
    OK Sorø – 40 års jubilæum 

13. januar 1969  13. januar 2009 



O-løb i Sorø gennem 40 år 
 
Orienteringssporten kom til Sorø via Sorø Akademi. Omkring 1940 stiftede man Sorø Akademis 
Terrænsportsforening. Her dyrkede drengene bl.a. skydning og orienteringsløb, og konkurrerede 
mod andre skoler, bl.a. Herlufsholm. 
 
Senere fik Sorø Roklub orientering på programmet. I 1957, hvor tilflytteren Wolmer Blond havde 
introduceret o-sporten, stiftede man Sorø Roklubs Orienterings-sektion (SROS). Ligesom i dag, var 
orienteringsløb dengang en yndet vintertræning for mange roklubber.  
 
Imod midten af 60’erne blev roklubben 
mindre aktiv, mens der blev stadig flere 
orienteringsløbere. Sportsligt havde man også 
succes, med Flemming Olsens DM i 1967. 
Derfor besluttede man, at SROS skulle 
udskilles som en selvstændig forening: 
Orienteringsklubben SORØ blev stiftet den 
13. januar 1969 på Sorø Stanse- og 
Pressevarefabrik på Frederiksberg.  
 
I klubbens første år holdt OK Sorø til ved 
Sorø Stanse- og Pressevarefabrik. Inden 
længe fik man et lokale på Banevej ved 
skatteforvaltningen, og endelig den 1. april 
1982 lykkedes det at få det nuværende 
klublokale på Skolevej, da kommunen 
flyttede sin badeanstalt fra stedet. 
 
Medlemstallet i SROS var omkring de 25 i 
starten af 60’erne. OK Sorø havde i 70’erne 
og 80’erne stabilt 70-80 medlemmer. Efter år 
2000 er der imidlertid kommet mange nye 
medlemmer til, så klubben p.t. har det højeste 
medlemstal nogensinde: Cirka 110 medlemmer.  
 
Kun fem formænd i klubbens historie 
 
Klubben har nydt godt af nogle meget stabile formænd, der typisk er blevet på posten i mange år, 
når først de er blevet valgt. I alt har klubben kun haft fem formænd i de fyrre år: 
 
1969  Stig Duedahl 
1970-1976  Niels Duedahl 
1977-1979  John Pedersen 
1980-1993  Ole Ring 
1994-2003  Henrik Lawaetz 
2004-                         John Pedersen



Træning - tirsdagsløb og vinterkarussel 
 
Rygmarven i OK Sorø’s klubliv har i hele klubbens historie været de ugentlige træningsløb. I de 
fleste år har det været ”tirsdagsløb”, oftest med start fra klublokalet eller fra de nærmeste skove. 
Her har altid været tilbudt 2-4 baner, i de første år en lang svær og en kortere mellemsvær, og i de 
senere år begynderbane, kort mellemsvær, lang svær og eventuelt en let bane.  
 
Tirsdagsløbene blev i 80’erne arrangeret i samarbejde med Herlufsholm Orientering, og er i de 
senere år arrangeret i samarbejde med OC Slagelse. I en del år blev løbene opretholdt i 
vinterhalvåret, hvor de var flyttet til om lørdagen. 
 
En anden institution i klublivet er de traditionsrige vintertræningsløb i Vinterkarussellen. Løbene 
har eksisteret lige så længe som der har været o-løb på Vestsjælland. Allerede i SROS-tiden i 
60’erne eksisterede der en vinterkarussel af træningsløb på Vestsjælland, med mange deltagere fra 
Sorø. De andre klubber i samarbejdet var Slagelse, Ringsted, Fuglebjerg, Næstved og Kalundborg. 
Her kunne man løbe i klasserne HA, HB, HC, DA, DB og evt. DC.  
 
Løbene fik i 90’erne en samlet 
pointkonkurrence på hver bane, og 
det gjorde dem endnu mere 
populære. Hvor der i 70’erne og 
80’erne deltog 50-60 løbere i en 
typisk vintertræning, er det i dag 
ikke usædvanligt med op imod 100 
deltagere i skoven.  
 
I vinteren 2008-09 omfatter 
samarbejdet de ni klubber OK 
Sorø, OC Slagelse, O-63 
(Vordingborg), Herlufsholm 
Orientering, Holbæk OK, OK 
Roskilde, Vestsjællands OK, Køge 
OK og Hvalsø OK.  
 



Ungdom og skoleorientering 
 
Ungdomsløbere fylder meget lidt i de tidlige numre af Klippedille, da ungdomstræningen i de 
mange første år af klubbens historie er foregået som ”mesterlære” ved de almindelige træningsløb. 
 
Klubben har sporadisk forsøgt sig med skoleorientering. Bl.a. arrangerede man i 1982 Sorø-
mesterskaber i skoleorientering, i klasserne 3.-5., 6.-7. og 8.-10.. Der deltog 27 hold, i alt 75 løbere 
fra Frederiksberg, Pedersborg, Alsted-Fjenneslev og Slaglille-Bjernede skoler i løbet. 10 løbere 
fortsatte med at prøve orienteringsløb til klubbens træning.  

 
I dag er ungdomstræningen langt mere 
organiseret. Klubben har en aktiv gruppe på en 
snes ungdomsløbere, hvoraf halvdelen løber året 
igennem. Ungdomsløberne fik i 2008 deres eget 
faste ugentlige træningstilbud, hvor de lærer ny 
orienteringsteknik, løbetræner osv. 
Ungdomsgruppen deltager også i 
talentprogrammet under Dansk 
Orienteringsforbund. I dag er det således muligt 
at ”gå til” orienteringsløb i Sorø, ligesom man 
kan med andre idrætsgrene. 
 
 
Tekniktræning 
 
Endelig tilbyder klubben i dag tekniktræning en 
lørdag cirka hver anden måned, hvor alle 
medlemmer kan lære en udvalgt 
orienteringsteknik, fx kompas, temposkift, 
vejvalg, højdekurver, flydende løb, etc. 
 

 
 

 
Løbetræning og gymnastik 
 
Med Ole Ring som drivkraft havde klubben i 70’erne og 80’erne et tilbud om gymnastik hver 
onsdag på Borgerskolen, med løbetræning forinden for de mest ivrige medlemmer. I dag har 
klubben lejlighedsvis løbetræning på programmet i vinterhalvåret, kombineret med lidt 
styrketræning. En del medlemmer deltager desuden i det lokale gymnastiktilbud ”svedetimen” i 
vinterhalvåret, og løber med, når ”klubben-der-ikke-er-en-klub” marathontræner fra klublokalet.



Klubture – nytårsstafet, påskeløb og udlandet 
 
Gennem hele klubbens 
historie har årets to 
højdepunkter været de årlige 
klubture til de legendariske 
påskeløb, og til Holbæk 
Orienteringsklubs årlige 
nytårsstafet. Artikler om 
begge arrangementer fylder 
en del i klubbladet 
Klippedilles årgange. 
 
Påskeløbene er et 3-dages 
etapeløb, typisk henlagt til 
svære jyske terræner som fx 
klitområder, hvor 
deltagertallet kan være mere 
end 2000 orienteringsløbere. 
Påskeløbene har altid været 
en o-teknisk og social 
begivenhed for klubben, der 
typisk har arrangeret fælles 
beboelse for alle klubbens 
løbere. De sidste par år har 
30 løbere fra klubben 
deltaget i påskeløbene. 

 
Nytårsstafetten er et traditionsrigt stafetløb, første eller anden søndag i 
det nye år, arrangeret af Holbæk OK. Stafetklasserne har samlet start, 
med en række valgfrie poster først på banen. Alle Sjællands førende 
klubber stiller altid stærkt op til løbet, som OK Sorø’s herrer vandt hele 
syv gange i 70’erne. I de senere år har klubben fyldt stadig mere ved 
stævnet, og i januar 2009 var OK Sorø en af de største klubber med hele 
10 hold til start med tre løbere per hold. 
 
Udlandet trækker også, navnlig i sommerferien, hvor o-løbere fra 
mange lande rejser rundt til etapeløb i det meste af Europa. I de senere 
år har klubben arrangeret fælles camping ved mindst et af de større 
etapeløb en uge i sommerferien. Blandt de mest kendte etapeløb er O-
ringen, verdens største orienteringsløb i Sverige, Finsk 5-dages, 
Sørlandsgaloppen i Norge, Gotlands 2&3-dages, 5-dages i 
Dolomitterne (Italien). Gennem årene har klubbens løbere også været i 
bl.a. Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, 
Storbritannien, Japan, Canada, Bulgarien og Spanien.



Klubbens kort – i samarbejde med Stiftelsen 
 
Orienteringsløb er en sport, der er helt afhængig af adgangen til at løbe i naturen udenfor stierne. 
OK Sorø’s udvikling nyder således i høj grad godt af den velvilje, som Stiftelsen Sorø Akademi 
viser de lokale idrætsklubber via samarbejdet med Sorø Sportsråd. Samarbejdet betyder, at OK Sorø 
kan tilbyde orienteringsløb i flere af de interessante skove, der omgiver Sorø. 
 
Arbejdet med at gennemgå alle hjørner af terrænet for at tegne de detaljerede orienteringskort over 
skovene påhviler dog klubben selv, på baggrund af materiale fra Geodætisk Institut, luftfotos, og i 
de senere år, satellitmålinger. 
 
Det er tidskrævende at tegne kort. Da klubben arrangede den store Midgårdsorm-stafet i 2008, blev 
der brugt cirka 300 timer på at opdatere kortet over Sorø Sønderskov (se udsnit af kortet herunder). 
 

 
 



Klubbens første orienteringskort 
var Slagelseskovene, som blev 
færdigt 1969, tegnet af Flemming 
Olsen. Kortet blev tegnet i 
målestoksforholdet 1:25.000, med 
tre gennemløbeligheder markeret 
med sort/hvid skravering. Næsten 
samme område blev tegnet på ny 
under navnet Kongskildeskovene, 
da klubben skulle arrangere DM i 
orientering i 1986. 
 
1971 blev det mest produktive 
kort-år i klubbens historie: 
Bromme Skov blev færdigt dette 
år, tegnet af Niels Duedahl. Kortet 
var blandt de første i Danmark, 
hvor skovens tæthed blev markeret 
med nuancer af grøn. Samme år 
tegnede Flemming Olsen og Niels 
Duedahl de to skove Sorø 
Sønderskov og Næsbyholm 
Storskov. De blev brugt, da OK 
Sorø arrangerede DM i 
orienteringsløb i 1971. Kortet Sorø 
Sønderskov er i dag opdelt i Sorø 
Sønderskov (mod nord) og Broby 
Vesterskov (mod Susåen). 
 
Alsted Skov blev også tegnet i 1971 af Henrik Siggård Hansen og John Pedersen, ligesom klubben 
fik tegnet Grydebjerg Skov. Som det sjette orienteringskort i året 1971 fulgte Stenlille Nordskov, og 
i 1972 Store- og Lille Bøgeskov, og begge disse kort blev tegnet af Walther og Rolf Lund. 1972 
fulgte Borupskovene og Klosterskoven, tegnet af bl.a. Asger Jensen og Aksel Andersen fra 
henholdsvis Osted og Gammerød. 
 
1976 blev Horsebøg tegnet af Gert Bode, og i 1990 tegnede Ole Ring skovene omkring Kongskilde 
Friluftsgård. Feldskov blev tegnet i 1991 af John Pedersen. Til EM i Sprint i 2004 blev Sorø By 
tegnet af Herlufsholm med bistand fra Claus Mikkelsen fra OK Sorø. Tersløse Bøgeskov blev i 
2007 tegnet af Claus Mikkelsen. Endvidere har Jens Frandsen i 2008 tegnet bykort over 
Frederiksberg. 
 
Claus Mikkelsen har en stor del af æren for, at OK Sorø i dag har et godt kortgrundlag for sine 
aktiviteter. I perioden 1995-2008 har Claus tegnet alle kort ind i computerprogrammet OCAD, så 
det er meget lettere at opdatere kortet løbende, når man opdager mindre ændringer i terrænet.  Inden 
længe vil de store kortprojekter i klubben blive tegnet med brug af GPS og på grundlag af nye 
satellitopmålte højdekurver, der vil kunne lægges direkte ind på computeren. 
 



OK Sorø arrangerer – DM, Midgårdsorm, Sorø Sø Rundt 
 
OK Sorø har været kendt for en høj standard for klubbens arrangementer for andre 
orienteringsklubber. Som regel har klubben arrangeret større åbne løb hver gang man havde 
færdiggjort en ny udgave af et af klubbens orienteringskort. Men undertiden har klubben påtaget sig 
nationale elitearrangementer, der i sig selv har krævet nytegnede kort: 
 
OK Sorøs største arrangementer 
 
1971: DM-Individuelt  Sorø Sønderskov og Næsbyholm Storskov  
1986: DM-Klassisk i Kongskildeskovene 
1989: KM-stafet i Sorø Sønderskov 
1998: DM-Klassisk i Lorup, Valdemarskilde og Valbygård 
2002: DM-lang i Lorup, Valdemarskilde og Valbygård 
2008: Midgårdsormen i Sorø Sønderskov . 

 
Senest har klubben i 2008 arrangeret 
Danmarks største orienteringsstafet 
Midgårdsormen, hvor Sorø høstede 
anerkendelse, både for det sportslige 
arrangement og for de sociale faciliteter. 
Billedet ovenfor fra løbet viser de 
spændte løbere før starten kl. 03.15 i 
klubbernes stafetklasse ”Odin”. 
 
 



Motionsløbet Sorø Sø Rundt 
  
Løbeturen omkring Sorø Sø blev hurtigt den mest populære 
træningstur for OK Sorø, og man besluttede at holde et motionsløb på 
ruten. Det første Sorø Sø Rundt fandt sted lørdag den 12. oktober 
1974. Trods øsregn deltog 207 løbere. Hans Olav-Nielsen og Arne 
Jensen, begge Slagelse, vandt i tiden 29 minutter. Bedste kvinde var 
Tove Yrsgaard fra Jystrup. John Pedersen var bedste soraner på en 4. 
plads. 
 
De første løb gik fra Store Plads på Akademiet ”mod uret” om søen til målet ved Akademiets 
bibliotek ved klosterporten med en distance på 8.535 meter. For at få bedre plads blev starten senere 
flyttet til Søgade, så løbet blev 200 meter kortere. Da Eremitageløbet blev flyttet til oktober, 
rykkede Sorø Sø Rundt hen på e-løbets tidligere plads i midten i september. Mange lokale bruger nu 
løbet som fortræning til Eremitageløbet. 
 
Mændenes rekord er 25.47, sat 1988 af Thomas Sørensen, KTA. Kvindernes rekord er 31.20, sat af 
Karina Pedersen, Lyngby. Deltagerrekorden er 390 løbere. Sorø Sø rundt har i mange år været 
støttet af Sportmaster i Sorø, Nordea og de sidste år også af Sparekassen Sjælland. 
 

 
 
Sorø Internationale Langrend - og Vasaløbet 
 
Da  klubben altid har haft en del medlemmer, der dyrker langrend, stod OK Sorø i en årrække fra og 
med 1974 og til et stykke ind i 80’erne for et årligt langrendsløb. Løbet blev i flere år vundet af 
klubbens egne, Niels Duedahl og Flemming Olsen. Flere medlemmer har også været faste deltagere 
ved Vasaløbet, 90 km på ski ved Sälen i Dalarna, Sverige. I flere årgange af Klippedille kan man 
læse, at OK Sorø har haft flere medlemmer af sted til skiløbet. Langrend er ikke p.t. på det officielle 
klubprogram, men flere af klubbens medlemmer dyrker fortsat langrend, både på sne og på rulleski.                                       



Eliten - fra mandehørm til ungdom og kvinder 
 
Det er slående som kønsbalancen skifter, når 
man ser på OK Sorø’s præstationer på 
eliteniveau. Hvor klubbens stærke kort i de 
første mange år var en gruppe legendariske 
herrer, har det i de senere år været kvinder og 
ungdomsløbere, der har stået for den tunge 
medaljehøst. 
 
Klubbens herrer med Flemming Olsen, John 
Pedersen, Niels Duedahl og Rolf Lund, senere 
Gert Bode og Mads Nedergaard, høstede i de 
tidlige år medaljer og fine placeringer ved 
danske mesterskaber. I klubbens barndom 
vandt Sorø bl.a. Nytårsstafetten hvert eneste år. 
Ved Midgårdsormen 1983 stillede Charlotte 
Thrane, Fredensborg venligt op for Sorø, så 
klubben kunne opfylde kravet om mindst én 
kvindelige deltager på holdet. 
 
I de senere år har klubben nydt godt af en tilgang af talentfulde, tilflyttede kvinder og af familier, 
der har skabt en større bredde i medaljehøsten. Klubbens stærke kvinder Hanne Fogh, Eva 
Smedegaard, Mette Filskov, Søs Munch Hansen og Annette Rost er ofte på medaljeskamlen ved 
danske mesterskaber. I 2007 fik vi tilgang af Louise Peitersen, der hører til i toppen blandt døve 

orienteringsløbere i Danmark. Også blandt 
ungdomsløberne har OK Sorø vist gode 
takter i de senere år, navnlig i stafetklasserne. 
 
Orienteringssporten har en klubturnering, 
divisionsturneringen, hvor mænd, kvinder, 
unge og gamle, skal løbe godt, for at klubben 
får en god placering. Turneringen har med et 
varierende regelsæt været afviklet siden 
1977. I klubbens første år klarede Sorø sig 
ikke særlig godt i turneringen. Selvom 
klubben havde stærke herreløbere på 
herreelite-banerne, manglede man de kvinder 
og ungdomsløbere, der skulle skaffe points 
på de øvrige baner. OK Sorø fik dog en 
finaleplads på Sjælland i starten af 80’erne, 
da man havde et fælles hold med 
Herlufsholm. 
 

I de senere år har klubben klaret sig stadig bedre i divisionsturneringen. Sorø rykkede op i 3. 
division i 2008, og var tæt på at rykke direkte videre til 2. division. Klubbens svaghed er p.t. 
manglen på herrer på et niveau, der kan tage points på elitebanen, mens man til gengæld står stærkt 
i kvinde- og ungdomsklasserne.



Danske mesterskaber til OK Sorø 1969-2009 
 
1969: DM-ind., ÆJ: Ole Stig Pedersen 
1969: DM-stafet, HJ: Aksel Andersen, Rolf Duedahl, Ole Stig Pedersen 
1970: DM-Feltsport, H21: Flemming Olsen 
1971: DM-stafet, HJ: Aksel Andersen, Rolf Duedahl, Asger Jensen 
1972: DM-stafet, Drenge: Svend-Åge Andersen, Hans Jensen, Rolf Lund 
1973: DM terrænsport, HE: Flemming Olsen, Aksel Andersen, Niels Duedahl 
1974: DM terrænsport, HE: Flemming Olsen, Aksel Andersen, Niels Duedahl 
1977: DM-ind., H17-18: Gert Bode 
1978: DM-nat., H19-20: Gert Bode 
1978: DM-lang, H17-20: Gert Bode 
1980: DM-lang, H17-20: Gert Bode 
2001: DM-Klassisk, D40: Søs Munch Hansen 
          DM-Stafet, D35: Eva Smedegaard, Mette Filskov og Søs Munch Hansen 
2002: DM-Lang, D40: Søs Munch Hansen 
2003: DM-Kort, H40: Knud Madsen 
2004: DM-Nat, D40: Søs Munch Hansen 
          DM-Nat, D45: Mette Filskov 
2005: DM-Sprint, D35: Eva Smedegaard 
2006: DM-Stafet, D35: Eva Smedegaard, Mette Filskov og Søs Munch Hansen 
          DM-lang, D45: Mette Filskov 
2007: DM-Lang, H10: Isak Mikkel Fogh 
          DM-Stafet, D11/12: Isak Mikkel Fogh, Jacob Smedegaard og Narmer Rolf Fogh. 
          DM-Nat, D45: Søs Munch Hansen 
          DM-Sprint, D40: Eva Smedegaard 
          DM-Ultralang, D40: Hanne Fogh 
          DM- Lang, D45: Mette Filskov  
2008: DM-Sprint for døve, D21: Louise Peitersen. 
          DM-Nat, D45: Søs Munch Hansen 
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