fra Ballerup OK
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2015 • 45. årgang

Efterårsstemning i Hareskoven. Der er ingen præmie for at gætte stedet, men derfor kan man da godt lige sætte
sig ned og se, hvor godt, man egentlig kender sin ”hjemskov”.
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Ballerup
Orienteringsklub
Ballerup Orienteringsklubs (BOK) formål er at
fremme interessen for og udviklingen af
orienteringsidrætten. BOK, som blev startet i 1950,
er medlem af Dansk Orienteringsforbund (DOF)
under Danmarks Idrætsforbund (DIF). BOK råder
over klubhuset Egedal.

BOK’s hjemmeside findes på:
http://ballerup-ok.dk/

Nyttige adresser
Formand:
Lars Hanghøj Petersen
Tlf. : 29 84 32 52
formand@ballerup-ok.dk
Kasserer:
Jørgen Skaarup
Tlf. : 44 48 07 56
joe@famskaarup.dk
BOK’s bankkonto
Jyske bank
Reg.nr. 6610 konto 2608381
Arbejdernes Landsbank
Reg.nr. 5339 konto 0314258
Klubhus

Kontingent 2015
for Ballerup OK
– Betales årligt.
Seniorer (21-64 år)...........................................kr.
550,Ungdom (t.o.m. 20 år)....................................kr.
350,Studerende.........................................................kr.
350,65 år og derover...............................................kr.
350,Dobbelt medlemskab, hvor løbsafgift betales via anden klub.......................kr.
350,Familiemedlemsskab......................................kr.  1100,Ungdom:
Får en del startafgifter betalt og der ydes,
i et vist omfang, tilskud til transport.
Se regler for Ungdomsmedlemskab.
Studerende:
Kan forud for deltagelse i et arrangement indgive
ansøgning til bestyrelsen om tilskud.
Familiemedlemskab:
Omfatter alle i en husstand med samme post
adresse, men højst 2 personer i aldersgruppen
21 år og derover.

»Egedal«
Egebjerghuse 27, 2750 Ballerup
Klubhusansvarlig
Govert Heede
Tlf. : 44 94 18 71
govert@get2net.dk
Salg af Klubkort
Jørgen Skaarup
Tlf. : 44 48 07 56
joe@famskaarup.dk
Løbstilmelding, indland
Per Christoffersen
Tlf. : 44 65 47 99
peraaes@mail.dk
Ungdomskurser
Tilmelding via www.o-service.dk
Tilmelding, spisning tirsdag
Siljan Breiy – Tlf. 26 74 19 91
Enten via sms eller ved at ringe, senest søndag
aften.

»Hjemmeside«
Skribentlisten

Indhold

Der er ikke nogen egentlig skribentliste, men
redaktøren håber dog på en masse frivillige
bidrag.
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Har du oplevet noget spændende eller syntes du
der mangler noget, så skriv dit indlæg og send det
til redaktøren på: klubblad@ballerup-ok.dk.
Og HUSK! du behøver ikke at vente på at blive
prikket på ryggen, før du skriver noget til klubbladet. Frivillige indlæg giver en meget gladere
og mere entusiastisk redaktør.

Redaktion
Ansvarlig
Diana Cederberg
Egebjerg Bygade 14
2750 Ballerup
Tlf. : 2324 3966
E-mail: klubblad@ballerup-ok.dk

Foto
Fotos, der skal bringes i Kort & Godt, må meget
gerne afleveres i digitalt format.
Papirfotos modtages også og leveres naturligvis
tilbage.
Der betales ikke honorar for bragte fotos.

Næste deadline
1. februar 2016

–– er medlemsblad for Ballerup OK.
–– trykkes på Quickly Tryk A/S og bliver distribueret til medlemmerne; et blad per husstand.
–– oplag er på 150 stk.

– udkommer 4 gange per år:
–– Februar
–– Maj
–– August
–– November
Deadline er d. 1. i måneden og bladet udkommer
senere på måneden.
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Nye Medlemmer
Nicolai Keenan Robinson
Rydtoften 26, 2750 Ballerup
Mobilnr: 6151 5256

Annelin Enggaard
Bondehavevej 6a 1mf, 2880 Bagsværd
Mobilnr: 29857028

Gitte Liebst Robinson
Rydtoften 26, 2750 Ballerup
Mobilnr: 3020 5484

Erik Als Velling
Højderyggen 16 A, 2730 Herlev

Hector Britten Robinson
Rydtoften 26, 2750 Ballerup
Mobilnr: 4116 1884

Julie Lykkeberg
Rydtoften 22, 2750 Ballerup

Hanne Frost
Geelskovparken 18. st mf., 2830 Virum
Mobilnr: 22439330
Bodil Marie Mortensen
Langemosevej 19, 2880 Bagsværd
Mobilnr: 26749862

Tirsdagstræning
Traditionen tro har Ballerup OK i mange år kunne
tilbyde løbetræning fra klubhuset Egedal. Dette
hver tirsdag kl. 18.00.
Og i alle de år som jeg – redaktøren – har været
medlem af Ballerup OK, har der også været mulighed for at kunne indtage en udsøgt to-retters
menu. Siljan Breiy har troligt stået ved gryderne
lige så længe og sørget for at maden stod klar
kl. 20.00. Mange tak for det.
En hyggelig aften, hvor der er mulighed for at
møde gamle som nye medlemmer. En aften hvor
weekendens O-løb kan blive diskuteret. En aften
som klart kan anbefales.

Tilmelding til spisning
Til sådan et måltid skal der handles ind. Og for
dette står Siljan. Der er mulighed for at tilmelde
sig fra tirsdag til tirsdag. Eller man kan ringe til
eller skrive en SMS til Siljan senest lørdag aften
på telefon 26 74 19 91, dvs to dage før man ønsker
at deltage i spisningen.
Løbetræningen er helt gratis og for alle. Spisningen er ligeledes for alle – Pris kun kr. 20,- og
af og til en opvasketjans.

Mit første orienteringsløb
Den sandfærdige beretning fra Brødeskov d. 27/9
Af Carsten Ertbjerg

”Du kommer for sent” var det første min kone
(som næsten vandt sin klasse) sagde, da jeg kom
i mål. Det var faktisk det samme damen, som
sendte mig af sted, sagde. Sludder. Jeg var på start
stedet i god tid! Men ham, der skulle sluse folk
ind, kunne ikke finde den lille pige foran mig i sine
papirer. Derfor kunne jeg jo ikke være på plads til
tiden. Jeg havde fået fortalt, at man som nybegynder fik udleveret kortet samt lidt starthjælp 2
minutter før man blev sendt af sted. Det var der
nu ikke meget af! ”Drej til højre, der er den første
post. Af sted!”
Jep, jep. Første post i hus. Anden post skulle være
lidt længere fremme, ved åen, på venstre hånd.
Der var da også en stor rød plamage. Den lignede
bare ikke en post. Og alle de andre løb bare forbi.
Så det tænkte jeg, at jeg også burde gøre. Der gik
15 minutter ekstra inden jeg havde fundet tilbage
til post 2 og fik stemplet. Post 3 og 4 gik fint. Så
jeg var lige ved at planlægge en kompas-kurs
til post 5, da jeg pludselig hørte min kone (som
næsten vandt sin klasse) sige ”Hej, er du ikke nået
længere?” Panik! Total panik!!
Post 5 lå mod syd, så uden at se mig tilbage, spurtede jeg af sted mod syd. Det skulle dog efter en
rum tid vise sig, at jeg ikke løb mod syd, men nok
nærmere noget i retning af vest. Ikke så underligt,
at min kone (som næsten vandt sin klasse) ikke
var på vej i samme retning. Tilbage mod post 4
og med snuden dybt nede i kortet, så jeg ud af
øjenkrogen, at jeg var på vej ned i en lavning. Det
burde jeg ifølge kortet ikke at være. Jeg nåede lige
at tænke tanken, at post 5 jo lå nede i en lavning,
da jeg snublede over, hvad der rent faktisk skulle
vise sig at være post 5. Hvor heldigt! Og post 5 tog
kun ganske lidt skade.
Jeg må – til andre nybegyndere – her lige indskyde, at man til et orienteringsløb har kort og
kompas til hjælp for at finde vej. Kompasset viser,

hvilken vej man skal løbe, men har kun sjældent
ret. Og kortet er typisk fuld af fejl. Som f.eks. det
kort jeg stod med her. Masser af stier manglede,
mens der andre steder var alt for mange. Og ikke
en eneste markering var der på kortet af så meget
som en enkelt af de adskillige hunde-lufterne,
som jeg kom forbi. 17 poster var der ifølge kortet.
17 !! Ha, jeg fandt da mindst 25 !
Det går nogenlunde med kortet, når man løber
mod nordlige retninger. Men det går helt galt,
når man skal mod sydlige retninger. Enten må
man løbe baglæns for at få kortet til at passe,
eller også må man benytte et lille prof trick. Man
vender kortet om, så nord bliver til syd og syd til
nord. Tilsvarende bytter øst og vest plads. Fidusen
er, at man så igen løber mod nordlige retninger.
Problemet her er så blot, at man ikke længere har
vest til venstre, men derimod til højre. Altså må
man bytte om på højre og venstre, hvis man vil
dreje mod øst eller vest. Jeg må ærligt sige, at det
er sgu svært; man kommer nu og da til at dreje til
den forkerte side.
Og således, med kun nogle få forkerte drejninger
under vejs, nåede jeg til sidst i mål. ”Jeg var blevet
helt nervøs for, om du var faret vild og blevet
væk.” sagde min kone (som næsten vandt sin
klasse). Pjat. Jeg havde da taget 200 kr. med, så
hvis alt andet glippede, så kunne jeg da tage en
taxa tilbage til stævne-pladsen. ”Det var ellers en
ret kort bane.” sagde min kone (som næsten vandt
sin klasse). ”Hvordan kunne du bruge næsten 1½
time på det?” Hvad ?? Som om hun kunne have
den fjerneste ide om, hvor langt jeg havde løbet?
Eller hvor hurtigt? Min kondition taget i betragtning, syntes jeg egentligt, at jeg havde gjort det
ganske hæderligt.
”Kom, lad os få en kage.” sagde min kone (som
næsten vandt sin klasse). En fremragende ide!
Kagen smagte vidunderligt, solen skinnede, og
det var en af de smukkeste dage i september.
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Generalforsamling

Torsdag d. 28. januar 2016 kl. 19.00 i klubhuset
Egedal
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6.

Behandling af indkomne forslag

7.

Valg til bestyrelse og udvalg:

8.

•

Formand for en 2-årig periode (lige år)

•

Kasserer for en 1-årig periode

•

Sekretær for en 1-årig periode

•

2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode

•

2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode

•

2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode

•

Formænd for klubbens udvalg for en 1-årig periode

Eventuelt

Ad pkt. 6: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 14. januar 2016.

På bestyrelsens vegne
Lars Hanghøj Petersen, formand

Påskeløb 2016 & 2017

Af Gunnar Tamberg

Julen stunder til og ifølge en af de gamle julesange varer den lige til påske. Det kunne være en god
grund til at benytte nogle af jule- og nytårsdagene til at overveje deltagelse i påskeløbene 2016.
De afvikles den 24. – 26. marts i Stenderup
Skovene sydøst for Kolding og BOK kan tilbyde
overnatning på Vejle Vandrerhjem – et glimrende
sted vi har frekventeret før.
Hvis du/I vil benytte klubbens overnatningstilbud kan I skrive det på listen, der er hængt op på
Egedal eller sende en mail til tamberg@tdcadsl.dk.
På klubbens hjemmeside under dette link fra den
19. april 2015 http://www.ballerup-ok.dk/nyhederfra-bok/380-overnatningstilbud-paskelob-2016
findes mere information om overnatning mv.

Overnatningsmuligheder? Der findes givetvis
nogle stykker, men BOK har allerede reserveret
et antal værelser på Mors Vandrerhjem, 45 – 50
km fra løbsområderne; vandrerhjemmet findes
fx via dette link http://www.danhostel.dk/hostel/
danhostel-nykoebing-mors.
Interesseret? Så skriv Jer på listen på Egedal
eller kontakt Liselotte Andersen på denne mail:
peraaes@mail.dk.
Mors Vandrerhjem ønsker meget tidlig tilbagemelding, nemlig allerede ved påsketid 2016. Så
vent ikke for længe.

Terrænet til næste års påskeløb kan – i hvert fald
i min opfattelse – ikke måle sig med Mols Bjerge,
hvor vi muntrede os i år. Men der er håb forude,
nemlig ved

Påsken 2017
Påskeløbene 2017 afvikles med første etape i
Tved og de to sidste etaper i Tvorup Øst – begge
terræner ligger i Nationalpark Thy. Der ingen
tvivl om, at banelæggerne her får mulighed for at
kreere nogle spændende baner – og mon ikke de
i overensstemmelse med jyske traditioner for kratog klitterræner finder nogle stræk/poster, der til
fulde vil opfylde de mest entusiastiske kratluskeres drømme - eller måske hedder det mareridt.
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10-mila 2015
Af Frank Rasmussen

8.

10-mila blev i år afholdt for 70.gang, og endnu
engang stillede Ballerup OK med et hold. (Helt
præcist var det 25. gang Ballerup OK stillede hold).

Alex Ottesen
Har løbet mindst 5 stk. 10-milaer

9.

Frank Rasmussen
Har løbet 30 stk. 10-milaer

Årets hold kan man sige var særdeles rutineret.

10.

Mikkel Skaarup
Har løbet mindst 10 stk. 10-milaer

Holdet bestod af:
1.

Carsten Gemmer
Har løbet mindst 15 stk. 10-milaer

2.

Mads Mikkelsen
Har løbet mindst 15 stk. 10-milaer

3.

Lars Rasmussen - Långa natten!!
Har løbet 23 stk. 10-milaer

4.

Jørgen Skaarup
Har løbet mindst 5 stk. 10-milaer

5.

Morten Ploug
Har løbet mindst 15 stk. 10-milaer

6.

Torben Schorlemmer
Har løbet 4 stk. 10-milaer

7.

Claus Cederberg
Har løbet mindst 20 stk. 10-milaer

Om turen i år kommer her et lille
referat….
Lørdag den 9. maj mødtes 9 forventningsfulde
o-løbere fra Ballerup OK i Kastrup (Københavns
lufthavn) med årets 10-mila i Skepptuna, lidt nord
for Stockholm, som destination.
Forventningens glæde, suppleret op med masser
af optimisme gjorde, at stemningen var helt i top,
da vi landede i Arlanda (Stockholms lufthavn).
Her skulle vi mødes med Mikkel, som fra sin nuværende bopæl i det nordlige Norge, ville slutte sig
til os andre. Hermed ville vi være 10.
(Vigtigt, da det er præcist det antal personer
man skal være for at deltage i herrestafetten ved
10-mila,)

Starten er gået på damestafetten lørdag
Vel fremme i Arlanda sluttede en top motiveret
Mikkel sig til holdet, hvilket fuldendte denne del
af processen.

Mads var virkelig tændt, måske for tændt, for han
smed lidt for meget tid hist og her, så vi allerede
nu skulle til at finde fighterånden frem.

Ca. 45 min senere ankom vi til TC (stævnepladsen)
lidt trætte, men yderst fortrøstningsfulde via
nogle forudbestilte skumle taxaer, som vi nok
havde været foruden, hvis vi havde vidst, hvor
nemt det var at få et folkevognsrugbrød i Arlanda.
Frem kom vi dog.

Lidt tidligere end forventet, men ikke til at ændre
på, så det var bare at klø på og krydse fingre.

Og de viste sig faktisk at være reelle nok, de kom
endda og hentede os som aftalt, da vi skulle retur
til Arlanda om søndagen.
Dog med lidt forsinkelse!!

Selve stafetten:
Lørdag aften, lige før mørkets frembrud, gik starten på stafetten, med en veloplagt Carsten blandt
de ca. 330 løbere der med høj fart forsvandt ind i
den ukendte skov uden for Skepptuna, lidt nord
for Stockholm.
Han løb et fint kontrolleret løb og kunne sende
Mads i skoven på 2. turen, ikke blandt de første,
men ganske fint med.

Og fighterånden var der absolut brug for nu,
for næste tur (3.turen) var turen over alle ture =
”Långa natten” (ca. 15 – 16 km. kulsorte kilometer!)
Det var Lars der i år havde sagt ja til at løbe denne
legendariske tur.
Og han gjorde det godt. Så godt, så optimisten
stille og roligt var på vej tilbage på holdet.
Ballerup Oks 10-milahold er ikke kendt for at lade
sig kue, tværtimod, så da Jørgen fulgte Lars gode
præstation op med et stabilt godt løb, ja så VAR
optimismen vendt tilbage.
Vi var nu så godt med, at selvtilliden lyste ud
af Morten, da han let som en sylfide, fløj ud af
startboksen.
Flere tænkte, da de så Mortens fart, at nu var der
noget stort i vente….
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Og Morten løb faktisk rigtig godt. Ikke en finger at
sætte på hans præstation.

dende alle løbere, der endnu ikke var kommet i
skoven.

Herefter var det Torbens tur.

De 4 ydede alle deres bedste, nogle med et bedre
resultat end andre.

Torben der sej som han er, kæmpede sig igennem
sin tur på trods af, at han kom til skade undervejs. Tak for det. Det vigtigste var jo, at holdet
gennemførte, så hatten af for at Torben kom
igennem. Vi havde dog mistet noget tid grundet
Torbens uheld, så nu skulle der igen findes ekstra
ressourcer frem.
Det skal siges, at kun en på årets 10-milahold fra
Ballerup OK var under 40 (Mikkel!), så selvfølgelig
kunne vi ikke hamle op med de unge (mange af
dem gode o-løbere, idet 10-mila kendetegnes for
at være et elitestævne!).
Om det var uheld, bom eller aldersgennemsnittet på holdet der gjorde, at vi til sidst ikke kunne
udenom, at de sidste 4 ture skulle med i omstarten. Det er ikke umiddelbart til at sige. Måske en
blanding.
MEN, i hvert fald var Claus, Alex, undertegnede
(Frank) og Mikkel at finde i det store felt indehol-

Ingen nævnt, ingen glemt!!
Lige pludselig var det søndag morgen, og vi
kunne se tilbage på endnu en rigtig god o-oplevelse. 10-mila 2015 var vel overstået.
I top 200 kom vi ikke, men vi blev heller ikke sidst,
så alle var tilfredse. Præcist blev vi nr. 242. Ikke
dårligt, da 330 hold stillede til start.
Mange af dem røg fra i svinget i løbet at natten
grundet fejlklip eller manglende klip.
Det var alle hold, der i år var for svage til at gennemføre!! (sender her en tanke til De Hårdes Klub).
Efter det obligatoriske holdbillede, var det så retur
til DK.
Tak til alle der var med på Ballerup OKs 10-milahold anno 2015.

Så kigger vi frem mod 10-mila 2016.
Her har flere af os fra 10-milaholdet 2015 allerede
nærmest givet hinanden hånden på, at vi vil være
at finde igen i 2016.
Den 10-mila bliver helt fantastisk.
Det bliver først gang, at den bliver afholdt så
nordlig, helt præcist vil den blive afviklet i Falun
i Dalarna (Dalerne!), hvilket vil være lig med 700
km.s kørsel begge veje.
Det er selvfølgelig langt, så planen er, at vi tager
af sted fredag til Lyrestad ved Mariestad (Vänerns
perle!), hvor Lars har et fritidshus.
Her vil vi ankomme med et lille nat træningspas
på programmet for alle interesserede og hyggelig
fællesspisning bagefter. (Helt sikkert mange
anekdoter vil blive rystet ud af ærmerne på de
tilstedeværende. Anekdoterne plejer at flyve frem
og tilbage gennem luften hen over bordet, mens
maden nydes).

Her vil ”Lugnet” i Falun, det næste døgn, være
stedet hvor 2016 udgaven af 10-mila afvikles. Jeg
var forbi stedet i sommers (med min bedre halvdel
(Mette Hvene Rasmussen), og jeg kan kun sige til
dem, der skal med til i 2016. Glæd Jer!!
Arrangørerne af 10-mila 2016 vil helt sikkert gøre
alt for, at alle deltagere får en god, spændende og
fantastisk o-oplevelse.
Det ER det største af det største, at deltage i en
10-mila.
I 2016 bliver oplevelsen ekstra unik.
TC (stævnepladsen) er f.x. placeret for foden af 2
skihopbakker!!
Søndag efter stafetten, er det retur til Lyrestad og
Lars hus, hvor vi vil overnatte.
Her vil der være rig mulighed for at evaluere på
den 71. udgave af 10-mila.
Mandag (2.pinsedag) kører vi så retur til Danmark.

Lørdag er det så videre til Falun og 10-mila.

Karruselløb

Oversigten over Østkredsens karruselløb findes på http://ostkredsen.dk/cms/index.php?page=karrusellob

BOK-Kalenderen
BOK-kalenderen findes på http://ballerup-ok.dk/kalender
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Klubmestrene 2015
Ved årets klubfest d. 31. oktober blev årets klubmestre kåret:

Dame ungdom
Bedste dameløber op til 16 år, relativ tid.
Cecilie Petersen

Dame
Bedste dameløber over 16 år, relativ tid.
Helle Frederiksen

Herre ungdom
Bedste herreløber op til 16 år, relativ tid.
Magnus Andersen

Herre
Bedste herreløber over 16 år, relativ tid.
Henrik Petersen

Cup pokal
Løberen med den bedste relative tid på dagen, som
ikke vandt en af de 4 hovedpokaler.
Kasper Ingerslev

Fidus pokal
Løberen med den dårligste relative tid på dagen.
Per Christoffersen

Divisionsturnering pokal
Den løber, der har klaret sig bedst og taget flest point
til klubben i årets divisionsmatcher. Tallet er vægtet,
da der ikke uddeles lige mange point på alle baner.
Karoline Saxtorph Schulz

Begynderpokal
Hurtigste løber på Begynderbanen.
Laura Saxtorph Schulz

Årets ungdomsløber
Årets ungdomsløber kåres af ungdomsafdelingen og
gives til en løber, der gennem året har udvist ekstra
engagement i eksempelvis løb- og træningsdeltagelse eller frltagelse i klubbens sociale liv.
Magnus Andersen

Relativ tid
Pokalerne i ungdoms og seniorklasserne tildeles
efter relativ tid.
Den relative tid udregnes som forskellen på løberens reelle kilometertid tid og løberens forventede kilometertid eller idealtid. Idealtiden beregnes
på baggrund af løberens præstationer ved de tre
forgående divisionsmatcher.
Populært sagt: løbere med en lav relativ tid har
på dagen løbet hurtige, end man kunne forvente
udfra de tre seneste divisionsmatcher, mens
løbere med en høj relativ tid, normalt løber hurtigere, end den gjorde denne ene dag i september
i Brøde Skov .

Divisionsturnering 2016
Kan vi klare os i 3. division?
Af Flemming Vejen

I år gik det sjældent dårligt for os i 2. division.
Faktisk tabte vi for første gang nogensinde alle
vores matcher i divisionen, og her tæller vi tilbage
til 1988, hvor den nuværende struktur med
matcher og divisioner i det store og hele startede,
de seneste 9 sæsoner også med op/nedrykningmatch. Lutter nederlag! At vi tabte til OK Øst
Birkerød og OK Roskilde er til at leve med, da de er
meget stærke og har ambitioner opad i rækkerne.
Men det sved, at også Farum OK begge gange gav
os drag over nakken. Dem har vi ellers de seneste
9 år været i stand til at slå i det mindst en gang
imellem.
Så nu må vi lunte den tunge gang mod derouten
og et step ned ad rangstigen til 3. division. Det
er femte gang, vi må derned. Men heldigvis er vi
hver gang vendt stærkt tilbage med omgående
oprykning. De forrige af den slags succeser var i
1994, 2000, 2009 og 2012, hvor det samlet blev til
11 sejre og kun 1 nederlag. Kan vi gentage succesen og rykke op med det samme?
Historien viser, at vi er og bliver en veletableret 2.
divisionsklub. Vi har altid rundbarberet de andre i
skoven ved straks at vende tilbage fra 3. division,
men de to gange i hhv. 2002 og 2004, hvor vi fik
lov til at smage den absolutte top, 1. division, blev
vi løbet over ende og straks sendt tilbage, hvor vi
kom fra. Sammenlagt over de sidste 28 sæsoner
har vi befundet os i Østkredsens næstbedste
række 22 gange, rykket ned i 3. division nu for
femte gang, men kun to gange smagt den bedste
række.
Spørgsmålet er nu, om vi er på vej ind i en
nedadgående tendens. Hvis vi ser på tiden siden
vores hidtil bedste placeringer i 2002 og 2004
er det gået pænt tilbage, men glemmer vi disse
to sæsoner et øjeblik, har placeringerne været
nogenlunde stabile, dvs. en slutplacering som

enten nr. 3 eller nr. 4 i 2. division og som regel
tilstrækkeligt med sejre til at blive, bortset fra to
ture nedad, hvor vi dog straks strøg til tops med
lutter gevinster i grundspillet plus gode løb og pil
opad i op/nedrykningsslagene.
Ser vi på høsten af points, kunne det godt se ud
som om, det er gået langsomt tilbage de seneste
10 år, til trods for de stabile ture i elevatoren. Det
kan man overbevise sig om ved at se på de to
figurer. I 2005-2008 høstede vi hver gang mellem
4 og 6 points, men de 5 gange vi har kæmpet i 2.
division siden 2010, er det blevet til to points 4
gange, men altså nul og nix i år.
Så hvor peger pilen hen, du, og hvad er forklaringen egentlig?
En af årsagerne kunne være, at vi i år har haft lidt
problemer med at trække alle af huse og stille
stærkt nok op, men derudover har vi også på
nogle af de baner, der giver flest points, været lidt
for tyndt besatte. Der er sikkert mange andre forklaringer, som det dog kræver noget mere plads
og tid at komme til bunds i (her må flere træde
til). Oddsene har derfor været imod os, så vi måtte
håbefuldt krydse fingre for egne toppræstationer
plus bomklovnerier hos modstandere. Og dér var
vi som bekendt ikke så heldige.
Så spørgsmålet er nu: kan vi klare os i 3. division?
Skal vi for første gang nogensinde lide den tort
at blive hængende dernede, eller skal vi en tur
endnu længere ned? Skuer vi om 20 år tilbage og
siger: ”ja, vi er en veletableret 3. divisionsklub”.
Eller gør vi til næste år bare, som vi plejer – smækker de andre, sætter os på en af de 2 øverste
pladser i grundspillet og laver de sædvanlige
succesfulde raids i afgørelsens time og vender
tilbage?
Vi kan få en idé herom ved at se på, hvem vil skal
spille bold op ad til næste år. Vores modstandere bliver Herluftsholm OK, FSK Orientering og
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Helsingør SOK. Det er derfor interessant at dvæle
et øjeblik ved, hvordan vi har klaret os mod disse
klubber de senere år. Turneringsstrukturen med
to divisionsmatcher pr. sæson plus en afsluttende
op/nedrykningsmatch blev indført i 2007, så vi har
kørt efter denne model i nu 9 sæsoner. I tabellen er samlet sammen, hvordan vi har klaret os i
denne periode. Det ses, at vi har kæmpet mod i alt
13 forskellige klubber i Østkredsen. To af dem har
altid givet os smæk, omvendt har vi aldrig tabt til
5 af dem, mens resultaterne har været svingende
mod de 6 sidste.
Det er interessant, at vi har slået selveste Søllerød
OK én gang ud af 5, men det er så også 8 år siden
før de rigtig sådan for alvor begyndte at blive
noget ved musikken. Allerød OK har vi basket
hele 6 gange ud af 12, men denne dominans har
vi efterhånden lagt bag os. I 2007-2010 vandt
vi 6 gange ud af 7, men siden har Allerød OK
distanceret os med lutter sejre. Begge klubber har
formået at blande gode cocktails inden for deres

ungdoms- og rekrutteringsarbejde.
Men hvordan så med de kommende modstandere? Historien viser, at vi aldrig, siger og skriver
aldrig, har tabt til hverken FSK Orientering eller
Herlufsholm OK de hhv. fire og to gange, vi har
mødt dem. Helsingør SOK har vi matchet imod 6
gange med 5 sejre til følge. Det eneste nederlag
kom i 2008. Herluftsholm OK slog vi i årets op/
nedrykningsmatch, og FSK Orientering vandt vi
senest over i 2013.
Derfor peger alt på, at vi gentager kunststykket
til næste sæson: vinder og slutter på en af de
to øverste pladser, som giver os ret til en herre/
dame-fight om en returbillet til den næstfineste
række. Men! Men! Men! Oprykning kræver sejre,
og sandsynligvis vil en op/nedrykningsmatch til
næste år foregå mellem os, Farum OK, OK Sorø og
Herlufsholm OK. Farum OK bliver svære at slå, da
vi kun har kunnet det 4 gange ud af 14 de seneste
9 år. Nøglekampen bliver da sandsynligvis den

mod OK Sorø, som vi
i år tabte til for første
gang nogensinde! Ikke
stort, men dog med
109-119.
Så til næste år bliver
det en utrolig spændende sæson. Det vil
være farligt at tage
oprykningen for givet,
for ”plejer” tæller kun i
historiebøgerne. Hvis
vi vil tilbage, skal vi virkelig gå til biddet. Stille op og kæmpe for klubben,
så blodet springer og modstanderne ryster. Men
én ting er sikkert, det bliver sjovt, for der venter
os mange gode oplevelser i skoven. Der er kun
tilbage at glæde sig!

Her er Ballerup OK’s resultater mod 13 klubber i
Østkredsen 2007-2015. Forklaring: v, u og t er antal
vundne, uafgjorte og tabte matcher, for/imod er den
samlede score i matcherne, pmatch er den samlede
høst af matchpoints, n er antal matcher, mens p/
kamp er den gennemsnitlige pointhøst mod hver
klub.
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På troldejagt

Gå på troldejagt i Egebjergene
Af Diana Cederberg

Nogle af jer har måske allerede opdaget de små
trolde, der har sneget sig op i træerne rundt
omkring i Egebjergene. Hvis ikke, så prøv en dag
at sætte farten lidt ned og kig op i træerne og se,
om I kan få øje på en enkelt trold eller to.
Jeg har læst mig til, at det er en lokal kunstner/
keramiker, der fremstiller de små keramiktrolde.
De kan være svære at få øje på, da de falder i ét
med skovens egne farver.
På vores seneste troldejagt fandt vi fire trolde. Her
er tre af dem.

Ind til videre er
troldene observeret
i dette hjørne af
Egebjergene; syd
og øst for den store
bålplads.
Ovenfor er et par
snapshots. Billedkvaliteten kan helt sikkert
blive bedre,
Du er derfor velkommen til at dele dine
egne troldeobservationer med os andre.
Enten ved at sende
dem til klubbladet, eller ved at dele dem på
klubbens Facebook
side.

