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Sommer!
Sommeren står lige rundt om hjørnet og måske har du fået forsmag. Der er
fortsat mange gode løb og oplevelser som skal lige nås sammen med alle
studenterfester, konfirmationer og sommerafslutninger.
Søllerød Orienteringsklub holder selvfølgelig afslutning også med løb og
hygge. Invitation i Komposten.
Divisionsmatchens mystik og komplicerede regnskab bliver forklaret så alle
kan være med på kabalen – og ellers kan man bare man bare løbe.
Vi bringer også en længere læsning om Piger, kvinder, damer i
orienteringsløb fra vores mest erfarne skribent. Interessant læsning som
giver inspiration til løb i sommer.
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Lotta & Anne

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 der er indslag om Bornholm,
NordJysk, Opgaver og meget mere…

Orientering Maj 2022
https://orienteringonline.dk/

For andre henvendelser
kontakt redaktionen
Anne Skovbæk
Lotta Lüthje
Udgivet af Søllerød
Orienteringsklub
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Se Komposten som pdf på
klubbens hjemmeside
http://sollerod-ok.dk/omklubben/klubblad/

Hvor har Vibe fotograferet
denne skønne kriger med
sværd?
Tips: Et sted i Rude skov.
Send dit bud til Komposten
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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
25-29.juni
26-30.juni
2-7.juli
3-10.juli
27.august
4.september
10-11.september
25.sep
9.oktober
5.november
13.november
25-29.juni

Begivenhed
U1-sommerlejr
WOC+publ.løb
Italiensk 5-dages
U2-sommerlejr
DM mellem
Divisionsmatch
DM stafet/lang
Divisionsmatch
DM Hold
DM ultralang
Jættemilen
U1-sommerlejr

Kategori
Ungdomslejr (11-13 år)
Sprint
Sprint / mellem /lang
Ungdomslejr (14-16 år)
Mellem
2.runde
Stafet / lang
Op/ned
Kræver kvalifikation
Ultralang
Ultralang
Ungdomslejr (11-13 år)

Skov
Kristianstad, Sverige
Kolding, Frederia, Vejle
Sydtyrol (Italien)
Jämjö, Sverige
Thorsø (Jylland)
Teglstrup Hegn
Bornholm
?
Gråsten
Tranedal/Kærgaard (Jyll.)
Søskoven
Kristianstad, Sverige

Arrangør
Øst-kredsen
Flere klubber
Klubtur
Syd-kredsen
Silkeborg OK
?
Søllerød OK
?
OK Syd
West/Esbjerg
OK73
Øst-kredsen

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
Komposten modtager gerne beretninger fra Sommer O-løb
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Formanden har ordet
Hvor er der grønt derude! For en måned siden
sprang skoven ud og nærmest eksploderede i
lysegrønt. Det kan ikke gå stærkt nok med at
få o-skoene på og komme af sted til træninger
og konkurrencer. Og så er det, at man finder
ud af, at alt det grønne har det med at gemme
de små postskærme. For ikke lang tid siden
kunne vi ofte spotte skærmene på lang
afstand, men nu stilles der større krav til
finorienteringen. Men I skal ikke høre mig
klage over, at det er blevet forår og sommer!
Divisionsturneringen er en konkurrence
mellem de danske o-klubber. Som de fleste af
jer husker, nåede Søllerød OK i finalerunden
i 2021, som blev holdt i Klinteskoven på Møn.
De flere end 130(!) søllerødder, der deltog i
klubturen til Møn, vandt en meget flot
sølvmedalje til klubben – den første i
klubbens historie.
Søndag den 24. april – før skoven for alvor
blev grøn - fandt 1. runde i 2022 sted i St.
Hareskov for klubberne i Østkredsens 1.
division. Interessen for divisionsmatcherne er
fortsat rigtig stor, kunne vi med glæde
konstatere, for ikke færre end 120 søllerødder
var tilmeldt. Selvom St. Hareskov falder i
kategorien ”typisk nordsjællandsk bøgeskov”,
som de fleste af os føler os godt hjemme i,
hører den ikke til den letteste af slagsen. Den
byder faktisk på mange gode o-udfordringer,
og så løber vi ikke så ofte i den. Men
søllerødderne var tændte og godt forberedte
efter vinterens mange klubtræninger, og i det
indbyrdes opgør med FIF Hillerød, Allerød
OK og Farum OK blev vi nr. 2, kun slået af
FIF. Det er et godt udgangspunkt til 2. runde,
der finder sted 4. september i Teglstrup Hegn,
for hvis vi også her bliver blandt de to bedste
klubber, kvalificerer vi os til finalerunden, der
løbes i Graasten til oktober. Og gør vi det, tør
jeg godt love, at vi igen arrangerer en festlig
4

og hyggelig bustur for søllerødderne. I øvrigt
har nogen måske bemærket, at Farum OK er
ny konkurrent i 1. division, hvorimod Tisvilde
Hegn er ”forsvundet”, fordi de i år løber i 2.
division.
Gennem hele vintersæsonen mødes en skare
af ihærdige natløbere til stafettræning hver
tirsdag aften. For mange af deltagerne
kulminerer træningerne med deltagelse i den
legendariske Tiomila stafet i Sverige, som
samler verdens bedste orienteringsløbere.
Søllerød stillede med to 10-mandshold og et
damehold med 5 deltagere til årets Tiomila
ved Örebro. Som vores stafettræner, Johan
Aagaard, skriver på stafetgruppens side på
Facebook, blev den vigtigste målsætning – at
have en fed tur sammen – til fulde indfriet.
Svend-Erik Jepsen stod endnu en gang for de
praktiske forberedelser, men blev desværre
forhindret i at deltage selv, og de berømte Tiokokke, som Farum/Tisvilde ”deler” med os,
sørgede endnu en gang for forplejning
gennem hele Tio-døgnet. De sportslige
målsætninger blev næsten nået. Førsteholdet
blev nr. 115 og andetholdet nr. 261 ud af 307
deltagende hold og dameholdet blev nr. 145.
Det er temmelig flotte placeringer i et stærkt
internationalt felt. Næste år afholdes Tiomila
ved Skellefteå tæt ved polarcirklen. Skal du
med her, er det en god idé at deltage i
stafettræningerne, som begynder igen til
efteråret.
Om kort tid holder breddetræningerne
sommerpause. Det markerer vi som vanligt
med en sommerafslutning for klubbens
medlemmer, hvor vi først skal løbe et
træningsløb i den østlige del af Rude Skov og
derefter nyde hindens selskab omkring
grillerne, som vi i år stiller op på Akademisk
Skytteforenings grund ved Høje Sandbjerg.
Mon ikke vi også skal afsynge nogle af de
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kendte søllerødsange? Ved samme lejlighed
vil vi fejre de af vores medlemmer, som har
vundet mesterskaber i 2021. Det plejer at
foregå ved et hædringsarrangement, som
Rudersdal Kommune inviterer til, men i år har
kommunen
besluttet
at
uddelere
begivenheden til de enkelte idræts-foreninger.
Sommeren byder på flere store o-oplevelser.
Sidste
uge
af
juni
skydes
verdensmesterskaberne i sprint-orientering i
gang. Det er første gang nogen sinde, der
holdes verdensmesterskaber udelukkende
med sprintkonkurrencer, og de holdes i
Danmark,
nærmere
betegnet
i
Trekantområdet
i
Østjylland.
Hele
verdenseliten kommer til Danmark og
konkurrerer i tre discipliner: individuelt
sprint, sprintstafet og knockout sprint i de tre
byer Vejle, Kolding og Fredericia. Kirsten
Møller har arrangeret en søllerød-klubtur
derover, hvor der er mulighed for at løbe i de
samme ”terræner” som verdenseliten samt i
de omkringliggende skove, men man kan også
købe åbne baner til de enkelte dage. Hvis du
ikke allerede er tilmeldt nogle af løbene,
skulle du alligevel overveje at lægge vejen
forbi en af dagene og opleve stemningen og
heppe på vores landshold. Det bliver med
garanti superfedt, udover at det for mange vil
være en once-in-a-lifetime oplevelse.

Efter sprint-VM kan du måske lige nå hjem og
se starten på Tour de France, inden turen for
omkring 70 søllerødder går til Madonna di
Campiglo i Dolomitterne, hvor vi deltager i
Italy 5-Days. Vores rejseleder Ulrik Illum
arrangerer turen og har reserveret et efter
sigende fint sportshotel til os, hvor de forstår
kunsten af lave lækker italiensk mad. Men så
er det jo godt, at vi får brændt nogle kalorier
af på de italienske bjergsider.
Skulle det ikke være nok, kan du fortsætte til
Puglia i Syditalien og deltage i World Masters
Orienteering Championships – det var dem vi
selv arrangerede i Nordsjælland i 2018, eller
du kan drage mod nord og deltage i Læsø 3dages. Mange husker nok Jens Aaris’
vinderbidrag til Bomkanonen for et par år
siden, hvor han meget medrivende berettede
om sine problemer i netop det stævne.
Kompas og O-sko behøver altså ikke samle
støv i sommerferien. Men hvordan I end har
planlagt jeres sommerferie, vil jeg ønske jer
en dejlig og lang sommer med mange gode
oplevelser sammen med familie og venner.
-Niels

10MILA
Den store stafetklassiker i Sverige 7-8. maj 2022
10MILA er en fantastisk løbefest for både
verdenseliten på klubhold, ungdom og
bredde. Efter de to års ufrivillig pause var
lysten stor til at komme afsted og vi stillede
med tre topmotiverede hold til årets stævne
ved Örebro. Dameholdet blev nr. 145 i det
stærke og over 300 hold store felt. I
Tiomilastafetten, der løbes gennem natten fra
lørdag til søndag, blev førsteholdet nr. 116,
mens andetholdet nåede målsætningen om at

gennemføre (hvilket mange hold ikke gør)!
Der var top stemning gennem hele stævnet i
FarumTisvilde og vores fælleslejr, der blandt
andet bød på streaming af 10mila-WebTV og
et overflødighedshorn af mad og snacks fra
den ukronede 10mila-kok, Søren Stannum.
Tusind til Svend-Erik Jepsen for at organisere
denne tur og jer andre, der tog tørnen med alt
det praktiske.
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Starten er gået på 10Milastafetten
Anne Beukel Bak og Jacob Seerup Kirkeby begge to Søllerød OK-debutanter - skriver her
om deres oplevelser. Mange tak til jer! Anne
løb Damestafettens 4.-tur og Jacob på
førsteholdet kastede sig direkte ud på den
berygtede "Langenatten" på 15,5 km.
Sæt allerede kryds ved 18-21. maj 2023, hvor
10MILA løbes i Skellefteå ved den Botniske
bugt og dermed bliver det nordligste 10MILA
nogensinde.

Resultatliste for 2022:
https://eventor.orientering.se/Events/ResultLi
st?eventId=33643&groupBy=EventClass
Hjemmeside: www.10mila.se
-Gunner Sie

Førsteholdet med Mathias, Mikkel, Simon, Akse, Jacob, Magnus, Rune, Sebastian, Nathan og
Andreas
6

KOMPOSTEN

Årgang 32:3

Første Tiomila tur
Første gang man prøver nye ting er der altid
en vis mængde spænding og nervøsitet
forbundet med det. Sådan havde jeg det i hvert
fald da vi ankom til Ånnaboda ved Örebro til
dette års Tiomila, som var mit første Tiomila,
første rigtige stafetløb og første natløb i
Sverige, eller i udlandet generelt. Jeg var
spændt, og som tiden gik og min tur nærmede
sig, blev nervøsiteten også større. Jeg havde
fornøjelsen af at have min Tiomila debut på
den legendariske lange natten, hvilket jeg i
starten var skeptisk over for, men satte mere
og mere pris på som natten faldt på, da netop
lange natten er ugaflet og planen for mig var,
at jeg helst skulle følge de famøse tog hele
banen igennem. Lørdag aften starter jeg med
at se vores førsteløber Mathias Buchgreitz
løbe afsted et sted i havet af pandelamper og
følger hans løb sammen med de andre i
klubteltet. Jeg får derefter en lille time på øjet
inden jeg stille og roligt begynder at gøre mig
klar til mit eget løb. Følg altid toget og hvis
det splitter så følg dem som tager udenoms
vejvalget, da terrænet viste sig at være tungt
at løbe igennem, det var den plan jeg gerne
skulle følge. Klokken 02:06 går det så løs for
mig, jeg kommer afsted sammen med to
norske løbere som jeg gerne skulle hænge på.
De første poster går godt og i høj fart, men da
vi rammer det første langstræk, begynder
vores lille tremands-tog at komme i
problemer, og vi ender med at tage strækket
lige på, hvilket kostede meget tid og energi.
De næste poster klarer vi fint, der kommer
også flere løbere til, så vi danner et større tog,
men det bliver flere gange slået i stykker af
hurtige løbere som kommer op bagfra.
Da jeg nærmer mig banens andet langstræk er
jeg i bagenden af et længere tog, og da jeg
klipper posten, har toget delt sig og jeg ender

med den del som selvfølgelig tager det tunge
vejvalg lige på. På dette tidspunkt er jeg
allerede så flad at jeg intet overskud har til at
se på kortet, men sørger bare for at følge med
toget uden at blive sat. Det viste sig så, at
ingen i toget rigtig viste hvor vi løb hen, og vi
endte med at smide en del minutter på det
stræk. Da vi nærmede os enden af
langstrækket, begyndte daggryet at vise sig,
hvilket var ret opmuntrende efter lang tid i
mørket. På den sidste del af banen var jeg
efterhånden så flad, at målet hele tiden var at
holde sig løbende til næste post, og så den
næste og den næste igen. Benene begyndte at
krampe i baglårene, læggene og også ude i
tæerne, så hvert stræk føltes som et langstræk.
Endelig var jeg på vej mod de sidste par poster
og så stævnepladsen, hvor jeg fik sendt
Magnus Maag videre på 6. turen. Jeg havde
gennemført lange natten, ikke i en vidunderlig
tid, men oplevelsen var alligevel fantastisk,
det endte med at være en rigtig hård tur, hvor
jeg måtte lede dybt efter energien til at holde
ved, men det lykkedes og jeg går i mål med en
rigtig god følelse, trods at vi som hold taber
en del placeringer. Efter et bad i det fri fik jeg
også varmen tilbage i kroppen og kunne
derefter nyde resten af turen med god mad og
godt selskab i klubteltet, samt se afslutningen
af stafetten, som endte med at blive ret
spændende mellem OK Linné og OK
Ravinen.
Alt i alt var det en super fed tur, og lækker
debut, hvor jeg fik prøvet mig selv af rent
fysisk, næste år vil jeg dog sørge for at være
mere med på kortet selv. Tak til Søllerød og
Farum-Tisvilde for en super hyggelig tur!
-Jakob Seerup Kirkeby
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Jakob Seerup Kirkebys Langenatten udsnit. Fuldt kort i online.

Tiomila, første gang på damekavlen
Som debutant på damekavlen kunne man ikke
have turdet håbe på et bedre hold eller
dejligere vejr. Fredag aften gik turen med
Mathilde Smedegaards Madsen og Alberte
Kaae-Nielsen på førersæderne mod Örebro i
Sverige. Vi nåede frem, mens der stadig var
lyst, teltene var stillet op, og den dejlige Tiokok havde allerede maden klar. Heroppe
mødtes vi også med resten af damekavlen
bestående af Astrid og Iben Maag.
Med lidt kortnørderi og masser af hygge blev
det lørdag og en spændende ungdomskavlen
blev afholdt. Allerød OK’s ungdomshold
brillerede og kunne følges i mål med 1. og 2.
pladsen fra Sverige og Tjekkiet!
Efter frokost blev det så endelig os damers tur.
Mathilde løb første tur på 6,9 km, og hun
gjorde et imponerende job, som vi naturligvis
fulgte, både med stræktider undervejs men
8

også på den kæmpe fladskærm, der lyste hele
pladsen op. Mathilde løb holdet ind på en
imponerende 63.plads og sendte Alberte ud på
bane 2. på 6 km. Alberte løb holdet ind på en
perfekt 100. plads og sendte Astrid ud på
langturen.
Astrid klarede den ugaflede 9 km rigtig flot,
og da hun var på første melding, kunne jeg da
også mærke nerverne for alvor melde sig. Det
er en ret speciel og fed følelse at løbe stafet,
også selvom jeg normalvis helst er til
individuel sport. Man får et godt sammenhold
både på tværs af holdet og klubben. Følelsen
af at være omringet af mennesker, der bakker
én op, trods man er ny i klubben, er så
motiverende.
Astrid løb holdet tilbage i de tocifrede med en
99. plads. Og så blev det min tur, fletningerne
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var sat (man skal jo matche på damekavlen)
og ned mod start skulle jeg. Med ’god tur’ og
kort i hånden fra Astrid løb jeg så afsted mod
startposten som var lidt tarvelig, den bestod
nemlig af næsten 600 meter op ad bakke,
Heldigvis havde Johan sagt, at dem, man
henter op ad bakken, de kan ’gratis’ hente en
ude i skoven, så med benene på nakken susede
jeg derop ad. Dette er jo trods alt min
udlægning, så lidt må jeg jo pynte på
historien.
Første del af banen bestod af forholdsvis
nemme poster i et skiområde, hvor der var
store opfang i form af tørlagte lysløjper. Efter
post 7 steg sværhedsgraden og vi kom ind i
’klassisk’ svensk terræn med blanding af birk,

mose, og masser af sten. Det var svært men
med mængden af mennesker i skoven blev det
noget nemmere. Stuppe og moser var gode
ledelinjer, og med stier som opfang nåede jeg
aldrig at blive helt væk. Og efter 5.3 km
orientering kunne jeg løbe holdet ind på en
120. plads. Jeg fik sendt Iben afsted på sidste
turen og så kunne jeg ellers teste de svenske
udendørs bade, spise det sidste af Tio-kokkens
lækre mad og vende snuden mod Danmark. I
bilen fik vi så heldigvis set Iben løbe flot i mål
på hendes 8.1 km og dermed løb hun dette års
Søllerød Ok damehold i mål på en utrolig flot
145. plads.
-Anne Beukel Bak

Anne Beukel Baks 4.-tur på damestafetten
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Divisionsmatch
Orienteringsløb for alle
3 gange om året løber vi divisionsmatch. I
perioden inden kommer der er masse
opfordringer om tilmelding og for nye i
klubben så er divisionsmatchen oftest den
første ’rigtige’ konkurrence.
Divisionsmatchen er en hold-konkurrence og
derfor er point-reglerne anderledes – og mere
nørdede – end ved almindelige orienteringsløb. Nedenfor forsøger jeg at beskrive de
væsentligste regler.

Opdeling i divisioner
De danske orienteringsklubber er opdelt i 3
kredse (nord, syd og øst) efter geografi, og
klubberne er derefter opdelt i divisioner
baseret på resultatet af divisionsmatchen
sidste år. I øst-kredsen er vi 4 klubber i hver
division og det resulterer i 6 divisioner.
Løbs-point beregnes hold-mod-hold. Dvs
betyder at holdene i samme division har
indbyrdes matcher. Med fire klubber er der
seks indbyrdes matcher (klub A mod klub B,
klub A mod klub C, klub A mod klub D, klub
B mod klub C, klub B mod klub D og klub C
mod klub D).

Løbs-point fordelt på aldersklasser
Som ved almindelige orienteringsløb er vi
opdelt i aldersklasser og i herrer og damer.
Men ved divisionsmatchen er der forskellige
løbs-point i de forskellige klasser.
Eksempelvis er der i D40 point til 3 deltagere
fra hvert hold, og pointene er 6-5-4-3-2-1 efter
placeringsrækkefølge.
I eksemplet i tabel 1 bliver resultatet 12-9 i
D40 i matchen mellem klub A og klub B. Hvis
hold A’s bedste løber får fejlklip (eller bliver
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syg), så bliver resultatet væsentligt
anderledes, nemlig 9-12 (tabel 2).

Ungdomspoint
I klasserne Begynder, H/D10 og H/D12B
bliver der givet 1 løbs-point til hver løber som
gennemfører (dog max. 3 point per klub). Dvs
at ungdomsløberen får 1 point for at
gennemføre uanset placering.
Tabel 1 Eksempel på fordeling af løbspoint i
D40
Placering
Løbs-point
D40
Klub A
Klub B
Løber 1 (klub A)
6
Løber 2 (klub B)
5
Løber 3 (klub A)
4
Løber 4 (klub B)
3
Løber 5 (klub A)
2
Løber 6 (klub B)
1
Løber 7 (klub A)
Løber 8 (klub B)
Løbs-point Ialt
12
9
Tabel 2 Eksempel på fordeling af løbspoint i
D40 og hvor bedste løber har fejlklip (= MP
(mispunched).
Placering
Løbs-point
D40
Klub A
Klub B
1-A
MP
2-B
6
3-A
5
4-B
4
5-A
3
6-B
2
7-A
1
8-B
Point Ialt
9
12
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Hold-mod-hold point (løbs-point)
I eksemplet i tabel 3 for D40 taber klub B til
klub A, men vinder over klub B og C.
Tilsvarende taber klub C til klub A og B, men

vinder over klub D. Dette skyldes delvist at
klub C kun 3 løbere i D40 og klub D kun 2
løbere i D40.

Tabel 3 Eksempel på fordeling af løbspoint i D40 (4 klubber og derfor 6 matcher)
Placering Løbs-point
D40
Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6
A-B
A-C
A-D
B-C
B-D
C-D
1–A
666- 5
2–B
665
5
3–C
6
5
5
- 5
4–D
5–A
4443
6–B
44- 3
- 3
7–C
4
8–A
223- 1
9–B
23Point I alt 12 – 9
12 – 8
13 – 5
12 – 8
13 - 5
10 - 5

Samlet antal løbspoint
Dernæst summerer man løbs-pointene for alle
klasser indenfor hver match. Eksemplet i tabel
4 viser 2 klasser H/D40, hvor forskellen er
mellem resultatet i H40 og D40’at klub A ikke
havde nogen løbere i H40.

Ved divisions-matchen er der ialt 36 klasser!
– så det giver en større tabel og mere
omfattende beregning.

Tabel 4 Eksempel på beregning af løbspoint, hvis der er 2 klasser H/D40
Klasse
Løbs-point
Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5
A-B
A-C
A-D
B-C
B-D
D40
12-9
12-8
13-5
12-8
13-5
H40
0-15
0-11
0-6
12-8
13-5
Løbs-point ialt 12-24
12-19
13-11
24-14
26-10
H/D40
Vinder
B
C
A
B
B

Match 6
C-D
10-5
10-5
20-10
C
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Match-point
Vinderen af en match (f.eks klub A mod klub
B) får 2 match-point og taberen får 0 matchpoint. Dernæst summerer man matchpointene for hver klub. Tabel 5 viser matchpointene fra eksemplet i tabel 4 (hvor der helt
urealistisk kun var to klasser i matchen).

Tabel 5 Match-point fra eksemplet ovenfor
Klub A Klub B Klub C Klub D
Match- 2
6
4
0
point

Resultatet af årets divisions-matcher
Hvert år løber vi 2 almindelige divisionsmatcher og match-pointene for disse bliver
lagt sammen (og vi finder ud af hvem der har
fået 1., 2., 3. og 4.pladsen).
Den 3.divisionsmatch er en op-/nedrykningsmatch, hvor de 2 lavest-rangerende
hold i divisionen og de 2 højest-rangerende
hold i division nedenunder dyster med
hinanden. Dvs at nr 3 og 4 i 1.division dyster
med nr 1 og 2 i 2.division, for at afgøre hvem
der i det næste år skal løbe i henholdsvis 1. og
2.division.
De 2 bedste hold i 1.division skal til
landsfinalen (kaldet DM hold) og dyster med
de 2 bedste hold fra de 2 andre kredse om at
vinde guld, sølv og bronze til klubben.
Når vi kender resultatet af 1. og 2.runde af
divisions-matchen, så kender vi vores
rangering og dermed om vi skal til
landsfinalen eller til op-/ned-rykningsmatch
(og vi har skrevet begge datoer ind i vores
løbskalender).

Søllerød OK’s ambitioner og udfordringer
Vi kvalificerede os første gang til landsfinalen
i 2018 (hvor vi forøvrigt lå som nr.3 efter
1.runde men stillede i endnu stærkere
12
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opstilling ved 2.runde) og hvert år kæmper vi
for at fastholde vores placering.
Søllerød OK’s ambition er at forblive i
1.division og deltage i landsfinalen hvert år –
og allerhelst at tage medalje med hjem. Vi vil
vise orienterings-danmark at vi er en stor,
bred og god klub, hvor vi kan tiltrække både
nye og erfarne orienteringsløbere. Ligeledes
vil vi vise Rudersdal kommune og vores
lokal-samfund, at vi er en klub med stor
berettigelse.
Søllerød OK prioriterer desuden divisionsmatcherne som en væsentlig klub-aktivitet,
hvor vi er sammen på tværs af alder og
orienteringsmæssige erfaring og dermed kan
skabe
sammenhængskraft,
selv
om
medlemstallet stiger. Derfor betaler Søllerød
OK deltager-afgiften for alle klubbens
deltagende løbere ved divisionsmatcherne og
yder transporttilskud til udeboende junior- og
ungseniorløbere, der bor langt væk fx i
Aarhus. Ligeledes arrangerer klubben bus-tur
til landsfinalen, så det er både nemt og
smadder-hyggeligt at komme frem og tilbage.

Resultatet af 1.runde i divisionsmatchen
24.april 2022 i Hareskoven
Søllerød OK havde 120 tilmeldte løbere ved
årets første divisionsmatch og blev en flot nr
2 efter FIF Hillerød (tabel 6). Fordelingen af
point i de forskellige klasser (tabel 7) viser at
Søllerød OK tager point i de fleste klasser.
Demografisk er vores udfordring at vi ikke har
så mange deltagere i aldersgruppen 21-39 år
og derfor svært ved at tage mange point i
H/D21. Klubben betaler som nævnt
transportudgiften for medlemmer, som er
under uddannelse i Aarhus og lignende steder.
Desuden ser vi gerne, at flere af vores unge
løbere deltager i divisions-matcherne, evt.
motiveret ved at træner-teamene laver
forskellige tiltag (fx is-spisning) for
ungdomsløberne.
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Selv de mest uerfarne voksenløbere kan også
bidrage! – fx mistede vi en del points på ikke
at stille fuldt hold i Begynder-klassen og i HLet, som begge er klasser målrettet voksne
løbere. Derudover er der selvfølgelig behov
for at alle de andre klasser fortsat møder
talstærkt op til divisionsmatcherne. Man kan
ikke gardere sig imod sygdom, tilskadekomst
eller fejlklip – og mange deltagere i tidligere
divisionsmatcher kan berette om, hvordan de
trods lave forventninger om dette pludselig
tog points, fordi de bedste løbere havde tabt
en SI-brik eller brækket armen, var blevet
syge – eller blot blev væk.

højt deltagerantal ved hver eneste
divisionsmatch for at forblive i toppen.
2. runde af årets divisionsmatch er søndag
d.4.september i Teglstrup hegn (weekenden
inden at vi har klubtur og afvikler DM på
Bornholm), hvor vi igen har behov for et højt
deltagerantal, klubkager og klubånd.
Landsfinalen er søndag d.9.oktober i
Sønderjylland, hvor vi håber på kvalifikation
og et brag af en bustur. Alternativt har vi op/nedrykningsmatch søndag d.25.september.
-Anne Skovbæk

Vores erfaring er også, at hver eneste
divisionsmatch tæller og det er vigtigt med
Tabel 6 Resultatet efter 1.runde 2022 i 1.division østkreden
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Tabel 7 Resultatet efter 1.runde 2022 i 1.division østkreden (opdelt på klasser)
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Piger, kvinder, damer i orienteringsløb
Jeg er blevet opfordret til at skrive om HUNkønnet i vores dejlige sport, orienteringsløb,
så det vil jeg prøve.
Vi bør vel ændre Dameklasser
Kvindeklasser
og
Herreklasser
Mandeklasser !!!???

til
til

For eksempel, K21A og M21A, og min egen
K75. Det bliver nok svært efter 58 år med D
foran aldersgruppen. Men mon ikke det er den
vej, det går? Eller skal vi hellere bruge det
internationale W75- ? Det virker bedre end K,
synes jeg.
Og det var så ikke det, jeg skulle skrive om.
Jeg startede selv med at løbe orienteringsløb
et par måneder efter min 17-års fødselsdag.
Efter Nytårsparaden i 1964 (det var i Hillerød,
og jeg var spejder) fulgtes jeg med Jørgen
Chr. hjem. Han fortalte om orienteringsløb, og
at han syntes, jeg skulle prøve. Så den 19.
januar cyklede jeg ud i den anden ende af
byen. Ved sydkanten af Gadevang lå Hans
Andersens savværk. Der mødtes vi, og jeg var
så heldig, at Annelise fra min spejdergruppe
tog imod mig og viste mig, hvordan man
skulle bruge kort og kompas. Vi kom fint
rundt og jeg var ”solgt”.
Annelise så jeg ikke igen.
Karin Aagesen, landsholdsløber i 1964 og
flere gange dansk mester, blev glad for at få
en træningspartner. Hendes far, Emil,
løbetrænede med hende et par gange om ugen,
og de ville gerne have mig med. Jeg boede tæt
ved skoven (St. Dyrehave), og det var der, vi
oftest løb vores ture.
Da det blev forår, blev jeg introduceret til
rigtige orienteringsløb og Emil sørgede for at

få mig med til alle de konkurrencer, der blev
indbudt til.
Man startede i C-klassen og skulle så have
mindst 240 point i tre løb for at rykke op.
(Man fik 100 point for at vinde og så blev der
trukket et point fra for hvert minut, man var
efter vinderen). Efter tre løb rykkede jeg op i
B-klassen og efter yderligere tre løb blev jeg
A-løber. Det var den 4. oktober 1964 ved et
dansk-arrangeret løb i Sverige Ja, der er
datoer, jeg bare husker :-)
Når jeg kigger på de gamle kort, jeg løb efter,
kan jeg godt tænke: Tænk, at jeg syntes, det
var sjovt!
Senere på måneden tog jeg på Idrætshøjskole
i Sønderborg. Det blev til 5 måneder med
gymnastik, boldspil og alm. højskolefag. En
modnende periode.
Løbsklassen, jeg startede i, hed D19, så vidt
jeg husker. Der fandtes ingen ungdomsklasser
for kvinder/piger. Men der fandtes
drengeklasser (15-16) Yngre junior (17-18)
og Ældre junior (19-20) for herrer/drenge.
Vi var heller ikke så mange piger/damer, der
løb orienteringsløb og slet ikke teenagere. Det
var ”ikke noget for kvinder”. Vi kunne ikke
tåle så hård en belastning af kroppen, hed det.
Jeg har søgt på nettet for at se, hvad der blev
skrevet om kvinder og idræt ”før i tiden”. Her
følger det, som jeg har valgt.
Første gang Maraton for kvinder var med på
det olympiske program var i 1984 !!
I 1967 måtte kvinder ikke stille op til
maratonløb.
Jeg har fundet et billede fra Boston Maraton
1967. Her blev en kvinde, der havde formastet
15
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sig til at tilmelde sig som K.V. Switzer,
angrebet af løbsledelsen med ordene: ”Get the
hell out of my race!” Kathrines kæreste, som
også deltog i løbet, lagde sig imellem.
Kathrine endte med at gennemføre løbet i
tiden 4 timer og 20 minutter. Og I årene efter
kæmpede hun for at få Maraton for kvinder
med på det olympiske program, hvilket
lykkedes i 1984.
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Det næste afsnit viser en ændret holdning til
træning for kvinder. Nu gælder det om at få
mere bevægelse i hverdagen.

12 grunde til at alle kvinder burde løbe.
Din krop forbrænder flere kalorier, jo større
muskelmasse du har. På den måde er det
nemmere at undgå vægtforøgelse, når ens
krop er muskuløs
Undskyldningerne for at lade være er mange.
Men det er argumenterne for at komme af sted
også.

Boston Maraton1967
”Wild West” var heller ikke for kvinder. Men
også her var der kvinder, som ikke ville finde
sig i at blive diskrimineret. Grethe Hygum
stillede op i 1963, men måtte som 46 andre
udgå. Vejret var bidende koldt og det regnede.
Kun 24 af 77 startende gennemførte årets
Wild West.
Men i 1965 gennemførte Grethe, som eneste
kvinde, løbet i tiden 6.50.31, hvilket rakte til
en placering som nr. 36 af de 50
gennemførende løbere. Det er dog aldrig
blevet et tilløbsstykke for kvinder at løbe så
langt på gamle kort, kan jeg se af de gamle
resultatlister.
Wild West – orienteringsløb, der løbes
hvert andet år og altid i nord-eller
vestjyske klit- eller hedeplantager i
Danmark. Kortene er gerne oldnordiske,
gamle og unøjagtige, hvor man stort set
kun kan stole på højdekurverne. Starten
går cirka kl. 02.00 om natten. Distancen
er 27 km i terræn.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mindre risiko for brystkræft.
Sundere graviditet og fødsel.
Et længere liv.
Et boost til hjernen.
Forebyg hjertesygdomme.
Få færre menstruationssmerter.
Bliv for lækker.
Hold dig i form.
Bliv gladere for din krop.
Forebyg stress og angst.
Undgå depression.
Pas på dine knogler.

De 12 grunde fandt jeg på www.aprokom.dk,
hvor du selv kan læse mere. Eller søg på: 12
grunde til at alle kvinder burde løbe.
Hver af de 12 grunde er yderligere beskrevet.
Her har jeg valgt kun at uddybe nr. 8, Hold dig
i form.

8. Hold dig i form.
Løbetræning er en af de mest kalorieforbrændende aktiviteter. Men løb får ikke
bare kiloene til at rasle af, det ændrer også på
fordelingen af muskler og fedt. Forskning har
vist, at 450 g muskler skal have tilført 35 – 40
kalorier om dagen for at blive opretholdt,
mens tilsvarende 450 g fedt kun skal have
tilført 2 – 3 kalorier for at blive opretholdt. En

Årgang 32:3
veltrænet krop skal dog holdes ved lige, og det
kan godt betale sig at hænge i med løb og
træning. En gennemsnitskvinde tager nemlig
9 kg på fra det 20. til det 65. år.
Heldigvis er vi orienteringsløbere. Vi løber
med kort og kompas, og har en opgave i
skoven, der gør det lettere at komme af sted.
Opgaven med at finde poster overtager
styringen og man glemmer, at det kan være
hårdt, og er man først i gang, er det dejligt at
”give den en skalle”. Spurte op ad bakken,
springe over grøften, forcere de nedfaldne
grene og den høje lyng. Og vælge den
smarteste vej!! (Sådan var det for mig
engang!)
I vores klub er der mange tilbud, som er åbne
for alle. SUT, miniSUT, stafettræning,
breddetræning og styrketræning. Her kan vi
møde de andre trænende søllerødder og få den
menneskelige kontakt, som betyder så meget.

KOMPOSTEN
klassen i den sammenlagte stilling, og den
cykelhjelm, jeg fik i præmie, bruger jeg
stadigvæk.
Vi har løbet 5-dagesløb/flerdagesløb i
Finland, Norge, Tyskland, Frankrig, Italien og
Schweiz. Så byggede vi vores ferie op
omkring disse løb. Oftest boede vi på den
campingplads, der var etableret i forbindelse
med arrangementerne. Her mødte vi så de
andre o-løbere fra Danmark. Nogle år kunne
vi få det til at passe med flere løb i en
sommerferie. Og vi var alle fire MEGET
glade for denne måde at holde ferie på. Et år
vandt vi hver vores klasse. Det var i Tyskland
og jeg har endnu 4 glaspokaler stående. Gerts
er den højeste, så kommer min, så Anders´og
Sørens er den mindste. Sjovt !!

Det sociale er i højsædet; ikke mindst i SUTgruppen, der afslutter deres træning med at
spise sammen. Jeg har talt lidt med de tre D16-løbere, Ella, Ingrid og Laura, og de
fremhæver spisningen som noget virkelig
godt. Her får man snakket.
De tre pigers indtræden i O-sporten- da de var
13 – har medført, at deres mødre nu også løber
orienteringsløb. Lauras mor Anne, havde dog
løbet, da hun boede i Ålborg, skal det
retfærdigvis siges.
Jeg har selv haft stor glæde af at løbe
orienteringsløb. Meget af min, og familiens
fritid, er brugt på orienteringsløb. Heldigvis
blev vores to drenge glade for o-løb og fandt
efterhånden deres egen vennekreds i sporten.
Vores ferier er i årevis bygget op om o-løb.
O-Ringen i Sverige har vi deltaget i mange
gange. Søren har endda vundet en etape i H10 :-) . Jeg har klaret en tiendeplads i DE-

Ella 15, Jette 73, Ingrid 15
Orienteringsløb kan man blive ved med i
mange år. Det betyder noget, at man ikke
udstiller sig selv. Ude i skoven er der ikke
tilskuere, der kigger på din krop, og du
behøver ikke at se smart ud. Sagt af teenagepigerne.
I mine mange år som o-løber har jeg deltaget
i et utal af konkurrencer i ind-og udland og der
mødt ligesindede. Kvinder på min egen alder,
som jeg har mødt igen og igen og venskaber
er opstået. Flerdagesløb med overnatning på
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arrangørernes etablerede campingplads giver
nem adgang til kontakter med de andre.
Også ungdomskurser i form af weekendkurser
og sommerlejre giver nye bekendtskaber og
venner i naboklubberne. Det fandtes dog ikke
i mine første år som o-løber. Men mine børn
har haft STOR glæde af dem.

Juni 2022
Det gav ofte mere fart for os piger, især ved
interval- og bakketræning. Jeg ser for mig,
hvordan vi løb op ad Peo`s bakke (den lige
nord for stadion), der den gang var bevokset
med høje graner, uden underskov og uden
kvas og grene. Med dejlige stier og blød bund
med grannåle.

I slutningen af 1960´erne ”opfandt” Helge
Pedersen
”TØSETRÆNING”
for
”Holtepigerne” m.fl. Helge var o-løber fra
OK-73 og var 10 – 15 år ældre end os.

Nu findes SUT (Søllerød Orienterings Team),
både for piger og drenge, og også her betyder
det sociale temmelig meget. Jeg tror, at
spisningen efter mandagstræningen virkelig
er et hit!!

Vi var 8 – 10 kvinder i tyverne, som lod os
træne af Helge. Han sørgede for fysisk
træning og fik hjælp af andre herreløbere til
orienteringstræningen. Det var her Gert
opfandt strimmelløb. Vi skulle lære at løbe
svensk, dvs. uden for stierne. I dag kaldes det
vist korridorløb.

Jeg slutter her, men måske kan du læse mere
om kvinder og o-løb i ”gamle dage”, for jeg er
ikke den ældste kvindelige o-løber i klubben.
Både Else Juul Hansen og Kirsten Olsen har
været med i længere tid, end jeg har. Og de er
også lidt ældre :-)
-Vibe Bøgevig

Helt konkret betød det træning fra Rudegård
to gange om ugen. Vi hyggede os meget og
blev kun stærkere bl.a. ved, at en hel del herrer
syntes det var dejligt at træne sammen med os.

FN´s 17 verdensmål. Nr.5.

Seje Damer til D70-DM-stafet podie 2020
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Sommerafslutning torsdag
D.16.6.22. Kan vi ikke få det 1., så kan vi heldigvis få det 2.

1.Solnedgang over havet
Ellen og Jens Aaris Thisted har meddelt, at
sommerafslutningen undtagelsesvis ikke kan
afholdes hos dem; men i en klub med vores
bredde bød der sig heldigvis hurtigt en anden
mulighed, så vi ikke skulle snydes for i festligt
lag at kunne ønske hinanden en god sommer.
Birger Hoff lod os endnu en gang få lov til at
benytte Akademisk Skytteforenings herlige
lejr på Høje Sandbjerg, og det tilbud var for
fristende, så:
Torsdag d. 16.6. kl. 17.30 har Gert dækket op
med baner i 3 forskellige længder og
sværhedsgrader.
Men inden har du klaret PARKERING på
adressen: Høje Sandbjergvej 12, 2840 Holte:
55.84088, 12.49221. 15 biler nede og resten
oppe. Se om P-skiven lidt inde på grunden
peger med venstre eller højre, og følg pilens
retning.
Efter en times tid i skoven er alle formodentlig
tilbage, og på et tidspunkt har Jens A. Hansen
godt gang i grillene.
Husk det varme skiftetøj.
Der er fine vaske- og toiletfaciliteter.
Traditionen tro medbringer du selv det, der
skal grilles plus tilbehør plus drikkevarer plus
kaffe og al service.
Klubben er i sommerhumør og giver et glas
vin og et stykke (købe)kage (vi vil savne

2.Sommeraften ved Høje Sandbjerg
Ellens hjemmebag). Alt andet medbringer du
selv.
Vi skal helst være ude, men i tilfælde af regn
kan vi søge komfortabelt ly.
Underholdning: Den plejer ikke at være et
problem, når klubben er samlet, men på denne
aften vil Formanden sige et par ord, ligesom
han vil fremkalde DM-vindere 2021 til en
hilsen fra Kommunen samt vores klapsalver.
Gert (klubskjalden) har sagt, at ’I skoven
skulle være gilde’, så mon ikke, vi skal smøre
stemmebåndet til et muntert bidrag.
For at vi kan ramme antallet af kort og
mængden af kage, vil det være nødvendigt, at
du svarer på Doodlen. Ak! Og Gys!, den er
nedlagt, så du bedes venligst sende en mail til
kaj.rostvad@gmail.com og skrive: Kort,Lang-, Familie point-bane eller deltager uden
løb. Er I flere i familien, så skriv lige antal på
hver aktivitet. Husk Sport Ident Brik. Sidste
frist for tilmelding er søndag d. 12.6., men gør
det med det samme, så du ikke mister en dejlig
SOK-aften., som undtagelsesvis ikke strækker
sig til solen går ned i havet.
Med håb om talstærkt fremmøde sender vi
bedste sommerhilsener.
-Gert, Henrik og Kaj.
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DM stafet og lang på Bornholm
har du meldt dig på holdet af gode søllerødder, der giver en hånd med?
Søllerød OK arrangerer DM stafet og DM
lang, i de mest fantastiske terræner, på
Bornholm i weekenden den 10. til 11.
september. Sammen skal vi give orienteringsDanmark de fedeste baner i et terræn, vi
sjældent løber i.

af orienteringsbladet, der rammer dig i disse
dage
Vi glæder os
O-hilsner Troels og Anne

Tag familien med og meld dig til at give en
hånd med. De søllerødder der allerede har
meldt sig, er ret flinke, og vi gør alt hvad vi
kan for at du også kommer i skoven og
oplever de fede terræner.
Skriv til Heidi at du melder klar på mail:
heidikristensen3@gmail.com
Prik også gerne andre gode søllerødder på
skulderen og spørg dem, om de ikke også skal
med
Klippeøen Bornholm
Læs mere om DM og arrangørweekenden i
sidste nummer af komposten og i det nummer

Ekodalen
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Indbydelse til U2-sommerlejr
”Det er sommerferie Vi daser i Sverige Men
skolen vil slå det i stykker Derfor er det så
vigtigt Man ikke må glemme At brug' den på
noget der rykker For eksempel Løb i skoven
eller slås med en elg Bestig' den allerhøjeste
høj Og se om du finder et underligt dyr (hey)
Tag med os til Orion og løb”

blev noteret (opsamlingssted, hvilken
sværhedsgrad man løber og om vi skal tage
særlig hensyn i forhold til mad).

Træning: Cirka 7-8 træninger (nærmere
information kommer senere)

Pris: 1800 DKK Søllerød yder tilskud

Dato: 3. juli om formiddagen til d. 10. om
eftermiddagen

Transport: Transport og opsamlingssteder
som vanligt, mere info kommer senere
Pakkeliste: Kommer senere

Spørgsmål: Kan stilles til Morten Rindom
Knudsen,
tlf.
28965535
eller
morten.rindom99@gmail.com

Sted: Årets tur går til Jamjö nær karlskrona,
hvor vi skal bo i Orion’s klubhus. Herfra kan
vi byde på helt fantastiske svenske terræner,
samt en hytte der kan rumme en masse
sovende. Der er dermed lagt op til en masse
hyggetid i hytten samt gode oplevelser i
skoven.
Tilmelding: Tilmelding sker inden fredag d.
10. Juni. I feltet ”bemærkning til
arrangørerne” ville vi sætte pris på hvis der

Copenhagen Exhaust Trail
11. Juni
Vi håber på at gentage succesen. Den
kommende weekend går det af stablen igen i
Ravnholm og Geel Skov. Det er Erik Melbye
som har samlet et fremragende hold af SUT
og andre barnlige sjæler.
Alle er velkomne til at komme og heppe i de
mange bakker.
-Lotta
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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
Der er ikke forfærdelig længe siden der sidst
blev skrevet om breddetræningen i Søllerød
OK, men vi har selvfølgelig besøgt flere af
vores ”egne skove”, eller skove i vort
nærområde som vi har kort over. Bl.a. blev det
til en træning i Jægersborg Hegn, hvor vi
endnu kan træne i hele skoven. Spændende er
det, hvordan fremtiden bliver, når der kommer
hegn omkring hele skoven syd for
Skodsborgvej. Men det er fremtid. Denne
gang sørgede Ivar for, at vi fik testet diverse
grøfter og tætheder og det både med og uden
stier på kortet.
En anden efterhånden tilbagevendende skov
er Terkelskov/Nyvang, hvor vi nød godt af
Troels Christiansens super skarpe kort. Kaj
sørgede for, at der også var baner at løbe på
dér.
Et par fremmede skover har vi dog også
besøgt. Først St. Dyrehave, hvor vi nød godt
af OTØ’s super baner. Senere i maj blev det
så tid at gæste Gl. Grønholt Vang, hvor også
myggene efterhånden havde opdaget, at det
var blevet varmere.
Når du sidder med Komposten i hænderne
har vi også optimeret lidt på sprintformen.
Michael Graae har allerede trukket os rundt på
DTU i en omgang pentagramgaflinger og
ganske snart vil han også byde på mere sprint.
Denne gang på DTU Sion Park. Og hvorfor
sprint netop nu er selvfølgelig på grund af
allerede afviklede SM Sprint og snart
kommende DM Sprint. Og så må vi da heller
ikke glemme, at der lige om et øjeblik er VM
i Danmark. Det bliver spændende.

Sommerafslutning 2022 – altså sidste træning
før sommerpausen – bliver i år torsdag den 16.
juni 2022 og afvikles i Rude Skov med AS’s
domicil ved Høje Sandbjerg som centrum. Du
har sikkert allerede set invitationen og
forhåbentlig tilmeldt dig. Træningen er for
ALLE KLUBBENS MEDLEMMER, hvor vi
træner i Rude Skov samt griller og hygger ved
Høje Sandbjerg. Kaj Rostvad er dagens
organisator. Gert Bøgevig sørger for finurlige
baner. Jens A. Hansen tænder op i grillen og
Birger Hoff sørger for at vi har
lokaler/lokaliteter til al hyggen.
Kalenderen for efterår og vinter frem til nytår
er nu på plads. Vi skal selvfølgelig besøge
vores lokale skove, men vi skal også gæste
flere mere fremmede skove, hvor vi dog
forsøger at begrænse, hvor langt der skal
køres. Blandt træningerne er der igen valgt
flere, hvor vi skal benytte os af OTØ-baner
bl.a. i Folehave. Spændende hvad en
”fremmed” kan få ud af ”vores” skov.
Den 19. november 2022 planlægger vi at
holde Klubmesterskab. I år håber vi, at vi kan
vende
tilbage
til
vores
vanlige
Klubmesterskab med efterfølgende samling
med kåring af klubmester, kagekonkurrence
o.s.v.

Mr./Mrs. 100%. Det har aldrig været en
konkurrence inden for breddetræningen.
Alligevel er det nok blevet holdt øje med
gennem årene. I 2022 kommer vi dog ikke til
at køre en ny Mr./Mrs. 100%. Allerede nu har
alle forpasset chancen. Men måske 2023?
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09-06-22

743

Geel Skov

16-06-22

744

Rude Skov

11-08-22

745

Geel Skov

18-08-22

746

Tokkekøb Hegn

25-08-22

747

Ravnholm

01-09-22

748

Rude Skov

08-09-22

749

Søllerød Kirkeskov

15-09-22

750

OTØ – St. Dyrehave

22-09-22

751

Jægersborg Hegn

29-09-22

752

Geel Skov

06-10-22

753

OTØ – Folehave

13-10-22

754

Nørreskoven

20-10-22

755

Rude Skov

27-10-22

756

Geel Skov – NAT

03-11-22

757

Søllerød Kirkeskov – NAT

10-11-22

758

Ravnholm – NAT

19-11-22

759

Rude Skov

26-11-22

760

OTØ – St. Hareskov

03-12-22

761

Ravnsholt (Allerød)

10-12-22

762

Trørød Hegn/Enrum

17-12-22

763

Terkelskov/Nyvang

26-12-22

764

Rude Skov

Juni 2022
Velkommen til nye løbere
Flere og flere melder sig in i Søllerød. Siden
sidst er der 14 nye løbere fra 5 til 50 år.
Jacob Søndergaard
Anna Bogdanova
Sylvester Bogdanov Søndergaard
Valentin Bogdanov Søndergaard
Peter Engdal Sørensen
Cathrine Panduro
Lærke Panduro Engdal
Carlo Egeberg Pervan Carlsen
Mads Grønborg
August Næstoft Jakobsen
Filippa Jakobsen
Niclas Jakobsen
Ditte Jakobsen
Herman Eigil Fosbøl

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek
kalender
på hjemmesiden.

Videoberetning fra DM Sprint
Ella og Ingrid har lavet et nyt indslag til
Komposten Digital version med en film fra
Sprint DM på Fyn.
Dejligt med nye medier. Da vi dog ikke
(endnu) er så IT bevandrede så lægger vi
filmen ud hvor du finder din Digitale
Kompost.
http://sollerod-ok.dk/om-klubben/klubblad/
-Lotta
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