
bruge en kraftig pandelampe. I starten
var det meget grænseoverskridende for
mig at løbe ud i en mørk skov men
efterhånden fandt jeg ud af, at det er en
anderledes og intens måde at opleve
skovene på. Vi anbefaler, at man i
starten låner en pandelampe for at finde
ud af om natløb er sjovt og taler med
klubkammerater om hvilken lampe, som
man har behov for. (De kraftigste
lamper skruer selv ned for lysstyrken for
at undgå overhedning medmindre man
løber meget stærkt). Søllerød OK har
natløbstræning som klubtræning om
efteråret – og det er en god måde at
starte på. Hvis man giver besked på
forhånd, så kan vi også arrangere lån af
pandelampe.
Hvis du vil løbe NatCup, så er det også
en god idé at aftale samkørsel. Der er
mange gode grunde og det er meget
nemmere at komme afsted vinteraftener,
når man har aftalt plads i en ’natbus’.
10

Sidste vinter blev NatCup aflyst grundet
corona. Denne vinter blev alle NatCupløb gennemført omend nogle med
udendørs stævneplads og udendørs
spisning. Heldigvis har onsdagsvejret
vist sig fra sin gode side og det har
fungeret fint. Der har været omkring 120
løbere hver gang og det er lidt mindre
end tidligere
I år arrangerede Søllerød OK NatCup
d.23.februar i Rude Skov. Længe havde
vi 2 scenarier afhængig af om vi måtte –
og vurderede at det var forsvarligt – at
samles indendørs efter løbet. Til sidst
besluttede vi os for at lave en traditionel
NatCup og det var løberne meget glade
for. Jette og Signe (mødre til et par af
SUT-løberne) sørgede for sæsonens
bedste NatCup-mad. Ulrik Illum stod
for god banelægning assisteret af
Michael Graae som banekontrollant. Bo
Konring og team stod for IT &
beregning, og det fungerede bare. Jeg
var stævneleder assisteret af Heidi
Kristensen
som
stævnekontrol.
Derudover have vi en masse hjælpere
fra klubben, som hjalp med alle de
mange opgaver, som skal laves på selve
dagen.
Umiddelbart efter afslutning af NatCup
sæsonen var der SM-Nat d.16.marts i
Tokkekøb og hvor 20 Søllerødder
deltog. Dernæst var der DM-Nat
d.19.marts
i
Lindet
skov
i
Sønderjylland, og hvor Mathilde
Smedegaard Madsen vandt guld i D21.
Tillykke.
- Anne Skovbæk
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Mathildes mirakel i mørket
Det er de færreste orienteringsløbere,
der kan bryste sig af at vinde et
danmarksmesterskab
i
en
af
seniorklasserne. Når man så ovenikøbet
gør det i første forsøg og med
konkurrence fra flere landsholdsløbere,
bliver
det
bare
endnu
mere
imponerende. Derfor er der også al
mulig grund til at lette på Søllerød-huen
over Mathilde Smedegaard Madsens
flotte sejr ved DM Nat i Lindet Skov i
Sønderjylland i midten af marts.

banen uden de største fejl, var jeg glad
for. Og jeg håbede, at det rakte til
medaljen, fortæller hun.
Og det gjorde det. FIF-løberen Annika
Simonsen var fem sekunder efter
Mathildes tid, og dermed blev Mathilde
dansk mester i seniorklassen i første
forsøg. Hun er kun lige rykket op i D21
og fylder først 21 i midten af april.

Menuen for D21-løberne var 7,5
kilometer i det relativt flade terræn, der
til gengæld bød på et særdeles
veludviklet net af stier og hugninger, og
med masser af tætheder til dem, der
dristede sig uden for sporene i mørket.

-Jeg er da mega glad for at have skaffet
mig en DIF-medalje til mit første
seniormesterskab. Den er lidt mere
robust end de andre oblater, man får
udleveret, fortæller Mathilde grinende
om den særlige DIF-medalje, der
uddeles til vinderne i seniorklasser ved
danske mesterskaber.

- Jeg var en lille smule stresset i starten,
men efter at have fundet første posten er
der altid lidt mere ro på. Jeg synes
generelt det gik okay, jeg lavede nogle
fejl og mistede koncentrationen lidt til
sidst, men overordnet havde jeg en god
følelse ude i skoven. Skoven var også
sjovere end jeg havde regnet med, men
nogle af strækkene var meget lette,
fortæller Mathilde.

Og det hører også til sjældenhederne, at
sådan et fornemt ovalt stykke metal
ender om halsen på en søllerod. Så langt
denne skribents research rækker, skal
kalenderen bladres tilbage til DM
Ultralang (som langdistancen hed
dengang) i 1994. Her løb Torben
Nørgaard, der i dag kan opleves i
Allerød OK’s lidt mindre skrydende
farver, med sejren i H21.

I mål lød tiden på 52.06 minutter. Det
var bedste tid og 16 sekunder hurtigere
end landsholdskollegaen Miri Thrane
Ødum fra OK Øst, men der manglede
stadig et par løbere i skoven.

Men lad os komme tilbage til 2022. Selv
om Mathildes sejr - målt på sekunder –
var kneben, har det en enorm betydning
at slutte højere end landsholdskollegaerne på resultatlisten.

- Jeg stod virkelig med hjertet i halsen,
for Anni (Annika Simonsen, red.) var
ikke kommet ind endnu, så den var jo
ikke sikker. Jeg er dog først lige nu
begyndt at blive en lidt mere stabil
løber, så at jeg kunne komme igennem

- ¬Det kunne jeg nemlig ikke for et år
siden. Jeg har altså rykket mig siden da,
trods min hjernerystelse, som jeg stadig
døjer med, og det er jeg rigtig glad for.
Jeg bliver simpelthen så motiveret af
endelig at få en sejr. Jeg er tit den der er
11
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nogle sekunder eller et minut bagefter,
så at være den, der faktisk er foran
betyder meget, siger hun.
Selv om hjernerystelsen har drillet
Mathildes muligheder for at løbe
orientering for fuld gas i de seneste år,
lykkedes det hende at blive udtaget til
Junior-VM i Tyrkiet i efteråret og blive
en del af U23-landsholdgruppen i år.
Derfor er målsætningerne også på plads
for i år, hvor europamesterskaberne i
Estland i begyndelsen af august står
øverst på Mathildes to-do liste.
- De terræner minder rimelig meget om
de indlandsklitter vi har i Danmark, og
jeg tror derfor selv, jeg kunne have
nogle chancer der, især når testløbene
ligger på Læsø. Derudover vil jeg rigtig
gerne til World Cup i Borås (i slutningen
af maj, red.) og løbe sprintløbene der.
Damerne har jo otte pladser til World

Cup og EM. Så jeg håber på, at jeg har
en chance for at komme med, fortæller
Mathilde, der også har ambitioner for
sine præstationer i gult, grønt og blåt i
år.
- Som klubløber glæder jeg mig til
Tiomila og håber også på, at vi kan lave
en tur til Jukola, for det har jeg altid
gerne ville prøve at løbe. Jeg er også lidt
håbefuld for, om jeg måske kan tage en
plads på herreholdet i år. Jeg er jo
danmarksmester i nat, slutter Mathilde
med et velfortjent smil om munden.
- Erling Thisted

Man kan læse mere om Mathilde i
Orientering Online fra 7. december
2021 Mathilde tror på en mere
klimavenlig vej til medaljer
(Lotta Lüthje redaktørens kommentar)

Ny i SOK
Som ny i Sok og ny som Orienteringsløber er der mange ting at lære, udforske
og huske på. Til hjælp blev der for anden
gang afholdt voksenintro. Vi håber at
det bliver et tilbagevendende indslag. Vi
ønsker også at lave en introduktion til alt
det som ikke omhandler at løbe, specielt
for Mini-SUT og SUT forældre men
også nye løber. Planen er at afholde
dette i løbet af foråret. Vi vil tale om det
praktiske, stævner, klubben, arrangement, tilbud og meget mere.

Voksenintro – beta 2
Introduktionskursus i orientering for
voksne søllerødder. Søllerød OK har
fået mange nye medlemmer, både børn
og voksne. Mens der findes et
veletableret
træningstilbud
med
12

systematisk indføring i orienteringssportens mysterier for børn og unge i
form af både ugentlige træninger, Ukurser og sommerlejre, har vi ikke noget
tilsvarende tilbud til de voksne. Det er
vores indtryk, at mange voksne løbere
vil kunne profitere af en lignende
tilgang, både blandt de helt nye og
blandt dem, der har været i klubben i lidt
længere tid.
Derfor inviterede vi til Søllerød OK’s
Voksenintro – betaversionen 2. Kurset
henvendte sig til voksne medlemmer,
både helt nye mini-SUT- eller SUTforældre og dem med lidt mere erfaring,
der fortsat synes, at ”der mangler noget
i værktøjskassen”. Formål var at give
deltagerne grundlæggende viden om
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orienterings-kortet
og
orienteringsteknik, så man efter kurset
er tryg ved at løbe en mellemsvær bane.
Fem lørdage fra 10 til 15 i februar og
marts blev det så afholdt. Målet var at
den 26. marts deltog kursisterne i
Danish Spring (mellemdistance) i Ny
Tolstrup mellem Roskilde og Ringsted.
Dorte Munk Petersen fortæller på side
21 om sin deltage ved Danish Spring.
Under kursets gang blev der
gennemgået teori: kortets farver og
signaturer, postdefinitioner, ledelinjer,
kurver, samt praksis: praktiske øvelser
med træning af signaturforståelse
(signaturvandring), kortets orientering,
retningsforståelse, skift mellem ledelinjer,
kurveforståelse,
strækplanlægning, sigtepunkter, tjekpunkter,
indløbspunkter og SI-brik.
- Kirsten Møller
(Lotta Lüthje redaktionens
tilrettelæggelse)

Hjælper til arrangement i SOK-regi
SOK har mange arrangementer i løbet af
året. Det er ikke kun fordi at det er sjovt.
Som en af de større og mere
fremgangsrige klubber i Danmark skal

vi også gå foran og skabe tilbud for
andre at løbe. Det giver selvfølgelige
også økonomi til klubben som vi kan
bruge til blandt andet Komposten,
klubturer, træning og tilskud til unge
løbere.
Derfor er det vigtigt at vi som klub står
sammen og hjælper med det vi kan når
vi kan. Des flere vi er som giver en hånd
des mindre bliver det for alle at lave.
Mange tor at man skal være god til
orientering, vide hvordan man laver kort
eller lignende for at være til hjælp. De
fleste gange er det bare arme og ben der
mangler. Nogen som kan hente, bære,
skrive, eller på anden måde være del af
det store maskineri på en stævne plads.
Måske har du en kompetence som kan
bruges, eller måske ønsker du udvide dit
CV så du kan få det studiejob du ser
efter. Måske er du bare ude efter at få en
dag i skoven med noget praktisk arbejde
som afløsning for kontorets hverdag.
Derfor opfodrer vi alle til at se efter
opslag og finde tid i kalender. Det første
opslag finder I på siden 15 med DM på
Bornholm.
- Lotta Lüthje

Find vej i…
Tre små skridt til store oplevelser
Selvfølgelig er du stødt ind i de
røde pæle med orienteringsskærmen på, men hvad betyder
det lille skilt på pælene egentlig?
Her er kort indføring i godt 12.000
oplevelser rundt omkring i

Danmark. Gå ind på Findveji.dk og
så dukker der et kort op.
Bag hver lille o-skærmsboble
gemmer sig en Findvej rute. Du kan
klikke på boblen eller vælge rute
øverst på skærmen. Måske bliver du

13
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Kort over baner i Findvej
bedt om at registrere dig for at komme
videre. Gør det bare, for så kan du, når
du har fundet nogle poster registrere
dem og komme med i Hall of Fame, som
registrere dine præstationer blandt alle
de øvrige Find vej’ere. Med beskeden
indsats vil du hurtigt rykke op på listen.
Hvad er så en bane i Findvej sprog? Det
kan være en rute i en skov: Let, mellem
eller svær og ligeledes kort, mellem eller
lang. Ved posterne står en rød pæl med
posten nummer og 3 kontrolbogstaver.
Det er de to ting, du skal skrive ned, når
du er ved posten. Nu er der ikke altid
røde pæle i en skov, for sommetider er
det fotoorientering, hvor du sætter ud
med et kort og ark med et antal billeder
med nummer eller bogstav, så skal du
finde posten og se hvilket billede, der
passer. Det er ret almindeligt ved ByFindvej-baner. Nogle baner skal klares
med kano, kajak eller anden form for
søfartøj.
Selvfølgelig har Søllerød Orienteringsklub også været med Findvej
aktiviteterne. Dem finder du på
klubbens hjemmeside under ’Ny som Oløber’, klik på ’Find vej i…’. Når du så
har klaret en bane, så gå ind og registrér
dig i Hall of Fame.

14

SOK-hjemmeside med Link til Findvej
Hall of Fame kræver et par ord mere.
Øverst står F. Lillelund med 12221
fundne pæle/poster. Vi møder Frede
Lillelund hver uge, for han er naturligvis
aktivt medlem i Søllerød OK. Han har
været Danmark rundt om nogen, men
han er ikke alene om at løbe Danmark
tyndt. Ved Molbofinalen mødte jeg
Thomas nr. 5 på listen. Vi faldt
naturligvis i snak om Findvej-ture og
pludselig faldt en Niels ind i
diskussionen, også han havde været lidt
rundt i landet sammen med sin kone,
som var nr. 4 på listen: Hanne H. Jeg bad
ham præsentere hende, og så på samme
dag mødte jeg nr. 4 og 5 på Hall of
Fame-listen, og de havde ikke tænkt sig
at stoppe, selvom de ligger smukt
omkring de 10.000. Udvekslingen af
røverhistorier om Findvej-ture er
nuancerede og farverige: Sandets dybde
i klitterne ved Hvide Sande,
tankevækkende
bunkeranlæg
fra
krigens tid omkring Silkeborg og
Skanderborg,
græssende
ungtyre
forhindrede en post øst for Esbjerg,
smattede skrænter ved kaolinbruddet på
Bornholm, blomstrende ramsløg i
millioner ved Hindsgavl, sarte orkidéer
ved Gråsten, lyngdækkede bakker på
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Fanø, silende regn ved Dronninglund og
sidst men ikke mindst hjemmevant
hyggetur i vores egne Findvej-skove:
Rude Skov, Søllerød Kirkeskov,
Ravneholm og Jægerborg Hegn. Der er
ingen ende på oplevelsernes art: Terræn,
vegetation, vejr. Der er altid
sidegevinster.
Corona: Selvom vi håber, at vi snart har
sagt det ord for sidste gang, så har
Findvej også fyldt lidt i de næsten
præcis 2 år, coronaen har vendt op og
ned på vores hverdag og følgelig også på
vores o-løbs-hverdag. Det varede dog
ikke længe før, der lå coronabaner på
Nettet, og i SOK lavede vi også hurtigt
en lille konkurrence: ”Hvem finder flest
poster før påske?”

Som man kan se, kom der gang i
løbeskoene. Hvem den pælekrammende
og glade vinder og påskehare er, skulle
meget gerne fremgå af billede.
Præmieoverrækkelsen fandt naturligvis
sted ved en af de kendte røde pæle.
Skovlukning er et kendt fænomen, så
løberne ikke smugtræner i det område,
hvor en større og væsentlig konkurrence
skal finde sted. Jeg har ikke læst, at
skoven ved Gråsten skulle være lukket,
men jeg tror, det vil være dårlig stil at
tage Findvej-banen dér før sidst på året.
Find
forklaringen
i
O-service
kalenderen: 9. oktober DM-hold
Gråsten.
Hvis alle vi energiske SOK’er løber
ordentligt
i
divisionsmatchernes
kvalifikationsløb, så står den på
Landsfinale for hold i disse royale
omgivelser. Skulle vi ikke prøve efter to
gange bronze og en gang sølv at
forgylde os selv søndag den 9. oktober
2022.
Ferien, weekend- eller bare aftenturen er
sikker vinder med et Findvej-kort i
bagagen.
- Kaj Rostvad

Påskekonkurrence pælejagt

Få en kæmpe oplevelse
Hjælp med til DM 2022 på Bornholm i september!
Søllerød
OK
er
værter
for
Danmarksmesterskaberne på Stafet og
Lang på Bornholm og vi inviterer
hermed dig og din familie med.
Vi vil rigtigt gerne have så mange
”søllerødder” med familier med som

muligt – fordi vi gerne vil give dig (og
orienteringsdanmark) en fantastisk
løbeoplevelse i den smukke og
spektakulære bornholmske natur, og
fordi vi har brug for din hjælp til at
afvikle danmarksmesterskabet.
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Alle kan få en hjælperrolle til – og du vil
komme til at arbejde sammen med og
lære andre søllerødder at kende – og de
er faktisk ret søde og rare! Vi laver
DM’et på Bornholm fordi vi ikke kan
lade være, og de store arrangementer
plejer at være en super introduktion til
både klubben og sporten.
Er du ny i klubben kan vi nævne, at
Søllerød OK er en erfaren arrangør af
store stævner med bl.a. DM Hold 2012,
DM Stafet og Lang 2013, DM Mellem
2014, DM Nat 2017, WMOC (veteranverdensmesterskaberne) 2018, DM
Sprint og Sprintstafet 2021.
Hvor foregår det?
DM stafet foregår i Slotslyngen, lørdag
den 10. september og DM lang løbes i
Paradisbakkerne, søndag den 11.
september.
Hvordan foregår det?
Om fredagen starter vi med at bygge
stævnepladsen op i Slotslyngen.
Lørdag morgen færdiggøres det sidste,
så vi er klar til at modtage alle løberne
og starte stafetten. Når stafetten er
færdig, skal vi pakke stævnepladsen ned
og sætte stævnepladsen op i
Paradisbakkerne (hvor vi måske har
tyvstartet lidt), til løbet om søndagen.
Søndag morgen færdiggøres det sidste i
Paradisbakkerne og når stævnet er
afviklet, hjælper vi hinanden med at
pakke det hele sammen.
Samtidig, vil nogle hjælpere sørge for at
kiosken kan servere mad og snack til
løberne og andre hjælpere sørger for at
alle hjælpere får mad under stævnet.
Kan jeg komme ud at løbe, når jeg også
skal hjælpe til?

16
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Ja, vores erfaring viser, at alle kan nå ud
i den Bornholmske natur – enten lørdag
eller søndag, som postudsætter/
indsamler eller på en åben bane.
Hvis du er barn eller ung, eliteløber med
stor medaljechance – så skal du melde
dig til løbet og deltage officielt. Vi
sørger for at finde opgaver til dig, som
du kan løse før eller efter du har løbet.

Arrangørweekend
Vi har booket Paradisbakkeskolen, der
ligger i Nexø – tæt på stævnepladsen om
søndagen. Her vil Søllerødderne have
base, og her vil der blive serveret
morgenmad lørdag og søndag morgen,
samt kaffe/the fredag aften, og middag
lørdag aften. Der vil også være
mulighed for at smøre madpakke og
fylde termokanden op med kaffe eller te.
Du vil også have mulighed for at få
noget at spise i arrangørforplejningen på
stævnepladserne.
Du kan overnatte på skolen. Medbring
luftmadras og sovepose og hvad du
ellers har brug for. Hvis du ønsker en
anden form for overnatning, så er du
velkommen til selv at finde alternativ
overnatning på Bornholm.
Vi vil dog rigtigt gerne, som minimum,
samle alle søllerødder fredag og lørdag
aften til hygge og briefing på skolen.
Noget om at opgive kode, ved bestilling
af færge?
Bestil gerne færge via Team Bornholm
og oplys koden ”DM i orientering”
(husk samkørsel for miljøets skyld, hvis
muligt)

Praktisk
Jeg skal selvfølgelig med til Bornholm,
så derfor, send en mail til Heidi på
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heidikristensen3@gmail.com og skriv
følgende:
•
Navne og alder på dem i familien,
der deltager
•
Sover I på skolen, eller finder I
selv anden overnatning
•
Er der noget du specielt gerne vil
hjælpe til med?
•
Husk samkørsel via transport med
klubmedlemmer

Hvis du er i tvivl om noget, så spørg til
træning eller skriv til Anne på akaaenielsen@gmail.com
O-hilsen
- Troels Christiansen og Anne KaaeNielsen; Stævneledere

COPENHAGEN EXHAUST TRAIL 2022
Så gør vi det igen!
11. juni arrangerer klubben – primært SUT-løberne –
igen trailløb i Ravnholms barske bakker og lidt flere
højdemeter i Geel Skov.
Vi får brug for mange hjælpere på stævnedagen og
dagen inden. Særligt som ”vejvisere” ved kritiske
passager og også til funktioner vi kender fra o-løb:
stævnekontor, kiosk, parkering osv.
Send gerne en mail til cphexhausttrail@gmail.com
hvis du vil hjælpe.
Det plejer at være et hyggeligt stævne med mange glade løbere.
Håber vi ses.
- Erik Melbye & SUT’erne

Molbosæson 2022
Lad os starte med en lille historie:
En bugtaler optræder med en lille dukke
på knæet. Dukken kommer med den ene
molbohistorie efter den anden. Til sidst
er der en molbo blandt publikum, som
rejser sig og siger:

- Nej, siger bugtaleren, men det er jo
heller ikke så alvorligt ment. Det er jo
kun for sjov.
Men molboen fortsætter: - Hold din
mund. Det er ikke dig, jeg taler til. Det
er til den lille laban, du har på skødet!

- Vi molboer er slet ikke så dumme, som
du påstår!

Molbosæsonen 2022 sluttede i starten af
marts med finalen i Jægersborg Hegn.
17
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Som tovholder for molboløbene er jeg
glad for, at vi har givet de mange løbere
masser af gode oplevelser i de dejlige
skove – det er skønt at se de engagerede
og glade mennesker søndag efter
søndag. Det er også vigtigt og dejligt for
Søllerød OK, at det giver en god omtale
af klubben samt en god indtægt.
Inden sæsonen havde vi en del
overvejelser ang. covid-19 – både fordi
løbsformatet under restriktionerne i
2021 havde vist sig at være en succes i
form af rigtig mange deltagere, men
også fordi vi kunne risikere at stå med
restriktioner igen.

April 2022
Vi valgte at holde fast i visse dele af
innovationerne fra 2021: Mobilepay og
print-selv hjemmefra. Vi gik tilbage til
startbordet, og samlet set fungerede det
rigtig godt, selvom vi i de første løb blev
udfordret af covid-19.
Helt ekstraordinært blev vi nødt til at
aflyse årets løb i Geel skov. På grund af
stormen Malik fandt vi det ikke
forsvarligt at gennemføre løbet, hvilket
der blev udtrykt forståelse for fra
løberne.
Samlet set har deltagerantallet været helt
tilfredsstillende. Som det kan ses i
figuren var der ca. 2800 deltagere samlet
over de (kun) ni løb i denne sæson.

Antal deltagere pr. løb i de seneste 14 år.
Jeg vil gerne takke alle hjælperne, som
har lavet og hjulpet til med årets løb
samt hjælperne henover løbene: Mogens
Jørgensen,
Jørgen
Wisbech
og
styregruppen. Og en kæmpe tak til
Henrik Molsen for vores parløb samt
hans arbejde med hjemmesiden, it og
meget andet.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg har
fået mange erfaringer i funktionen som
tovholder, som jeg gerne vil sætte i spil
som tovholder igen næste år.
- Steen Schytte Olsen

Fastelavnsløb
Fastelavn i Sjælsølund
Vi skal da også lige skrive lidt om
Fastelavnstræningen.
For nu to år siden blev Mogens Maltby
kattekonge og foreslog straks, at han som
18

ekstra præmie skulle stå for afviklingen af
følgende års Fastelavnstræning. Den
træning satte Coronaen så en kæp i hjulet
for i 2021, men Mogens holdt ord, og
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arrangerede
Sjælsølund.

så

træningen

i

2022

i

Her var det Søren Hadrup og Norah
Christensen, der sikrede sig titlerne.

Fornuftigt nok havde Mogens udvalgt sig
flere frivillige hjælpere. Sebastian lagde
banerne som flere små sløjfer, hvor man
efter hver endt sløjfe fik lov at slå til tønden.
Og der var mere hjælp fra familie og
venner, så der var fastelavnsboller m.m.

Mon ikke kattekongen allerede nu
overvejer, hvordan Fastelavnstræningen
2023 skal afvikles. Han får helt sikkert god
hjælp af kattedronningen, og har
selvfølgelig ret til at udpege frivillige
hjælpere.

Ny kattekonge blev David Palsgaard og
titlen som kattedronning gik til Michael
Graae. Kattekronprins og kattekronprinsesse blev der selvfølgelig også fundet.

- Henrik Kleffel

Årets kongelige

NordJysk
Udfordringer i klitterræn
Vi har løbet NordJysk mange gange
men denne gang var drengene med, og
det var første gang i Skagen. Det var et
for godt tilbud til at takke nej til, med
mulighed for at se familien og gamle
venner og rabat på Skagen Strand

Feriehus. Vejret var isende koldt men
strålende solskin som så ofte i Skagen.
Drengene er lommekendt i skov- og
klitområdet syd for Skagen, men havde
ikke prøvet at løbe orientering der før.
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1500 deltagere havde fundet vej til
Skagen, de fleste fra Norge og Sverige.

tommelkompas og venter på en glad
finder.

Dag 1 var i Højengran plantage på den
vestre side. Det hele var lidt nyt, første
gang helt uden skygge, første stævne
siden Corona, første gang i klitskov, og
første gang med Emit-brik. Rasmus løb
H12 og David H14. Rasmus havde en
skøn oplevelse selvom det ikke var helt
nemt. David, som er en meget dedikeret
løber, kom også fint igennem posterne.
Han fik dog en lille ekstra sløjfe da han
havde glemt at ”bippe” post 1-5 og
derfor løb tilbage til post 1 for at tage det
hele forfra. Mikael fandt udfordringen
for nem og løb uden kompas fra post 7
til 31. Solen står i syd, mos gror på
nordsiden af træer, myretuer på
sydsiden. Så et sted mellem post 6 og 7
ligger der et Silvan venstrehånds

Dag 2 var i Kirkeskoven. Det var mange
højdekurver og tætninger at læse, stier
som var på kort men ikke i klit og stier
som var i klit men ikke på kort. Denne
dag gik det stort set uden de store bom,
selv om der var mange små.

Endelig

Efter dette stræk var det 25 poster
uden kompas tilbage
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Det bedste resultat af NordJysk kom dog
i bilen på vej hjem.
– Det her, det er hvad det betyder at løbe
orienteringsløb, og det er fedt, Rasmus.
Kort er vedlagt i online udgaven
- Familien Lüthje (Rasmus David
Mikael og Lotta)
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Mange højdekurver og tætninger (D45)

Danish Spring
Voksenintro
– eller introduktion til O-sportens
forunderlige verden for voksne
begyndere
2020
I starten af 2020 havde Søllerød OK
besluttet at starte et pilotprojekt med
kursus i orienteringsteknik for voksne
begyndere.
Kurset var planlagt til at starte sidste
lørdag i februar, vare 5 lørdage, hvor
den 5. lørdag bestod i fælles deltagelse i
stævnet
”Danish
Spring”
på
mellemdistance, hvor den nye læring
kunne stå sin prøve.

Selvom jeg som spejder har stiftet
bekendtskab
med
orienteringsdisciplinen i forhistorisk tid, har deltaget
i Molboløbet hvert år siden januar 2000,
har deltaget i diverse divisionsmatcher
m.m., så har jeg aldrig fået nogen
egentlig o-teknisk træning og har
primært
udviklet
mig
gennem
smuglytning ved SUT’ernes tørtræning,
når vi havde vores ½-årlige madtjans. Så
begreber som ”opfang”, ”forlænge
posten” osv. var ord jeg havde hørt, men
ikke nødvendigvis forstod til fulde.
Så selvom jeg ikke var ”rigtig”
begynder, så mente jeg helt klart, at jeg
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ville kunne opnå nyttige færdigheder på
kurset, så jeg meldte mig straks til!
- og det startede også rigtigt godt de to
første lørdage, indtil COVID-19 kom til
landet og restriktionerne satte en stopper
for muligheden for at samles.

2022
Derfor var glæden også stor, da der igen
blev udsendt invitation til voksenintro
med start i februar 2022. Konceptet var
det samme, 4 lørdage med udgangspunkt i klubhuset i Holte og den 5.
lørdag med fælles deltagelse i ”Danish
Spring”.

Signaturvandring – nærstudie af en
rende (vist nok)

Selvom jeg havde deltaget i de første to
lørdagstræninger i 2020, valgte jeg
alligevel at deltage i alle træningslørdagene i den nye runde. Dels fordi det
er nemmere at lære de øvrige kursister
at kende, hvis man deltager fra starten,
dels fordi jeg aldrig tager skade af at
høre tingene igen – og igen…
Deltagerkredsen bestod af en god
blanding af nyindmeldte klubmedlemmer, forældre til mini-SUT /SUT,
ægtefæller/vedhæng til nogle af de lidt
mere erfarne H50+-medlemmer og
aktive breddetræningsløbere, uden
tidligere tekniktræning. Aldersgruppen
spændte over alt fra løbeklasserne 21 til
60+
Det faste trænerteam bestod af Bo
Konring og Kirsten Møller, der sikkert
førte os igennem både teori og praktiske
øvelser. Til at assistere med at sætte
poster ud og samle dem ind igen, havde
de Michael Graae til rådighed – så
gjorde han også nytte, mens han
alligevel ventede på at jeg var klar til at
tage hjem
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Kurver i fokus – nærstudie af udløbere
og slugter

Forløbet
De første 3 lørdage startede vi samme
sted som klubbens breddetræning og gik
i samlet flok en veldefineret rute, hvor
vi fik lejlighed til at sammenligne
specifikke kortsignaturer med den
virkelige verden. De enkelte lørdage
havde gåturen fokus på netop de
momenter, der skulle gennemgås på
dagens kursus.
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Efter vandreturen, returnerede vi til
Rønnebærhuset i Holte, hvor der var
indkøbt sandwich til frokost. Efter at
have fyldt maverne, stod programmet på
teoretisk gennemgang af dagens
fokusområde – f.eks. kortsignaturer,
højdekurver/læsning af kurver, forlænge
poster, ind/udløb til poster osv.
Heldigvis blev der også tid et sikkert
SUT-hit ”signaturbanko” – kan afsløre
at det også er et populært indslag til
voksenintro!
Herefter sluttede vi dagen af med en
løbetur i skoven, hvor der var udlagt 3
forskellige baner, der alle havde fokus
på netop dagens tema.
Det kostede blod, sved og tårer, hvilket
kortet bærer præg af, men det var ikke så
ringe endda

Tre forskellige træningsbaner til
eftermiddagstræningen.
Afhængig af kondition og teknisk
færdighed, kunne vi hver især nå to eller
tre baner.

Danish Spring – Hvalsøskovene
Lørdag d. 26. marts skulle vores nye
færdigheder så stå deres prøve. Næsten
hele holdet deltog og de fleste havde
tilmeldt sig H/D21B, som var en
mellemsvær bane og samme bane for
herrer og damer. Det ville give os god
mulighed
for
efterfølgende
at
sammenligne vejvalg osv.

Nyttede det så?
Ja, det mener jeg bestemt. Selvom den
opmærksomme
læser
på
min
resultatudskrift vil kunne ane et tidstab
til post 10 på 8:12…og det er jo ikke
ligefrem prangende…så var der helt
klart flere succesoplevelser undervejs –
også i forhold til post 10. Takket være
bl.a. den målrettede træning i aflæsning
af kurvebilledet, så lykkedes det mig at
finde tilbage på kortet, da jeg i et
øjebliks kådhed, havde tabt fokus og
faktisk ikke befandt mig dér hvor jeg
egentlig troede jeg var!
Jeg har ikke tidligere mestret kunsten
”at finde ud af hvor jeg er” – og har altid
været panisk angst for at fare vild (eller
i panikagtig tilstand og afhængig af
venligtsindede o-løberes assistance,
hvis jeg alligevel gjorde det), men denne
gang var jeg faktisk helt rolig og fik
systematisk læst mig tilbage på kortet og
fortsætte jagten på post 10.
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Er jeg så udlært nu?
Bestemt ikke, men jeg har fået øjnene op
for værdien af f.eks. de træningstilbud
”Træningsbanden” leverer til klubbens
breddetræning, hvor man kan vælge at
løbe på kort uden stier, baner med
”korridorer”, hvide områder på kortene
m.m., så jeg føler mig både mere rustet
og mere motiveret for at vælge et af
dem, næste gang jeg deltager i en
breddetræning.

Det sociale udbytte
Udover det orienteringstekniske udbytte
ved sådan et voksenintroduktionskursus, så synes jeg også at der er et
socialt udbytte – da kurset gav lejlighed
til at lære nogle af de andre klubmedlemmer bedre at kende, specielt på tværs
af ”cirkler”, dvs. forældre til mini-SUT,

April 2022
der måske normalt ikke deltager i
breddetræning,
breddetræningsdeltagere, der ikke har børn i mini-SUTalderen og nogen, der som mig primært
møder andre i forbindelse med
Molboløbsplanlægning og udførelse.
Tak til Kirsten og Bo for deres store
indsats – jeg håber at evalueringen vil
konkludere at det er et tilbud, der er
værd at gentage og vil varmt anbefale
alle ”voksenbegyndere” at benytte sig af
tilbuddet, hvis det bliver.
Nu ser jeg så frem til sommerens klubtur
til Dolomitterne, hvor jeg forventer rig
lejlighed til at studere højdekurver…
- Dorte Munk Petersen (D55)

Første gangs løbere – post Corona
Med erfaring fra NordJysk så var der
mod på at tage til Danish Spring. Igen
koldt solskinsvejr. David havde jagtstart
med klubkammeraten Anton på H14 så
der var pres på at løbe. Selvom skoven
var af mere hjemmevant karaktær, bød
banen på mange forhindringer i form af
fældede områder grøfter og kanaler,
Måske gik det ikke helt lige ud men en
bronze plads blev sikret. Rasmus på H12
kom i mål på en sikker sølvplads.
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Det er i hvert fald sikkert at mandags
træning med SUT har givet et godt skub
i både kort forståelse, ny indsigt at læse
kort og sikrere vejvalg. Tak til de mange
kræfter som lægges i SUT træningen
med både praktisk og teoretisk
udfordring. Kort er vedlagt i online
udgaven
- Rasmus og David Lüthje
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Maximus O Meeting
Hvert år i februar afholdes ”Maximus O
Meeting” af den spanske klub Maximus.
Det er et super veltilrettelagt stævne i
fede terræner og med god, svær
banelægning. Desuden er det ”nede i
varmen” og det kræver kun 2-3
feriedage. What’s not to like? Så det her
er en reklame med henblik på at lokke
flere søllerødder med til at prøve det!
Med fare for afhængighed .
Det er også en reklame for terrænerne
vest for Madrid (der blev stævnet holdt
i år), hvor man, kun halvanden times
kørsel fra lufthavnen, finder mega flot
og kuperet natur, som er spændende at
løbe O-løb i. Og det bedste er, at der
allerede er tegnet masser af gode kort i
området!
Kortene ejes af de lokale klubber eller af
svenskeren Per Emion, der har ”O-rejsebureauet” O-travel. Per udveksler kort
med de lokale og har masser at byde på
i området. Hans rejser er som regel
bygget op om konceptet ”Kom selv til
nærmeste lufthavn, og så kan jeg hjælpe
med at have bil, hotel, halvpension,
gode baner og printede kort klar i det
omfang, det ønskes. Konceptet
henvender sig f.eks. til landsholdslejre
og til klubture (jeg har deltaget heri med
Tisvilde Hegn OK flere gange, og vil
ønske også at kunne prøve det med
Søllerød OK ).
Tilbage til Maximus-O-Meeting kan jeg
fortælle, at det i år bestod af
langdistance lørdag, mellemdistance
søndag (begge World Ranking Events
med mange deltagende spaniere+mange
udlændinge – godt over 1.000 i alt),
bjergby
sprint
mandag
og

mellemdistance
med
grandios
afslutning i bjergby om tirsdagen. Der er
typisk special-medaljer og måske lokale
præmier i alle klasser og lodtrækningspræmier til sidst. Alle 4 løb var super
udfordrende og tricky, så det var
umuligt at undgå at bomme, og dertil i
flot terræn med udsigt og flotte køreture
dertil. Se mine 4 kort sidst i den digitale
version af Komposten.

Udsigt over område
Løbene ligger typisk ”så tæt som
muligt” og med forslag til lokal
overnatning. Denne gang valgte vi at bo
i den lidt større og mere turistede by
Avila. Det var forårsagtigt vejr med rim
på græsset tidligt om morgenen og høj
sol og tæt på 20 grader midt på dagen, så
det var skønt med en getaway fra den
regnfulde danske vinter. Prøv det!

Kort over løbsområdene
- Iben Maag
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Hvordan gør man?
• Find
løb
på
f.eks.
Orienteeringonline.net eller World of
O’s kalender.
• Meld til og bestil fly+hotel+bil.
Stævnet koster typisk 3-400 kr. og
hotel+bil også lidt billigere end i DK.

• Ofte kan man spare en overnatning/
feriedag ved at køre direkte til/fra
lufthavn. Skriv evt. til arrangør og
bed om sen/tidlig start.
• Der manglede kun O-track, men det
har de sagt, de vil se på til næste
gang

Sten, højdekurver og klipper

Bysprint
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Praktiske oplysninger
Formand
Kasserer

Niels Bentzon
Lars Fock

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Skovbæk
Lotta Lüthje
Mads Lassen
Jette Nygaard Jensen
Michael Graae
Henrik Molsen
David Palsgaard
Anne Skovbæk
Charlotta Lüthje
Kirsten Olsen

Suppleant
Kompostredaktør
Løbsafregninger

formand@sollerod-ok.dk
Kasserer@sollerod-ok.dk
Danske Bank 1551-4450341800
a.skovbaek@gmail.com
lott@lythje.com
madslassen@comxnet.dk
jette@svendsvej8.dk
mig@sa.dk.
henrik@molsen.dk

20162220
61856812

komposten@sollerod-ok.dk

22754377
53500802
61507649

kirstenkeld.olsen@gmail.com

22754377
53500802
42957267
30335251
20447931
30706502

Har du glemt/mistet din kode til o-service, så kontakt kasserer for at få en ny
Funktioner
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
Mogens Hagedorn
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

22754447
20447931
21583986
22754447
28251839
45807025
28274723
31577010
20816756
23326829
40107364

Bemærk Der er nye e-mailadresser. For at gøre kommunikationen med forskellige
funktioner nemmere vil der fremover blive mailadresse til funktioner og ikke
privatpersoner.
Flere praktiske oplysninger kan findes på SOK/tovholdere/
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Breddetræning = Træning for alle
I sidste nummer af Komposten skrev jeg om
OrienteringsTeknik Østkredsen (OTØ), der
blev tænkt anvendt til breddetræninger som
afveksling for nogle af vore vanlige skove.
Specielt Trørød Hegn har vi tænkt kunne
nyde godt af en pause efter at store
maskiner har været hårde ved både træer og
terræn. Store mængder kvas har på den
måde gjort det svært at færdes i skoven. Om
det kunne lade sig gøre, var lidt usikkert.

Siden sidst er der ikke sket så meget
yderligere, end at vi selvfølgelig har
afviklet vores ugentlige breddetræninger. I
skrivende stund har vi netop haft vores
sidste lørdagstræning i dette halvår. Gert
havde bl.a. ud fra Månedsbanen kringlet
nogle pænt svære strimmelbaner rundt i
Rude Skov.

Den usikkerhed er nu næsten væk. OTØ har
lagt kalenderen for hele 2022, hvor man
ikke bare kan se, hvilke skove der skal
løbes, men også hvilke momenter, der
tænkes trænet.

Breddetræning 2022

Den 29/1 2022 blev det så tid for årets første
gang OTØ-træning i Gribskov Syd.
Momentet var ”kort-huske”, der betyder, at
ved hver post hænger et lille kortudsnit med
strækket til næste post. Så er det ”bare” at
lære strækket og afsted. En svær øvelse og
ikke mindst, hvis strækket er blevet lidt
langt. Derfor var der da også printet backup
kort, man kunne have med i lommen.
OTØ har vist sig at være et rigtig fint tilbud,
som vi bestemt vil bruge igen. Træningen i
Gribskov skulle dog vise sig at gøre
opmærksom på endnu en udfordring i form
af tilstrækkelig parkeringsmuligheder.
Bedre blev det selvfølgelig ikke af, at ppladsen stort set var optaget af mange tons
grus, der sikkert skal bruges til forbedring
af skovens veje.

- Henrik Kleffel
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

16-06-22

744

Rude Skov

OBS – Ændringer kan forekomme
Tjek kalender på hjemmesiden

Vi siger Velkomne til nye løbere
Christian Hoffmeyer

1976

Anna Hoffmeyer

1982

Elisabeth Hoffmeyer

2012

Hannibal Hoffmeyer

2015

Hampus Hoffmeyer

2018

Carsten Mustacchi Jæger

1983

Næste gang vi bruger OTØ-træninger som
supplement til vores breddetræninger er
planlagt til St. Dyrehave i slutningen af
april.

Clara Mustacchi Jæger

2015

Camilla Mustacchi Jæger

2016

Aske Nørregaard

1976

Osvald Kvåle Nørregaard

2010

Husk også, at du kan løbe OTØ-træninger,
hvornår du har lyst. Du finder dem på
www.o-teknik.dk. Det koster kr. 25,- print,
som du selv indbetaler. Det skal du dog ikke
betale, hvis det er en klubtræning, hvor vi
bruger OTØ-banerne. Her betaler klubben
afgiften.

Agnes Kvåle Nørregaard

2007

Cathrine Kleffel
Martin Kjær Schmidt

1983

Henriette Kjær Schmidt

1980

Victoria Kjær Schmidt

2012

Caroline Kjær Schmidt

2014
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Kort fra NordJysk 2 dage
Marts 2022
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Hvalsøskovene Danish Spring
Marts 2022
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Kort fra Maximus O Meeting
Februar 2022

32

Årgang 32:2

KOMPOSTEN

33

Søllerød Orienterings Klub

34

April 2022

Årgang 32:2

KOMPOSTEN

35

