
I Troldens Fodspor 2011 
 

Ifølge indbydelsen kommer Trolden rundt i Sorø by og omegn, samt skovene omkring Sorø. I indbydelsen 

kan man også se at alle funktioner er bemandet med De Barskeste Quinder. Første bom er hjemme foran 

PC’en, hvor det ikke lykkes at finde Smedeparken 1 på KRAK – men Frederiksberg skole er heldigvis med, så 

den finder vi nok. 

 Tilbyder alle fra OK Roskilde at de kan køre med og får hurtigt samlet en bilfuld. Det holder indtil de får at 

vide at jeg skal løbe den lange bane. Da Stortrolden Jan alligevel skal blive til den bitre ende, lover han at 

køre med, så jeg ikke skal føle mig helt alene.  

På Frederiksberg skole syder det af forventningsfulde løbere – også et par Adventureløbere har fundet vej – 

noget af en udfordring med 20 km orientering ! 

Eva kalder til orden og vi får de første instrukser inden døre. Lang bane starter først, derefter mellem og 

kort i nævnte rækkefølge. Starten er ude i skolegården. 

Starten 
Ude i  skolegården får vi en kort instruktion af Eva om brug af grundkort, øvrige kort og valgfri poster. Vi vil 

undervejs få nye kort, som afleveres igen, når ruten fortsætter på grundkortet. Vigtigt at beholde 

grundkortet til der kommer instruktion om at det må smides. Godt så. Grundkortet ligger synligt – Sorø Sø 

1:20.000, tegnet 1842 og rettet 1899 (mon det er blevet farvelagt i 1899 ?).  

Eva tæller ned – lyden af bip fra GPS ure, der startes – starten er gået – kortet på bagsiden – er 

Frederiksberg skole 1:2.500 fra 2009/2011, med 7 poster i valgfri rækkefølge. Det er ren sprint.  

Frederiksberg skole 
Første post på grundkortet efter de valgfri poster er nord for skolen, så jeg starter med posten længst mod 

SV, på parkeringspladsen. Jeg har allerede 3 løbere foran, så nu gælder det om at følge med på kortet, for 

det går stærkt det her. Efter post 7 stadig 2 foran og et par stykker lige bag mig. Tilbage på grundkortet. 

Sorø Sø (I) 
Kortet fra 1842 er svært at læse, men jeg håber nogle af de store veje stadig er intakte. Asfaltvejen 

passeres, den passer med kortet. Løberne foran løber ned mod skoven ad noget der ligner en indkørsel til 

et hus. Jeg løber mod vest og bingo, der er en passage ned til skoven. Jeg rammer skovvejen og ligger nu 

forrest, men de øvrige er kun 20 meter bagefter. Jeg kan mærke at udgangstempoet har været alt for højt. 

Jeg sætter tempoet ned – de gør de andre også – alle lurepasser på alle. Tager landkending af en stor sø, 

som stadig findes – 100 meter frem og så 100 meter mod NV, så skal den ligge i et grøfteknæk. Går mod N 

ad en god skovvej – tæt granskov på højre side – mod søen – og åben bøgeskov til venstre. Sætter tempoet 

lidt mere ned. Et par af de andre passerer. Ser posten ca. 30 meter mod V. Fuld fart ind og stemple. Vi er en 

klump på en halv snes løbere, der når posten næsten samtidig.  

 



Kompas på mod post 2 og tilbage mod vejen. Har ikke luft til mere – 3-4 løbere passerer. Prøver at holde 

trit med feltet, med næsen i kortet, post 2 og 3 stemples, post 4 kommer lidt for hurtigt ? Posten har 

kontrol nr 139 – den skal vi ikke have – videre – post 4 og så mod NØ op til jernbanen. Feltet – stadig samlet 

– følger banen mod Ø – nogle i banegrøften – andre på skråningen. Får kontakt med Leif, da vi går under 

banen (tvungen overgang). 

 Starter på ”søen rundt” – post 5 er inde i terrænet efter ca. 200 meter langs søen. Følger grøften ind, men 

har læst forkert, det er et knæk på en grøft 20 meter længere mod NV. Tilbage mod søen. Feltet er nu 

splittet – Leif, Bjarne og jeg har 3-4 løbere foran, der bare øger afstanden. Jeg har ikke behov for at løbe 

hurtigere lige nu. Slapper hjernen af mod post 6 – en stor ø ude i søen er sammen med noget mose/eng 

sidste sikre udgangspunkt. Posten på en bakke er ikke til at tage fejl af. Stempler posten og tilbage mod 

søen. Fortsætter rundt til det igen går mod N – trækker op gennem den åbne bøgeskov mod N til skoven 

holder op. Videre mod asfaltvejen, men bliver fanget i et hjørne med vildthegn – forbudt område ? – nej – 

finder hul i hegnet og fortsætter med grøft/hegn.  

Leif og Bjarne har været lidt efter, men er lige med igen. Over vejen og følge grøften. Ser vådt ud til venstre 

for mosen – tager højre. Leif og Bjarne tager venstre. Bliver ”fanget” af vegetation og sump – øv – Leif og 

Bjarne er nu 30 meter foran. Følger efter ud til en god skovvej – yes passer med det gamle kort – fortsætter 

mod N. Leif og Bjarne fortsætter mod V. Har tæt granskov på højre side – skal være en mose ? Tilbage igen. 

Runder mosen og tager bakken på skrå i den åbne bøgeskov. Posten er bemandet af Søs, der fryser med 

anstand. Jeg lyner ned i løbetrøjen for at få kølig luft og tager et kort i spanden. 

Grydebjerg Skov   
Momentet er en almindelig o-bane med 9 poster og klippetænger. Klipper post 4 før Leif og Bjarne, men 

kommer skævt ud fra posten og er igen bagud. Bedre vejvalg til post 5, hvor de bliver fanget i noget 

bøgepur, der ikke er med på kortet. Post 5 og 6 ligger i tæt granskov. Finder post 6 før post 5, men opdager 

det ikke før Leif og Bjarne er løbet mod post 7. Tilbage til post 5 og så post 6. Øv. Ned i tempo og næsen i 

kortet. Går lige i 7 og 8, rammer post 9 20 meter skævt. Post 10 kan ses på lang afstand p.g.a. væsken – 

napper et krus vand og fortsætter på grundkortet. 

Sorø Sø (II) 
Løber mod N til asfaltvejen efter skovkanten. Der er mange nye huse og flere veje mod N, skal have 

Pedersborg sø på højre side og bakkerne på venstre. Møder Leif, der har bommet – mener at Bjarne er 

foran. Følger vejen mod N, tager bestik af en slugt og går mod V op ad bakken. På toppen bliver vi venligt 

modtaget og fotograferet af Mette og Tine. Fortsætter mod post 10, uden at ænse spanden med nye kort 

på post 9.  

Ned ad bakken, ud af skoven og ud i sivene. Skal være hernede i hjørnet af mosen, i bunden af Pedersborg 

sø. Ingen post. Vender og drejer kort, passer med at det forbudte område er marken. Kantløber til 

markhjørnet og dér er post 10. Og en spand. Med kort over Sorø Storkro ! Tilbage til post 9 og hente kort 

1:3.000 med 4 poster i valgfri rækkefølge og klippetænger.  En ærgerlig fejl, der kostede 10 minutter og 

+1,25 km på løbekontoen iflg. GPS’en.  

Videre til post 11 på en lille bakke ved kirken i det gamle Pedersborg. Videre sydpå over åen mellem 

Pedersborg Sø og Tuelsø. Ifølge kortet skal der nu være marker på begge sider af vejen, men Pedersborg er 

i dag en del af Sorø by. Der er dog stadig nogle tydelige knæk på vejen, post 12 skal ligge på en bakke ca. 



400 meter efter næste vejknæk. Efter 400 meter går der en vej til højre som hedder Bakkehaven. Fører ud 

til et stort åbent område, og en bakke med post 12 på toppen.  Tilbage til Holbækvej. Leif og jeg har nu fået 

selskab af Lars, der er godt løbende. På vejen møder vi Bjarne på vej tilbage til post 12. Post 13 skal være en 

udløber efter en bakke, men tidens tand har omdannet udløberen til en ø midt i en lille sø. Leif satser og 

løber over isen, jeg løber udenom. Isen holder og Leif er igen foran.  

Post 14 er i kanten af Sorø Storskov, hvor en større grøft passer en god skovvej. Begge dele skulle være til 

at finde i dag. Der skal være 200 meter (80 dobbeltskridt) fra sidste vejknæk til vi skal til venstre, men vejen 

kommer allerede efter 45 dobbeltskridt ? Vi mener at kunne se ned til enden af vejen og afstanden passer 

nogenlunde, så af sted i løb. Finder også grøften, men ingen post ? Jeg tjekker lige det store rør under 

vejen, ingen post. Ifølge kortet skal vejen slå et knæk, men den vi står på er fuldstændig lige og ligner mest 

en jernbanedæmning, som nok ikke er lavet, dengang kortet blev tegnet. Man vil bedrages ! Mens Lars 

drøfter sagen med et avisbud, fortsætter Leif og jeg langs grøften. Vi mangler 35 dobbeltskridt og bingo, 

posten er ved den gamle skovvej.  

Skovvejen holder retningen mod post 15 – tjekker op mod et hus i skoven – finder grøften og trækker væk 

fra vejen da vi er forbi alt det tyndede bøgeskov. Ved posten er der væske og kortskifte. Nu må vi lægge 

grundkortet – slut med 1:20.000 og 1842. 

Sorø Sønderskov 
Næste moment er almindelig orientering på kort fra 2009 i 1:10.000. Følges med Leif til post 16 og finder 

hullet, men ingen post ? Passer ikke helt med tætheden på den anden side af stien – finder nyt hul 50 

meter mod SØ. Jeg er ved at være træt.  

Finder godt vejvalg mod SØ til post 16 og ser Leif løbe mod SV i stedet. Kommer for langt ad stien ned mod 

søen, men finder tilbage til den markante tæthed, som skal lede til posten.  Møder Leif igen ved post 17. Så 

meget for alternative vejvalg.  

Turen fra post 17 til post 23 er præget af træthed, der medfører nedsat fokus på orientering, hvilket ikke 

bliver lettere af de mange områder med rester af skovhugst, forbudte områder og tvungne overgange, som 

tilsammen giver strækket karakter af transportstræk. Lægger lidt afstand til Leif fra post 21. Post 23 er 

indgangen til OK Sorø’s klublokale og her er der en spand med nye kort. 

Frederiksberg 
Møder Leif da jeg er på vej ud fra post 23. Han er med igen. Byorientering frem til Feldskov. Klipper post 24 

og 25, men mister koncentrationen et øjeblik mod post 26. Det er nok. Klipper posten næsten samtidig med 

Leif. Kompasset på – kan jeg finde passagen jeg kom af igen ? Yes – jeg følger den, drejer til venstre ad 

asfaltvejen. Jeg kan høre Leifs pigsko i asfalten lige bag mig. Holder tempoet ind på skolen – over mod 

hegnet, hvor posten hænger. Klipper 3 sekunder før Leif. Takker for turen og godt selskab undervejs.  

Præmieoverrækkelsen 
Vinderne er kommet i mål for 40 minutter siden – godt løbet af den unge Falck Weber (og hans far), så 

præmieoverrækkelsen er i fuld gang. Leif og jeg bliver nr. 4 og 5, Bjarne møder jeg på vej tilbage fra badet, 

han bliver nr. 6. Den lange bane på 20 km er i dagens anledning 21,1 km og vi løber i alt 28,28 km ifølge 

GPS’en. 4 løbere har fejlklip (tjekkede ikke kontrol 139 ?).  Kage, frugt og saft til alle i mål. Et flot og 



veltilrettelagt arrangement med kort i forskellig målestok, af forskellig alder, og krydret med poster i valgfri 

rækkefølge, samt brug af både SI brik og klippetænger.  


