
 

 
Sæsonens første molboløb afgør de 4. januar fra Rundforbihallen. Og alle er velkomne. 
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Molboerne løber for 50. gang 
 
Unge, ældre, erfarne og nybegyndere. Alle kan være 
med, når Søllerød Orienteringsklub inviterer til 10 
løbeformiddage hen over vinteren 
 

Af Pernille Borenhoff  

RUDERSDAL | Tykke, tynde, hurtige og langsomme. Unge, ældre, 
og alle dem, der er midt i mellem, sætter søndag den 4. januar 
hinanden stævne ved Jægersborg Hegn. Og når det sker, er de 
med til at markere, at det er ikke mindre en 50 år siden, at 
Søllerød Orienteringsklub fødte en tradition. Nemlig vinterens 
molboløb.  
Molboløb er en slags orienteringsløb, hvor der ved hver post er 
spørgsmål, som skal besvares. Hver søndag har sit eget emne, som 
kan være alt fra krimier og Matador til lægevidenskab og geografi.  
Starten går mellem kl. 9 og 11, og sæsonens første løb udgår fra 
Rundforbihallen. I lighed med tidligere år, vil der være banelængde 
på ca. 4 km., 5 km. og 7 km., hvor den korteste bane samtidig er 
lidt lettere end de to øvrige. Børn kan derfor løbe den uden at 
følges med en voksen. 
I løbet af vinteren er der 10 molboløb, og hver deltager får ved sit 
første løb tildelt et nummer, som følger deltageren gennem alle 
løbene. Og hver søndag ophænges resultater for de foregående løb, 
således at man hele tiden har mulighed for at følge sin egen 
pointstilling. 

Alle er velkomne 
Søndag den 8. marts er finaledagen, og for at kvalificere sig til 
denne, skal man have løbet mindst seks ud af de ni første løb. 
Selvom man ikke er kvalificeret til finalen, kan man dog godt løbe 
denne dag alligevel. For molboløbene gælder det, at alle er 
velkomne, både uøvede og øvede.  
Løbsdatoerne og mødestederne samt meget mere kan man læse 
om på Molbo-løbenes hjemmeside www.molboloeb.dk >. Her kan 
man ligeledes forhåndstilmelde sig til løbene. Man skal kun tilmelde 
sig en gang, selvom man deltager i flere af løbene. 
Startafgiften er kr. 25 pr. voksen, kr. 15 pr. barn samt kr. 65 for en 
familie på max. 5 deltagere. Herudover kan man købe kort over 
skoven med indtegnede baner, eller man kan selv medbringe et 
kort. For yderligere oplysninger om molboløbene er man meget 
velkommen til at ringe til Casper, Jette og Michael Wilken på tlf. 
45812633. 
 
 
 


