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Vinter og Jul
Så kom vi til det sidste nummer af Komposten for i år. Det har
været et år fuldt af o-løb og arrangementer. Nu senest har der
været Klubmesterskab og tilhørende klubfest. Til trods for ivrig
efterforskning er der ikke lykkes at Komposten at få nogen bilder
fra arrangementet.

Til gengæld har vi i løbet af året fået så mange fantastiske
beretninger og bilder sent ind til redaktionen. Det er et sandt nøje
at lave Komposten. Stort tak til alle som bidraget.

December bød pludselig på sne og kulde. Måske bliver det en hvid
Jul. Vi ser frem til Julemaveløb den 26 december og hygger os
med Julekonkurrences under tiden.

God Jul
&

Godt Nytår

Lotta & Anne

mailto:komposten@sollerod-ok.dk
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Formanden har ordet 
 

Det er nu for alvor blevet vinter. Vi har 

allerede her på de første officielle 

vinterdage i december oplevet natte-

temperaturer lavere end minus 10, og et fint 

snedække har lagt sig i skoven. Bliver det 

liggende, og bliver det mon en hvid jul i år? 

Det er ikke godt at vide, men sikkert er det, 

at aktiviteterne i Søllerød Orienteringsklub 

ikke er gået i vinterhi. 

Tredje lørdag i november blev årets 

klubmester og skildpadde fundet og kåret. 

Kampen stod i Rude Skov om 

formiddagen, hvor Gert sendte løberne i 

skoven, efter at hver især havde givet deres 

bud på, hvor lang tid de ville være om at 

gennemføre banen og selvfølgelig havde 

ladet uret blive i o-tasken. Bo Rasmussen 

kan efter nogen finregning kalde sig 

klubmester 2022 med et gæt, der afveg kun 

11 sekunder fra hans løbstid, og Søren 

Grønvald, som gættede sin løbstid 

næstmest forkert, vandt den hæderfulde 

titel som skildpadde. Lørdag aften havde 

David Palsgaard med hjælpere indbudt til 

klubaften og sammenskudsgilde i 

Egehegnets festlokale, som Mads og Bente 

Lassen havde skaffet os adgang til. Det er 

samme sted, hvor vi i mange år har holdt 

molbomiddag. Det var en fin afslutning på 

en dejlig dag i Søllerød Orienteringsklub. 

I forrige nummer af Komposten slog jeg et 

slag for o-løb i mørke med pandelampe. Nu 

er vi i den allermørkeste tid på året, hvor 

dagens længde kun er 7 timer, og SUT og 

mini-SUT træner ugentligt med 

pandelamper. Stafettræningerne tirsdag 

aften holder pause til det nye år, men hver 

anden onsdag aften er der mulighed for at 

løbe en lille hyggelig konkurrence med 

pandelampen. Der er otte afdelinger af 

NatCup hen over vinteren, og Søllerød OK 

var arrangør af den tredje den 23. 

november. Den blev holdt i Jægersborg 

Hegn med Rundforbihallen som 

stævnecenter. Sebastian Røysland og 

Vincent Becker havde lagt de fine og svære 

baner, der udfordrede mange deltagere, 

inklusive jeg selv, og Svend-Erik Jepsen 

var stævneleder. 

Mathias Buchgreitz har løbet mange flotte 

o-løb og har flere individuelle DM-

guldmedaljer og fine internationale 

præstationer på CV’et. Det er selvfølgelig 

ikke gået landsholdstrænernes næse forbi, 

og i 2023 er Mathias derfor at finde i U-20 

landsholdsgruppen. Stort tillykke til 

Mathias. Mathilde Smedegaard er blevet 

tilbudt en plads i U23-gruppen, som hun 

tidligere har været en del af, men har valgt 

at sige nej tak i 2023. 

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, 

der følger med i Ruderdal Kommunes 

planer om eventuel opførelse af en ny hal 

på Rudegaard Stadion, der går under 

navnet Holtehal 3. Arbejdsgruppen, der 

består af Henrik Molsen, Michael Graae og 

Torben Koue, har deltaget i et par 

workshops for klubber, der hører hjemme 

på Rudegaard, som Rudersdal Kommune 

har holdt i 2022. Det rådgivende 

ingeniørfirma, Niras, har i den forbindelse 

udarbejdet et antal skitseforslag til 

placering af en ny hal på Rudegaard. Fælles 

for dem er, at de som konsekvens har, at 

Rønnebærhuset fjernes. Derudover har det 

vist sig, at ingen af forslagene tilgodeser de 

ønsker til genhusning, som Søllerød 

Orienteringsklub er fremkommet med i 

løbet af processen. Til gengæld er 

arbejdsgruppen og bestyrelsen i dialog med 

Rudersdal Kommune om en alternativ 

mulighed for klublokaler i et hus uden for 
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Rudegaard, som i første omgang ser meget 

interessant ud, men som skal undersøges 

nærmere. Det er vigtigt i den forbindelse at 

sige, at der p.t. ingen konkrete planer er, 

hverken for opførelse af Holtehal 3 – den 

er ikke budgetsat de næste 4 år – eller for 

udflytning fra Rønnebærhuset. Vi er i 

sonderingsfasen med henblik på at være 

forberedte på, hvad fremtiden må bringe. 

Har du husket julekonkurrencen! Igen i år 

er Kaj ophavsmand til en lille konkurrence, 

der udfordrer dit kendskab til vores lokale 

skove. Den går i al sin enkelthed ud på at 

parre et antal kortudsnit med billeder fra 

skoven, og du finder alle detaljer på vores 

hjemmeside. Fristen for indsendelse af svar 

er 24. december kl. 24, og vinderen 

offentliggøres ved julemaveløbet, der som 

altid finder sted den 26. december kl. 10. I 

år med Michael Graae som banelægger. 

Overraskende er det heller ikke, at der 

begynder en ny molbosæson lige efter 

nytår. Forberedelserne har været i gang 

længe, og der er blevet lagt baner og 

brygget på spørgsmål i de mange 

”molbofamilier”. Steen Olsen tager endnu 

et år som ”molbofar”, og første løb er 8. 

januar i Jægersborg Hegn. Du kan 

forhåndstilmelde dig på molboløbenes 

hjemmeside. 

Med dette vil jeg ønske jer alle og jeres 

familier en rigtig god jul og et godt nytår. 

Jeg glæder mig til at møde jer i skoven til 

træninger, julemaveløb, molboløb og til 

mange andre dejlige oplevelser med 

orientering. 

 

- Niels 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Der indkaldes til generalforsamling i 

Søllerød Orienteringsklub torsdag den 9. 

marts 2023 kl. 19:30. Dagsorden ifølge 

vedtægterne.  

Generalforsamlingen bliver holdt i 

Foreningslokalet på Rudegård Stadion 

(ved den lille parkeringsplads i sydenden af 

stadion). 

Forslag til beslutning på general-

forsamlingen skal ifølge vedtægterne være 

formanden i hænde senest 14 dage inden, 

dvs. torsdag den 23. februar 2023. 

Grib chancen for at gøre din indflydelse 

gældende i klubben og hør om året, der gik, 

og om planerne for det nye år. 

 

- Niels 
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Klubmesterskabsløbet 2022 
”kig på banen – beslut din løbstid” 

 
Løbsformen er afprøvet (og måske slidt op 

?) flere gange - og igen i år resulterede 

matchen i et ret vildt og tæt opgør.  

Se blot toppen af resultatlisten. 

Den ”endelige” 

resultatliste viser 

sekundstriden 

mellem de 9 

første løbere. Og 

husk, at løberne 

skulle løbe uden 

ur rundt på 

banerne!!! 

Desværre kom jeg af uforklarlige grunde til 

i første resultatliste at give Bo Rasmussen 

en forkert løbstid, så Bo først blev placeret 

længere nede på listen – men en venlig 

henstilling fik mig til at eftergå tiderne, 

hvilket rettede op på fejlen. 

PILEKOGGERET er på vej til Bo 

Rasmussen, som nu har et år til at få sin lille 

plade med årstal og navn hamret på 

koggeret. 

For øvrigt skete der det inden løbet 

startede, at Kurt Astrup kom med den pil, 

som han vandt for maaange år siden. Pilen 

blev lagt i koggeret, som nu indeholder 3 

stk livsfarlige giftpile, som for mange år 

siden var i anvendelse hos MASAJ-krigere 

i Østafrika. 

Tidligere lød det, at årets vinder måtte tage 

en pil til ejendom – heldigvis gælder den 

regel ikke mere, hvilket øger værdien af 

pilekoggeret – det virker rigtigere med de 

3 pile – nu mangler vi blot en bue! 

Vandrepræmien har nu mere end 30 

vindernavne på de små messing-plader. 

Joh, en flot klubtradition er blevet holdt i 

live – og der er plads til mange flere plader 

med navne – måske 30 stk. mere! 

Nok er Søllerød Orienteringsklubs 

mesterskab et lille 

arrangement; men 

uden hjælpere 

lader det sig ikke 

gøre at afvikle 

løbet – bane-

lægning, 

korttrykning/-

pakning, poster 

ud/ind, 

tidtagning, startliste og resultatliste. 

Heldigvis sørgede Mogens Jørgensen for, 

at vi kunne bruge en opvarmet BIVOGN. 

Vibe, Kaj R. og Henrik Kl. hjalp med 

postudsætning og Thistederne gav en hånd 

med ved postindsamling. 

Startstedet lå i skoven øst for Kongevej i 

den smukke og bladdækkede efterårsskov. 

Nok var det lidt køligt på stævnepladsen/ 

grusbanen; men vejret var særdeles godt 

ude i skoven. 

Her får Fiona Palsgaard (nr. 4 i dagens 
dyst) i kig på vandrepræmien. 

Søllerød Orienteringsklub Klubmesterskab 2022
Nr. LØBER BANE VALGT TID LØBET TID FO RSKEL

1 Bo Rasmussen 1 00:52:53 00:53:04 00:00:11

2 Erik Magnus 4 00:30:30 00:30:09 00:00:21

3 Peter Werling 3 00:44:00 00:43:37 00:00:23

4 Fiona Palsgaard 3 00:57:45 00:58:09 00:00:24

5 Niels Lund 4 00:50:00 00:49:24 00:00:36

6 Ellen Thisted 3 01:11:11 01:10:33 00:00:38

7 Sebastian Røysland 1 00:41:22 00:42:05 00:00:43

8 Jens Aaris Thisted 3 00:58:00 00:58:45 00:00:45

9 Frede Lille lund 1 00:53:00 00:53:46 00:00:46

10 Peter Becker 1 00:56:00 00:54:46 00:01:14

11 Elsebeth Troelsgaard 3 00:44:44 00:43:07 00:01:37

12 Lotta Lüthje 3 00:39:00 00:37:08 00:01:52

13 Simon Stoumann 1 00:37:00 00:39:00 00:02:00

14 Mette Bæk Christiansen 4 00:41:03 00:39:00 00:02:03

15 Jørn Wigh 3 00:47:11 00:44:52 00:02:19

16 Michael Graae 1 00:45:45 00:48:05 00:02:20

17 Michael Lüthje 2 00:43:21 00:40:59 00:02:22

18 Signe Foverskov 3 01:01:11 00:58:38 00:02:33

19 Jørgen Luxhøj 2 01:00:00 00:57:26 00:02:34

20 Niels Raagaard 3 00:38:24 00:35:44 00:02:40

21 Kirsten Møller 2 00:57:47 01:00:41 00:02:54

22 Svend-Erik Jepsen 1 00:57:08 00:53:59 00:03:09

23 Anne Skovbaek 2 00:52:00 00:48:29 00:03:31

24 Lars Fock 2 00:54:54 00:51:11 00:03:43

25 Sussanne Thrane 3 01:00:00 00:56:04 00:03:56

26 Mogens Maltby 2 00:45:00 00:48:58 00:03:58

27 Peter Østergaard 1 00:46:01 00:50:03 00:04:02

28 Philip Bæk Christiansen 1 00:56:47 00:52:29 00:04:18

29 Dorte Munk-Petersen 3 00:49:00 00:53:47 00:04:47

30 Morten Poulsen 3 00:48:10 00:43:09 00:05:01

31 Mogens Jørgensen 3 00:55:00 01:00:08 00:05:08

32 Kirsten O lsen 3 00:55:19 01:00:47 00:05:28

33 Niels Bentzon 1 00:59:24 01:04:56 00:05:32

34 Aske Nørregaard 1 00:48:00 00:41:46 00:06:14

35 Jette  Stepputat 3 00:41:51 00:48:25 00:06:34

36 Bo Konring 1 01:22:00 01:14:23 00:07:37

37 Rasmus Lüthje 5 00:27:37 00:19:36 00:08:01

38 Ellen Frier 3 01:00:00 00:50:40 00:09:20

39 David Lüthje 4 00:37:00 00:27:30 00:09:30

40 Gunnar Sig 2 00:40:04 00:50:49 00:10:45

41 Jens A. Hansen 1 01:11:31 00:58:44 00:12:47

42 Lisbeth Søgård Jensen 4 00:57:00 00:41:46 00:15:14

43 Bettina Andersen 4 00:45:15 01:01:16 00:16:01

44 Jakop Døpping 2 01:10:03 00:48:49 00:21:14

45 Liselotte  Grønvald 4 01:00:00 00:36:44 00:23:16

46 Eric Gautier 3 00:40:00 01:03:47 00:23:47

47 Søren Grønvald 2 01:10:00 00:46:07 00:23:53

48 Helle  Smedsgaard 3 01:30:00 01:03:23 00:26:37

Jørgen Wisbech 3 00:45:08 Udg #VÆRDI!

Aske Nyengaard + Frey 5 01:30:05 Udg #VÆRDI!

Vibe Bøgevig H Arrangør

Henrik Kleffel H Arrangør

Kaj Rostvad H Arrangør

Gert Bøgevig B Arrangør

Kurt Astrup K Pilemand

Heidi Kristiansen UFK
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Jørn Wigh på vej ud på sin bane  
 

For øvrigt gjorde Jørgen Wisbech den 

opdagelse, at moserne i Rude Skov stadig 

er meget lumske. Ved en post ved 

mosekant – hvor mosen havde samlet 

meget vand under bladene - fik Jørgen en 

meget kold og saftig badetur = slut på 

dagens indsats. En rigtig ØV-situation. 

Vi har yderligere en lille konkurrence 

indlagt i dysten: Hvem vinder årets 

skildpadde?  Søren Grønvald (en af de 

flittigst trænende i klubben) ramte helt 

skævt: Anslået tid: 1.11.00 – Faktisk tid: 

0.46.07. 

Til lykke til Søren med sin næstsidste plads 

og den velfortjente skildpadde! 

De kommende år skal klubmesterskabt 

have en ny arrangør – jeg vil også have 

chancen for at vinde pilekoggeret igen, 

igen, igen og igen. Så meld DIG allerede 

nu som arrangør af 2023-mesterskabet – du 

vælger selv skov og løbsform.  

 

- Gert Bøgevig 

 

 

Bomkanon 2022 
 

Klubmesterskabet blev fulgt af Klubfest 

om aftenen med kåring af klubvindere, 

skildpadde og oplæsning af Bomkanon. 

Det har ikke lykkes Komposten at opspore 

nogen billeder fra arrangementet. 

Årets vindere af Bomkanonen var for de 

voksne Helle Smedsgaard og for juniorer 

David Lüthje. Stor tillykke. Her følger 

årets alle 5 beretninger.  

Et sikkerhedsnet kan være ganske rart  
Helle Smedsgaard 

Der var varmt og hyggeligt inde i 

klublokalet til voksentræning i foråret, og 

det virkede ikke helt umuligt, at også jeg 

kunne finde ud af noget af det, som Bo 

fortalte om.  

Det hele så lidt anderledes ud, da vi kom 

udenfor og skulle prøve det lærte af i 

praksis. Mit forslag om at følge stier og 

forlænge ruten til godt og vel det dobbelte 

blev forkastet, og Kirsten stillede 

hjælpsomt op til at vise mig, hvordan jeg 

kunne gå lige på - igennem noget, der efter 
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min mening lignede et temmelig stort 

område af ret uigennemtrængeligt krat.  

Men det var jo ikke meningen, at Kirsten 

skulle hjælpe mig rundt til alle posterne. 

En post gik godt, og en mere blev også 

fundet, selvom vejvalget nok ikke var så 

lige på, som det var planen. Den næste post 

var ikke, hvor den skulle være. Tilbage 

igen og forsøge igen. Posten var der stadig 

ikke. Jeg forsøgte igen (og landede et tredje 

sted) og kunne nu heller ikke få kortet til at 

passe. Et stikryds af ret store stier og en 

bred rende med vand skal da være synlig på 

kortet?  

Jeg gjorde et par forsøg til uden at finde 

steder, hvor kort og virkelighed passede 

bare nogenlunde sammen, og tiden gik. Jeg 

begyndte at overveje, hvornår de andre 

ville gå tilbage til klubhuset. På et 

tidspunkt kom jeg til lysløjpen. Så var jeg i 

det mindste ikke faret helt vild, men 

lysløjpen er af uransagelige grunde ikke en 

menneskeskabt ting, der hører til på et 

orienteringskort. 

Til sidst gav jeg op og sneg min 

mobiltelefon med kort-appen "Topo" op ad 

mavebæltet og prøvede at finde ud af hvor 

jeg var – og sammenholde Topo med 

orienteringskortet. Ikke engang de to kort 

kunne jeg få til at passe sammen. Jeg bildte 

mig ind, at jeg nok alligevel havde en ide 

om retning og pakkede hurtigt telefonen 

væk og løb videre uden at kunne få kortet 

til at passe.  

Nu var jeg ret ligeglad med, om andre 

måske ville se, at jeg måtte have hjælp af 

min mobil, og der var jo tydeligvis heller 

ikke andre fra holdet i nærheden, så 

mobilen kom frem igen. Og igen. Endelig 

lykkedes det – ikke at finde posten men en 

af de andre deltagere, der viste vej tilbage 

til start/mål. Lysten til at finde de 

resterende poster var ikke-eksisterende, og 

jeg var bare glad for, at de andre stadig var 

i skoven og ikke i gang med næste lektion 

i det varme klubhus. Kirsten forsikrede mig 

i øvrigt om, at de under alle 

omstændigheder ville have ventet på mig. 

Den præcise forklaring fandt jeg ikke ud af.  

Jeg fandt ud af, at jeg var langt uden for 

orienteringskortet, så det var logisk nok, at 

jeg ikke kunne få kort og virkelighed til at 

passe sammen, men hvordan jeg var landet 

der, ved jeg ikke. 

Det næste spørgsmål er så, om det her 

egentlig er et indlæg om et bom. 

I en gammel indkaldelse til BOM-kanonen 

står, at bom kan være spektakulær, 

tankevækkende, grinagtig eller 

skæbnesvanger. Det var surt, men ligefrem 

skæbnesvanger, vil jeg ikke kalde det og 

slet ikke tankevækkende. 

I Kirstens forklaring til mig om, hvad et 

bom egentlig er, ligger implicit, at man 

lærer af sine fejl. Det ville jeg gerne sige, 

jeg har gjort, men jeg er i tvivl om, hvad 

jeg har lært? 

At det er dumt at løbe uden for kortet? Tja, 

det vidste jeg godt i forvejen.  

Min vigtigste lære er nok, at det er ganske 

klogt at have sit eget sikkerhedsnet med 

(min mobil), som både giver mulighed for 

at ringe efter hjælp hvis det skulle være 

nødvendigt og kan hjælpe mig ud af 

skoven, hvis jeg farer vild.  

 
Kan man BOMME en stævneplads ?  
Jørgen Wisbech 
Klubben afholdt et efterhånden berømt 

stævne på Bornholm denne sommer. Jeg og 

min hustru havde aftalt at vi skulle bo hos 

gode venner i Sandvig for længe siden, så 



Årgang 32:6 KOMPOSTEN 

9 

det med at bestille billetter var noget jeg 

gjorde en gang i det tidlige forår. Ud fredag 

d.9. september og hjem d. 11. Hvor svært 

kan det være. 

Bookede til færgen fredag kl. 8.30 og hjem 

søndag kl. 16.30. Godt at være i god tid da 

vi jo forventede rimeligt mange deltagere 

og dermed meget trafik.  Der var STYR på 

det – og billetterne kostede bare knap 100 

kr. hver vej       

Bemeldte fredag drager vi tidligt afsted 

med Anders Johnson i bilen. Vel fremme 

ved færgen – uden stenkast – taster jeg mit 

reservationsnummer ind i automaten – og 

oplever så endnu et IT system som fejler: 

Jeg får en besked om, at det pågældende 

reservationsnummer ikke gælder den 

kommende afgang ??  Taster det igen – og 

får samme besked ?? 

DA opdager jeg, at billetten angiver en 

udrejsedag = 16. september. ☹ Vi skal 

med andre ord bare vente en uge – så er 

alting godt igen. 

Heldigvis er færgen ikke udsolgt – så jeg 

kan købe en billet i automaten til sølle 

490.00 kr. 

Returbilletten havde jeg set på undervejs. 

Datoen var helt korrekt d. 11/9. 

Da vi er kommet i land i Rønne – og har sat 

Anders af beder jeg alligevel min kone 

dobbelt tjekke returbilletten – bare for at 

være sikker. Hun læser: 

Søndag 11/9-                              Tjek 

Kl. 16.30                                    Tjek 

Rejse: Ystad-Rønne                   ??? 

Griber telefonen og ringer til 

færgeselskabet – der er 9 i kø: Holder køen 

til vi er i Sandvig hvor vi holder ind og 

venter på at komme igennem. Vil gerne 

have sagen lukket inden vi møder vores 

venner. 

Venlig dame oplyser at ALLE afgange 

søndag imod Ystad er udsolgt. Første 

ledige er mandag kl. 6 hvilket ikke er 

heldigt da vi begge har møder mandag 

formiddag. Spørger om de kender noget til 

ruten Rønne – Køge. Det gør hun - samme 

selskab, og der er plads søndag kl. 17.00 og 

det tager kun 5 timer at sejle turen. 

FEDEST: Vi sparer 2 timers køretur 

igennem stenkasteland og vi sparer en 

broafgift. Takket vores høje alder er prisen 

bare 350       

 
Tænk hvis man kunne lære af sine 
bom?  
Kirsten Olsen 
Egentlig havde jeg fortrængt alt om det løb, 

jeg nu vil fortælle om, men da BOM-

kanonen efterlyste BOM-historier, tænkte 

jeg, at det måske var en idé at få bearbejdet 

mit traume i forbindelse med løbet. Hvad 

gjorde jeg galt? 

Det var til DM i 2021 i Stråsø Plantage. 

Jeg startede som den første i min klasse, og 

det bryder jeg mig egentlig ikke om! 

Alligevel gik det ret godt til de første 

poster. 

Ved post 2 havde jeg 3. bedste tid, ved post 

3 bedste tid og ved post 4 lå jeg på en 

førsteplads. Det vidste jeg selvfølgelig 

ikke, da jeg løb i ude i skoven. 

Men så gik det galt. Rigtig galt. 

Fra post 4 var der 150 m til post 5. På de 

korte stræk skal jeg være meget forsigtig, 

ellers kan det nemt gå galt, så jeg var 
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opmærksom på, at nu skulle jeg gøre mig 

umage og holde kompaskursen.      

Området var småkuperet, og på strækket 

var der ret meget grønt med mindre lysåbne 

områder. 

Post 5 lå ved foden af en lille 

høj, men bare jeg holdt 

retningen, regnede jeg med, 

at jeg snart ville nå frem til 

posten. Der var godt nok flere 

små høje, hvor posten ikke lå, 

og pludselig blev jeg i tvivl 

om, hvor jeg var. Jeg kunne 

på et tidspunkt se ud over det 

åbne område, hvor post 7 lå. 

En anden løber tossede 

ligesom jeg rundt efter den 

samme post, så jeg var da 

ikke alene. 

 På et tidspunkt havnede jeg 

ved en post i en lille slugt, 

som jeg ikke kunne finde på 

kortet. Da jeg åbenbart så 

meget opgivende ud, var der 

en løber, der hurtigt viste 

mig, hvor posten var. 

”I kanten af det der grønne 

område”. Det hjalp nu ikke, 

for jeg så ikke, hvor han 

havde peget. 

Noget senere efter at have 

løbet og gået rundt, mødte jeg 

den tidligere nævnte person, 

der havde tosset rundt 

ligesom jeg. Nu havde hun 

haft posten. ”Den ligger lige 

derhenne”, sagde hun og pegede. 

Ok, så skulle jeg bare den vej, hun havde 

vist mig. Men hjalp det? Nej. Jeg anede 

stadig ikke, hvor jeg var og gik rundt på må 

og få, mens jeg prøvede at finde et godt 

udgangspunkt. 

Endelig kom jeg til en punkthøj, fandt en 

på kortet og tænkte, at den ville jeg bruge 

som udgangspunkt. Og nu lykkedes det! 

Jeg fandt post 5. Herligt. 

Glæden varede dog ikke længe, for flere 

løbere fra min klasse havde hentet mig, og 

de var jo alle startet senere end mig. 

Jeg havde brugt 24.35 min på at komme de 

150 m fra post 4 til 5. 
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Det var nedtur, men jeg skulle gennemføre 

og efter et mindre bom ved 6'eren, gik det 

strygende til de næste poster. Ved post 10 

havde jeg igen næstbedste tid, men det 

nyttede jo ikke noget, når jeg havde lagt 24 

min på post 5! 

Jeg tænker stadig over, hvad jeg gjorde galt 

til post 5.  Det kunne have været 

kompasset, der var midlertidigt ude af 

drift!  Noget skal have skylden! 

 
Skam den som giver op Del 1 
David Lüthje 
Vi (familien Lüthje) var for første gang 

sammen med drengene til NordJysk som 

denne gang var i Skagen. Drengene har 

kommet i skoven siden de var 0 og 1 år 

(Rasmus & David), men det var første gang 

til orienteringsløb i klitterne.  David var 

nok lidt nervøs og havde en mellemsvær 

lang bane med mange poster. Ved post 7 

opdager han, at han har glemt at klippe 

posterne (Emit brik – ikke Sportident). Så 

hvad gør man i denne situation? Jo man 

løber så klart tilbage til første post og 

starter forfra. Det blev til en lang tur 

(12km) selv om den anden gang var det 

meget nemmere at finde de 7 første poster. 

Skam den som giver op.  

 
Skam den som giver op Del 2 
Mikael Lüthje 
Det var så også til NordJysk og den samme 

dag. Mikael løber også til post 7 hvor han 

opdager at han lige har mistet kompasset. I 

den tætte klitskov er det ikke til at finde. Så 

hvad gør man i denne situation? Selv om 

Mikael ikke er spejder så har han både det 

ene og andre tricks i lommen. Man kan da 

selvfølgelige løbe i klitterne uden kompas 

når solen skinner så man ved hvor syd er. 

Hvis nogen mangler et venstrehånds 

tommelfinger kompas så ligger det mellem 

post 6 og 7. Skam den som giver op. 

 

 

 

NatCup 
 

Nu stod den på Natcup igen og denne gang 

med Søllerød som arrangør. Det betød 

blandt andet en dejlig kort cykeltur 

hjemmefra, modsat sidste Natcup nede i 

Boserup. Stævnepladsen var i 

Rundforbihallen, hvilket var 

lækkert, så man kunne skifte tøj 

og gøre sig klar i lys og med 

varme. Cirka klokken 18:40 

blev der jogget mod starten, som 

var knap en kilometer fra 

stadion. Vi, på bane 1 blev sendt 

af sted først sammen med bane 

3. Som sædvanlig var der fuld 

smæk på fra start og det kneb 

med overhovedet at få set på kortet. Dog 

blev det nødvendigt, da førsteposten var 

starten på en lille gafling, så det var bare 

med at have styr på retningen for at komme 

med det rigtige tog rundt. 

Efter de første 6 poster 

passerer vi Skodsborg vej, 

stadig i rigtig højt tempo. Vi 

kommer straks ned til næste 

gaflingspunkt, hvor feltet 

bliver splittet på ny og jeg 

finder pludselig mig selv på 

vej til min post 8 uden andre 

fra bane 1 i nærheden. Dette er 

dog kun midlertidigt og jeg får 
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kort efter post 8 en at løbe med igen. Det 

ændres dog efter et par poster, hvor en ny 

gafling venter, vi splittes igen og jeg er 

atter engang alene på vej mod næste post. 

De mange gaflinger gjorde turen rigtig sjov 

og afvekslende, da jeg hele tiden skiftedes  

 

Forberedelse af banelægger Sebastian  
 

mellem selvstændig orientering, og det 

mere natcup / stafetagtige sammenløb, 

hvor man mere løber og er med på kortet 

og ellers prøver at tage de hurtigste 

mikrovejvalg for at komme foran de andre. 

Da jeg når post 20, som er banens sidste 

gafling, møder jeg kort efter Nathan og 

begynder det sidste ræs mod mål. Vi er en 

gruppe på 3 da vi når post 24 og mangler 

dermed kun 2 poster, så der er fart på. Jeg 

bliver sat af Nathan og Hans på vej til 

sidste posten, dog bommer vi den alle tre 

så jeg ender med at klippe den samtidig 

med de andre og så starter slutspurten mod 

mål. Nathan forrest, jeg i midten og Hans 

kort efter, Nathan kommer teknisk set først 

i mål, men troede målposten også var 

touch-free og taber dermed nogle sekunder 

på at vende om og stemple, hvilket giver 

mig en uforventet 2. plads samlet, da jeg så 

når at stemple i mellemtiden. Alt i alt en 

superfed Natcup og stor ros til 

banelæggerne Sebastian og Vincent for 

nogle super fede baner med en god 

mængde gaflinger. 

- Jacob 

 

Ombygning på hjemmesiden 
 

Det er sikkert nogen der har bemærket at 

hjemmesiden er blevet ryddet op for ting 

som ikke længere er helt aktuelle. Vi har 

også opdateret en del sider med links så det 

er lettere at vedligeholde fremover 

Informationer om klubben er samlet et 

sted. 

Alle typer træning er samlet et sted og vi 

har ændret overskrifterne så det er mere 

indlysende for udefrakommende hvad vi 

mener med f.eks. SUT eller mini-SUT. Og 

ikke mindst: Månedsbanen er nu 

tilgængelig for alle og findes under 

Træninger. Som noget nyt, inspireret af 

Molboløbet og Find Vej, så vil vi fremover 

opfordre ikke medlemmer til at indbetale et 

mindre beløb på 

mobilepay. Det er 

selvfølgelig stadig gratis 

for medlemmer at løbe månedsbanen. 

Hvis du har behov for at reservere 

klubhuset eller SI-sættet så finder du 

reservationssiderne under "For 

klubmedlemmer" efter du har logget ind. 

Har du glemt dine logininformationer så 

skriv til webmaster@sollerod-ok.dk. Der 

er stadig et par ting som mangler 

opdatering men vi arbejder fortsat på at få 

det sidste på plads. 

- Anne S., Jette, Lotta og Henrik M. 

mailto:webmaster@sollerod-ok.dk
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Klubhuskalenderen 
Reservation af klubhuset sker i 

Klubhuskalenderen. Adgang får man 

gennem at logge ind på SOK hjemmeside, 

vælge For klubmedlemmer og derefter 

reservation af klubhus. Klik på klubhus-

kalenderen og en ny side med selve 

kalenderen åbner.  

 

 

Klik på den aktuelle 

kalenderdag og tidspunkt og 

udfyld bookingen. Titelfelt: 

Skriv bestyrelsesmøde, SUT 

spisning osv. Ret hvis 

tidspunktet er forskelligt fra 

helt el. halvt timetal. Vælg 

kalender (1 el. flere: køkken 

printerrum storrum). GEM! 

 

- Lotta Lüthje
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Julekonkurrencen 
 

Det er så let. De 12 flotte billeder med 

numrene 1 til 12, hører hjemme på et af 

kortudsnittene med numrene 13 til 24. du 

skal så bare sætte billede- og kortnumrene 

sammen og sende de 12 tal-par til 

kaj.rostvad@gmail.com senest juleaften kl. 

24.00. Hvis der er flere rigtige svar, så 

lægges deres navne i en hue og ved 

Julemaveløbet 2. juledag trækker dagens 

yngste, vågne deltager vinderen, som i år 

ikke modtager et puslespil, men en æske 

chokolade, så reserverne er helt i top til 

Molboløbene, som jo lurer lidt inde i 2023. 

Skovene skal måske lige nævnes 

begrænser sig til Nyvang (Farum), St. 

Dyrehave, Tokkekøb Hegn, Ravnsholt 

(Allerød), Ravneholm, Folehave, Rude 

Skovs ydre kanter, Høje Sandbjerg, Geel 

Skov, Jægersborg Hegn, Kirkeskoven. Der 

kan være flere i samme skov. 

’Kortkonsulent’: Niels Raagaard. 

God jagt og God Jul. Kaj Rostvad. 
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Copenhagen Exhaust Trail 15.april 2023 
Sammen med Blovstrød Løverne og DM Kort Trail 

 
Hvorfor laver Søllerød Orienteringsklub 
trail-løb ? 
Vi gør det, fordi en gruppe ungdomsløbere 

for nogle år siden foreslog at arrangere et 

fedt trail-løb, hvor vi bruger 

orienteringsløbernes erfaring med at løbe i 

skoven, klubbens kompetencer med at 

arrangere stævner samt at ungdomsløberne 

på denne måde er aktive i det frivillige 

arbejde, som skal til for at en klub fungerer. 

I dag er Copenhagen Exhaust Trail er en 

årlig tradition. Nye ungdomsløbere er 

kommet til og sørger for at lave trail-løb. 

Og samtidig giver trail-løbet en vigtig 

indtægt til klubbens ungdomsarbejde 

Hvorfor DM Kort Trail sammen med 
Blovstrød Løverne ? 
Indenfor Dansk Atletik Forbund, er der 

tradition for at opgradere et etableret trail-

løb til danmarksmesterskab. Derfor blev vi 

kontaktet af Blovstrød Løverne, som gerne 

ville byde ind på DM på den korte trail-

distance (som skal være på 20-30 km!) og 

bruge 21 km distancen på Copenhagen 

Exhaust Trail. I Søllerød Orienteringsklub 

kan vi godt lide at lave det, som vi er gode 

til, og samtidig lære noget nyt. Vi var 

derfor positive, og Blovstrød Løverne fik 

DM værtsskabet 

Hvad bliver anderledes ? 
Når to klubber skal arbejde sammen for 

første gang, samtidig med at det er klubber 

fra forskellige sportsgrene, så er der en 

masse sædvane, som vi skal afstemme.  

De væsentligste ændringer er at vi har trail-

løbet allerede i april måned (så det passer 

ind i begge klubbers løbskalendere), en 

anden type tidstagning (ikke SI-brikker) 

samt andre betingelser ved passage af 

Skodsborgvej. 

Hvad er som det plejer? 
Ruten er som den plejer, på små stier i 

Ravneholm og Geels skov. Vi har vores 3 

klassiske distancer på 6, 12 og 21 km – 

samt vores legendariske bakkespurt op af 

HolteKollen. Og vi har vores hyggelige 

stævneplads er i Ravneholm skov tæt på 

Vangeboskolen.  

Alle kan deltage og tilmeldingen er åbnet i 

SportsTiming: Sportstiming - Copenhagen 

Exhaust Trail 2023 / DM Kort Trail 2023 

Klubbens ungdomsløbere er aktive med 

løbsplanlægning og afvikling. Vi bliver 

glade, hvis rigtig mange Søllerødder 

deltager i trail-løbet. Og hvis du ikke vil 

løbe, så send en email til 

a.skovbaek@gmail.com og meld dig som 

hjælper. 

- Anne Skovbæk 

Copenhagen Exhaust Trail | Holte | 

Facebook 

 

  

https://www.facebook.com/cphexhausttrail
https://www.facebook.com/cphexhausttrail
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Rengøringsholdet  
Hvis du er kommet i klubhuset for nylig, så 

har du måske lagt mærke til at der ser lidt 

anderledes ud. Vi er nemlig begyndt at få 

besøg af nogle rengøringsfeer. De hedder 

Laura og Ingrid og er SUT-løbere. De 

rengør klubhuset cirka hver 2-3 uge.  

Efter sommerferien skal de begge på 

efterskole, så hold øje med et spændende 

jobopslag til næste sommer     .  

- Jette Nygaard Jensen 

 

 

 

 

Julemaveløb 
Mødetid og sted: Som altid … (Rudegaard 

stadion kl. 10:00 (2. juledag      )). 

NB: Medbring SI-brik 

NB: Alle baner (også familie) krydser 

Kongevejen. Mål er øst for kongevejen 

Fire baner: 

- Familie 1.820 meter 7 poster 
- Kort 3.260 meter 9 poster 
- Mellem 4.610 meter 17 poster 

Samlet start!! 
- Lang 6.120 meter 22 poster Samlet 

start!! 
Praksis: 

Lang bane starter samlet først. 

Snarest herefter mellem bane starter 

samlet. 

Snarest herefter Kort bane har fri start. 

Familiebanen kan starte samtidigt med kort 

bane. 

”Jamen – skal jeg ikke vælge bane på en 

eller doodle eller noget?” Nope – jeg 

printer rigeligt med kort. 

Vanlig forplejning ved målgang. 

Vanlige badefaciliteter både før og efter 

målgang       

Præmier? Jeps – finder på noget. 

 

- Michael Graae 
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Praktiske oplysninger 
 

Formand Niels Bentzon formand@sollerod-ok.dk 20162220 
Kasserer Lars Fock Kasserer@sollerod-ok.dk  61856812 
  Danske Bank 1551-4450341800  
Bestyrelsesmedlemmer Anne Skovbæk a.skovbaek@gmail.com 22754377 
 Charlotta Lüthje lott@lythje.com  53500802 
 Mads Lassen madslassen@comxnet.dk  42957267 
 Jette Nygaard Jensen jette@svendsvej8.dk  30335251 
 Michael Graae earlgrey@firstflush.dk 20447931 
Suppleant Henrik Molsen henrik@molsen.dk 30706502 
 David Palsgaard david@palsgaard.net   
Kompostredaktør Charlotta Lüthje  komposten@sollerod-ok.dk  53500802 
 Anne Skovbæk  22754377 
Løbsafregninger Kirsten Olsen kirstenkeld.olsen@gmail.com 61507649 
  
Har du glemt/mistet din kode til o-service, så kontakt kasserer for at få en ny  
    
Funktioner    
Klubhus Rønnebærhuset, Kongevejen 466, 1.sal 2840 Holte  
Klubhusnøgle  Jens A. Hansen thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447 
Klubhus booking Googlekalenderen klubhus.sok@gmail.com  
Kortsalg Michael Graae kortsalg@sollerod-ok.dk 20447931 
Revisorer Philip Bæk 

Christiansen 
pbc7@hotmail.co.uk   

 Uffe J. Pedersen uffe.just.pedersen@gmail.com  21583986 
Revisor suppleant Jens A. Hansen Thranehansen.oloeb@gmail.com  22754447 
TC Aske Jepsen askejepsen@hotmail.com  28251839 
Ungdoms kontakt Bo Konring sut@sollerod-ok.dk 45807025 
Mini-ungdom kontakt Kirsten Møller minisut@sollerod-ok.dk 28274723 
Stafettræning Mogens Hagedorn stafettraening@sollerod-ok.dk 31577010 
Klubtræning Henrik Kleffel klubtraening@sollerok-ok.dk 20816756 
Pressekontakt Claus K. Nielsen Claus.kn@webspeed.dk  23326829 
Hjemmesideredaktør Helge Tillingsøe webmaster@sollerod-ok.dk  40107364 
Hjemmeside www.sollerod-ok.dk sollerod@sollerod-ok.dk  
Facebook Søllerød OKs digitale klubhus  
Fotoalbum på Flickr Søllerød OK’s albums | Flickr  

 
Bemærk 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 hjemmeside/Kontakt information eller SOK hjemmeside/tovholdere/ 

mailto:formand@sollerod-ok.dk
mailto:Kasserer@sollerod-ok.dk
mailto:a.skovbaek@gmail.com
mailto:lott@lythje.com
mailto:madslassen@comxnet.dk
mailto:jette@svendsvej8.dk
mailto:earlgrey@firstflush.dk
mailto:henrik@molsen.dk
mailto:david@palsgaard.net
mailto:komposten@sollerod-ok.dk
mailto:kirstenkeld.olsen@gmail.com
mailto:thranehansen.oloeb@gmail.com
mailto:klubhus.sok@gmail.com
mailto:kortsalg@sollerod-ok.dk
mailto:pbc7@hotmail.co.uk
mailto:uffe.just.pedersen@gmail.com
mailto:Thranehansen.oloeb@gmail.com
mailto:askejepsen@hotmail.com
mailto:sut@sollerod-ok.dk
mailto:minisut@sollerod-ok.dk
mailto:stafettraening@sollerod-ok.dk
mailto:klubtraening@sollerok-ok.dk
mailto:Claus.kn@webspeed.dk
mailto:webmaster@sollerod-ok.dk
http://www.sollerod-ok.dk/
mailto:sollerod@sollerod-ok.dk
https://www.facebook.com/groups/105344559552627
https://www.flickr.com/photos/sollerod-ok/albums
http://www.sollerod-ok.dk/om-klubben/kontakt-information/
http://sollerod-ok.dk/om-klubben/tovholdere/
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Breddetræning = Træning for alle 
 

Jul og nytår. Posterne skal ud. 

Selvom vi for længst er inde i den mørke 

årstid, og vi er overgået til 

lørdagstræninger, så træner vi som altid 

videre og holder formen ved lige til 

kommende o-udfordringer. Og selvom 

sæsonen for de helt store konkurrencer er 

over for denne gang, så er der fortsat 

mulighed for at komme ud og dyste. 

Natcup og Vintercup overtager hen over 

vinteren. Har du ikke prøvet før, så spørg 

til en træning, eller start en tråd i Søllerød 

OK’s Digitale Klubhus (Facebook). Det er 

også stedet, hvor du f.eks. kan efterlyse et 

lift, hvis du står og mangler til en træning 

eller lign. 

Husk også, at der måned efter måned er en 

ny Månedsbane i Rude Skov at fornøje sig 

med. 

Siden sidst har vi afviklet træninger i 

pandelampens skær, hvor også Kaj blev 

hyldet for at have nået endnu en rund 

fødselsdag and still going strong. Stort 

tillykke til Kaj. 

Også et Klubmesterskab er rundet, hvor vi 

fik udråbt én Klubmester, men fintællingen 

senere viste sit, at den titel rettelig tilfaldt 

Bo Rasmussen, der med få sekunders 

afvigelse gættede sin egen tid for at 

tilbagelægge banen. 

En OTØ-bane i Lille Hareskov har vi også 

nået, men desværre ikke med den helt store 

succes. Posterne var her markeret med 

strimler, men ”nogen” havde stjålet eller 

spist flere af strimlerne. Konceptet, hvor 

ikke alle baner leder tilbage til start, er 

måske heller ikke rigtigt egnet til en 

breddetræning. Heldigt er det dog, at 

rødderne så blot finder terrængenstanden i 

stedet for skærmen/strimlen. Nu vi nævner 

OTØ, så er næste års plan desværre endnu 

ikke offentliggjort, hvorfor den heller ikke 

er med i breddetræningens kalender endnu. 

Næste store o-begivenhed i 

breddetræningsregi er det traditionsrige 

Julemaveløb den 26. december 2022. 

Endnu engang har Michael Graae påtaget 

sig at arrangere og underholde os på denne 

dag. Du kan læse mere om dette andet sted 

i bladet her. 

Og så var der lige det der med Kr. 

Himmelfartsdag. I 2023 er denne dag ikke 

træningsfri, idet der er planlagt en 

formiddagstræning i Tisvilde Hegn med 

efterfølgende indtagelse af egen medbragt 

frokost i Vejby Strand. 

 

O-hilsen  

Henrik Kleffel 
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Breddetræning 2022 

17-12-22 763 Terkelskov/Nyvang 

26-12-22 764 Rude Skov 

Breddetræning 2023 

07-01-23 765 Rude Skov 

14-01-23 766 Trørød Hegn/Enrum 

21-01-23 767 Tokkekøb Hegn 

28-01-23 768 Geel Skov 

04-02-23 769 Ravnholm 

11-02-23 770 Ryget/Præsteskove
n 

18-02-23 771 Rude Skov 

25-02-23 772 Søllerød Kirkeskov 

04-03-23 773 Terkelskov/Nyvang 

11-03-23 774 Sjælsølund 

18-03-23 775 Geel Skov 

30-03-23 776 Trørød Hegn/Enrum 

13-04-23 777 Brødeskov 

20-04-23 778 Rude Skov 

27-04-23 779 Ravnholm 

04-05-23 780 Jægersborg Hegn 

11-05-23 781 Nørreskoven 

18-05-23 782 Tisvilde Hegn 

24-05-23 783 DTU – Lundtofte 

01-06-23 784 DTU Scion 

08-06-23 785 Folehave 

15-06-23 786 Rude Skov 

OBS – Ændringer kan forekomme. Tjek 
kalender på hjemmesiden. 

 

 

 

 

Husk også månedsbanen ned flot 
Julestjerne sløjfe i december 

 
Gert har igen gjort et godt stykke arbejde 

med at lave det vanskeligt for os.  

SOK månedsbanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til nye medlemmer 
Saga Inge Jessen 2017 
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