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Klubbens bestyrelse:
Formand:
Kassereren:
Bankkonto:
Orientering:
Motion:
Ski:
Klubhus:

Fl. Larsen
Gull-May
2255-0274114126
Torben Seir H
Stig Johansen
Henrik Bang
Lille Godthåb

Topasvej 8
Kronb.havebyvej 17

3060 Espergærde 49 13 12 84
3000 Helsingør 49 21 67 32

fllarsen@image.dk
gmj.knudsen@stofanet.dk

Midgårdsvej 4
Dalvænget 10
Sudergade 2 C
Gl. Hellebækvej 63A

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

49219714
seir@post.tele.dk
29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
30 85 52 54
hen@bang.mail.dk
49 20 26 06

Lindehøj 26
Gurrevej 116 b
Ydonsvej 14
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

49 21 80 37
49 26 38 03
49 20 36 28
25 32 67 39
49 21 84 86

Sct Georgsvej 3 B.
Stampetoften 38

3060 Espergærde 26 24 29 45
2970 Hørsholm 45 86 10 70

Funktioner:
Tilmelding:
Sekretariat:
Pr.:
Klubtøj:
Materiel:
Klubg.form.:

Knud Høyer
Marie Krogsgaard
Eva Müllertz
Birgitte Krüger
Arne Olsen
Hng. Jørgensen

hsok-tilmelding@stofanet.dk
m.krogs@stofanet.dk
eva.mullert@email.dk
olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand:
Kasserer:

Anni Nørregaard
Anna Lise Lyk

anoerregaard@yahoo.dk
allyk@email.dk

Stof til Sokken sendes til følgende:

Faste træningstider:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76
Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Orientering:

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk
Tlf.: 29 78 00 31
Vennerne:
dk
Tlf.:

ig
Led

Annoncer, foto, layout, opsætning:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32
Mob.: 28 29 86 32

Indlæg til SOKKEN sendes kun
til een person!
Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,Du skal selv meddele kasséren
hvor mange billeder du har haft i
bladet.
Billeder sendt over nettet skal
have en opløsning på 150-200
pix/tomme (DPI) og sendt som
JPEG.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til Kurt
Jørgensen. Uopfordrede billeder
bedes indeholde tekst og/eller
navn.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i den
rigtige opløsning.
Er du i tvivl, ring til Kurt

Klubbens
trænere:
Ungdom:
Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16.45
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 17.00
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09.30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09.30
Sønd.: kl. 10.00
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykeltræning (tempo) ......................................Klædefabrikken
O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Løbetræning (interval Sjoskerne) ................................Klubgården
Terræntræning .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Cykeltræning, (Racer, ca 60-75 km.) ................Klædefabrikken
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning, (racer) .....................................Klædefabrikken
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

A dresseæ n d r i n g e r, t i l f ø j e l s e r, e v t . e - m a i l a d r e s s e r
til klubbladet skal meldes til Kurt.

Kontingent
Kontingentet opkræves
pr. 1. januar for hele året

Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45
Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92
Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Til og med det år du fylder 25 år 500 kr.
Er fyldt 25 år pr. 1. januar
700 kr.
Er fyldt 65 år pr. 1. januar
500 kr.
Familiekontingent ........................1200 kr.
Passive. ..........................................200 kr.

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 E-mail: m.krogs@stofanet.dk
Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk
Forsidebilledet

Foto: Leif Kofoed

Lige fyldt 80 år, tager Peter til Ungarn og bliver
Verdensmester i sin klasse
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Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

SOKKEN
re, med ca. 825 løbere, hvoraf 99,9 % af deltagerne kom fra
Sverige!
Det er ny deltagerrekord, der ikke alene er til glæde for os, men
vel også for forretningslivet nede i byen, hvor mange efter løbet
hos os shopper rundt inden hjemturen til Helsingborg.
På det sportslige område starter vi op igen i løbet af august, hvor
der for o-folket bydes op til et DM på mellemdistancen i Grønholt Hegn, som er beliggende mellem Fredensborg og Hillerød,
altså ganske tæt på for vores vedkommende, Desværre kan vi
ikke stille ”fuldt hold”, da nogle af klubbens skrappe veteraner er
på vandretur med ”Vennerne”, men alle andre, håber jeg, er vel
allerede i fuld gang med træningen, således at vi kan repræsentere klubben på bedste vis.
Vi kan også se frem til DM i såvel stafetløb som individuel, der
afvikles i Jylland over en weekend i begyndelsen af september,
hvor der for længst er lagt op til en klubtur, men der er endnu
ledige pladser!
Jeg skal bemærke, at o-afdelingen har udarbejdet et flot aktivitetsprogram for 2. halvår, hvor jeg meget håber på medlemmernes opbakning.
Bemærkes skal det især, at der meget intens arbejdes på at kunne
præsenteres en træner, der i samarbejde med andre kapaciteter i
afdelingen skal forsøge at motivere og læse os til at blive bedre
orienteringsløbere, så mød nu op til efterårets træningsløb.
Også motionsafdelingen starter op i løbet af august, hvor det
første Grand Prix løb efter sommerferien traditionen tro finder
sted ved Hornbæk strand.

Så har HSOK fået en verdensmester!
Som mange af os nok har set eller hørt, blev Peter Larsen verdensmester i sin klasse H 80 under de netop afholdte verdensmesterskaber for veteraner i Ungarn.
Peter vandt sin klasse – og dermed guldmedalje – med stor marginal over sine 48 konkurrenter. Samtidig skal jeg føje til, at
Peter tillige opnåede en bronzemedalje på sprintetapen, så det må
siges at være en fornem præstation Peter har ydet, så et meget
stort til lykke til Peter fra os alle i HSOK.
Man må spørge sig: ”Hvordan kan Peter blive ved med at yde
den ene flotte præstation efter den anden”? Ja, der kan selvfølgelig være mange årsager herpå, men mit bud er, at Peter gennem
hele livet har levet et yderst aktivt liv – også på orienteringsbanerne – men dog uden på nogen måde at unde sig hverken vådt
eller tørt, så måske burde Peter udnævnes til en slags ambassadør
her i Kommunen, for der i gennem at berige borgerne med, hvad
der skal til, for at holde sig i form hele livet, hvilket måske vil
være en god ide, ikke mindst set i lyset af de triste statistikker,
der p.t. omtales næsten dagligt i pressen om den voksende fedme
i befolkningen.
Til næste år afholdes verdensmesterskabet for øvrigt i Harzen, så
det må kunne lokke flere HSOK´ere af sted.

Fortsat god sommer.
Flemming Larsen

Vores ombygning af klubgården skrider planmæssigt frem, håber
jeg! I skrivende stund (22/7) er håndværkerne ved at sætte fliser
op i baderummene, samtidig med at tømreren er i fuld gang med
lofter og vægge, men spørgsmålet om, hvornår ombygningen er
afsluttet, kan jeg desværre ikke sige noget om. Håndværkerne
har dog stillet os i udsigt, at vi nok kan anvende lokalerne til det
forestående ”Kvindeløb”, som finder sted den 16. august, så det
ser vi frem til.
Heldigvis har Hallen stillet et par udmærkede omklædningsrum
til rådighed for os under renoveringsperioden, hvilket vi er meget
glade for, men – hånden på hjertet – vi savner vores klubgård.
Som det er omtalt andet sted i bladet, har vi også i år arrangeret
2. etape af det svenske stævne, ”3 Skåningar och en Dansk”,
hvor jeg gerne her vil fremhæve den store tilmelding af deltage-

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gasfyrsservice:

Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97
e-m
mail: sylvest@sylvestvvs.dk

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Mindeord

Sven Riber (Senior)
Parallelvej 9A
3070 Snekkersten

Kjeld Nygaard er død efter nogen tids sygdom, 90 år gammel.
Kjeld startede med at løbe orienteringsløb helt tilbage i 1947, hvor Kjeld var
medlem af FIF (Frederiksberg).
I forbindelse med Kjelds store arbejde for FIF, blev han optaget som Skovkarl
i Stenstadens Skovkarleklub, hvilket skete i 1961.

Kåre Muluad (Senior)
("Dejlig Lama")
Stengade 41B 2sal
3000 Helsingør

Omkring 1985 flyttede Kjeld og hans kone, Frida, til Ålsgårde, i hvilken forbindelse de begge indmeldte sig i HSOK, hvor de nogle år senere blev meget
aktive blandt ”De grå Sokker”, som Kjeld (sammen med Frida) trofast kom
hos hver fredag, selv da helbredet blev svagere.

Indmeldte:

Jan Otto Bjørre (Senior)
Brostræde 4A st.
3000 Helsingør
Carsten Freundt (Senior)
Skrænten 4
3060 Espergærde
Ib-Rene' Nonbo (Senior)
Hesteskoen 7. 3.mf.
3000 Helsingør
Anna Dorte Frederiksen (Senior)
Sønder Boulevard 80. 3.th.
1720 København V

Ud over orienteringsløb var Kjeld en inkarneret skiløber og opdagelsesrejsende, hvor han bl.a. har vandret i Himalayas bjerge samt oplevet en total solformørkelse i et fly over Rumænien.
I sit erhvervsliv var Kjeld indehaver af et trykkeri på Amager, hvorfra HSOK
har erhvervet diverse materialer.
Æret være Kjeld Nygaards minde.
Fl. Larsen

Genbrugskassen

Om kommunikation

I enhver sammenhæng er en god
kommunikation en betingelse for
gode resultater. Det gælder også i en
klub, hvor det er vigtigt at kunne
komme i forbindelse med dem, man
har brug for at få fat i.

William Lund Christensen (Ungdom)
Sabroesvej 17E. st.th.
3000 Helsingør
Kenneth Barlev (Senior)
Charlotte Barlev (Senior)
Sarah Barlev (Ungdom)
Amalie Barlev (Ungdom)
Joachim Barlev (Ungdom)
Månevej 8
3100 Hornbæk

Udmeldte:
Andreas Rino
Esrumvej 13A
3000 Helsingør
Mads Wendelboe Krüger
Ydunsvej 14
3000 Helsingør

Køb/salg/giv væk
Hvis du har noget sportsudstyr/klubtøj som er blevet for stort/småt eller
som du ikke bruger, så send en mail
til Rolf (rolflund@stofanet.dk) og han
sætter det på hjemmesiden i ”Genbrugskassen”- Skriv navn, tlf eller
e-mailadresse, genstand og pris.
Lene

Allan Nielsen
Abildgårdsvej 31
3000 Helsingør
Kim Stein Pajbro
Ellekrogen 4
3300 Frederiksværk

Alle der ikke har oplyst deres telefonnummer og mail- adresse, bedes gøre
det, så alle i klubben kan tale sammen!
På fleres vegne Eva Müllertz

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68

Lars Wiinblad
Bøssemagergade 32B
3150 Hellebæk
Jesper Weng (Senior)
Citadellvägen 59
SE-26139 Landskrona

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt i øjeblikket i HSOK, idet ikke alle
har sørget for at meddele de relevante
data. Mange lader deres fastnettelefon
udgå, men glemmer at oplyse nummeret på deres mobiltelefon. Andre
skifter mail-adresse og får ikke indberettet det til sekretatiatet, der nu
bestyres af Marie Krogsgaard.

Fax 49 21 69 88
www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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80 r

2 markante personligheder fejrede deres fødselsdag med
HSOK’s medlemmer, familie og venner.
Begge med et overdådigt “brunch arrangement”

Peter inviterede til “Åbent Hus” i Damgården den 25. juni.
Det var med at komme til tiden, for selv om der kan være
mange i Damgårdens lokaler var der langtfra pladser nok
til alle, mange måtte have stående taffel.

Ugen efter var det Bent’s tur, som også bestod af “Brunch”
Den blev holdt i spisesalen på Strandalléen, hvor Bent og
Gudrun bor. Her var det også klogt at komme i god tid
hvis man ville have en siddeplads, derblev hurtigt fyldt op.

Det blev en fornøjelig
formiddag med mange
taler og anekdoter fra
Peters tidlige ungdom.

Der blev selvfølgelig holdt
taler og delt
gaver ud, her er
det formanden
som altid holder nogle fine
taler.

“Sjoskerne”, som Bent
også er medlem af, gav et
vers af Ædedolkenes vise.

Både Palle og Laus
holdt nogle gode taler.

Jeg vil gerne sige en
stor tak til alle, der var
med til at gøre min 80
årsdag til en dejlig dag.

Jeg vil gerne sige tak til
alle Jer der var med til
at gøre min 80 års festlig og tak for donationer til Stubben og
gaver til mig.
Hilsen Peter.

Og stort tak for de
mange dejlige gaver.
Hilsen Bent.
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Aktivitetskalenderen
O-teknik hver tirs dag fra klubgården kl.17
Orienterings træning hver lørdag kl. 13 fra klubgården eller nærs kov. Se hjem m es iden, hs ok.dk

DATO

SKOV

Mødested/oplysninger

Arrangør

Kategori

fre
fre
sø
ti
on
fre
lø
lø
ti
on
to
to
fre
lø
lø
sø

05-aug
12-aug
14-aug
16-aug
17-aug
19-aug
20-aug
20-aug
23-aug
24-aug
25-aug
25-aug
26-aug
27-aug
27-aug
28-aug

Ham m erm øllen
Klos terris
Slaglunde s kov
Tegls trup Hegn
Tis vilde Hegn
Nyrup
Tegls trup Hegn
Rude s kov
Tegls trup Hegn
Kongelunden
Høbjerg Hegn
Hornbæk havn/s trand
Hors erød nord
Nyrup
Grønholt Hegn
Sorø Sønders kov

Edens Have m . grill
Havreholm vej trekant
Slangerup s e o-s ervice
Klubgården
s e s kovcup.dk
Sm edebakken/s pejderhytte
Klubgården
s e o-s ervice (flyttet fra s ø til lø)
Klubgården O-teknik
s e s kovcup.dk
s e o-s ervice
Beach Run 3,5 km
Es rum vej dobb P
s e trænings kalenderen
s e o-s ervice
s e o-s ervice

Ole
Ruth og Mogens
Sg
Hs ok m otion
Tis vilde Hegn ok
Henning J.
Hs ok
Søllerød ok
Hs ok hver tirs dag
Am ager ok
Tis vilde Hegn ok
Hs ok m otion
Jette og Hans
Hs ok
Allerød ok
ok Sorø

De grå s okker
10
De grå s okker
10
Stafet o-løb
10
Kvindeløb
17
Skovcup o-løb
16.30
De grå s okker
10
Find vej
13
C o-løb
Klubtræning o-løb
17
Skovcup o-løb
16.30
Sens om m er o-cup
Craft Grand Prix løb
18.30
De grå s okker
10
Fam ilie o-løb og find ve
13
DM m ellem o-løb
Midgårds orm en o-løb

on

31-aug

Alders hvile/Bønder.H. s e s kovcup.dk

ok 73

Skovcup o-løb

to
fre
sø
on
to
fre
lø
sø
ti
on
fre
sø
on
fre
sø
fre
sø
fre
fre
sø
fre
fre
lø
sø
sø
on
fre
lø
fre
sø
on
fre
fre
on
fre
fre
sø
on
fre
ma
on

01-s ep
02-s ep
04-s ep
07-s ep
08.s ep
09-s ep
10-s ep
11-s ep
13-s ep
14-s ep
16-s ep
18-s ep
21-s ep
23-s ep
25-s ep
30-s ep
02-okt
07-okt
14-okt
16-okt
21-okt
28-okt
29-okt
30-okt
30-okt
02-nov
04-nov
05-nov
11-nov
13-nov
16-nov
18-nov
25-nov
30-nov
02-dec
09-dec
11-dec
14-dec
16-dec
26-dec
28-dec

Aggerbo-Græs ted
Tegls trup NØ
Kongs øre s kov

Tis vilde Hegn ok
Annie og Peter
Ves ts jællands ok

Sens om m er o-cup
De grå s okker
Sandflugts o-løb
Skovcup o-løb
Sens om m er o-cup
De grå s okker
DM-s tafet o-løb
DM-lang o-løb
Craft Grand Prix løb
Skovcup o-løb
De grå s okker
Divis ions m atch
Skovcup o-løb
De grå s okker
Divis ions m atch
De grå s okker
Kreds o-løb
De grå s okker
De grå s okker
Kreds o-løb
De grå s okker
De grå s okker
Høs t-Open o-løb
Høs t-Open o-løb
Kreds o-løb
Kreds o-løb
De grå s okker
løb
De grå s okker
Langdis tance o-løb
Nat o-cup
De grå s okker
De grå s okker
Nat o-cup
De grå s okker
De grå s okker
Jule o-løb
Nat o-cup
De grå s okker
Julem ave-o-løb
Nytårs o-natløb

s e o-s ervice
Klubgården
s e o-s ervice
s e s kovcup.dk
Tis vilde Hegn
s e o-s ervice
Dans trup Hegn
A6 ves t P nords ide
Nym inde/Kærgård
s e o-s ervice
Nym inde/Kærgård
s e o-s ervice
Roligheds m os en Es p Sam eSam e løbet 5 km
Bids trup
s e s kovcup.dk
Krogenberg
Krogenbergvej m idt

Tis vilde Hegn ok
Ulla og Flem m ing
ok Wes t
ok Wes t
Hs ok m otion
Ok Øs t
Inge og Arne
Holbæk ok
Am ager ok
Karen og Søren
Tis vilde Hegn ok
Jørgen J.
Hs ok
Vibs e og John
Jørgen Q
ok Skærm en
Jakob
Bendt

Kongelunden
s e s kovcup.dk
St Dyrehave
Overdrevs vejen
Tis vilde Hegn
Tegls trup S
Gurrevej
Gurrevang ?
Nyrup
Gurredam
Klos terris
Hornbækvej m idt P
Lille Hares kov/Jons trup
Hornbæk V
Sandagerhus vej
Dans trup Hegn
A6 høje P
Plantagerne
Bornholm
Rytterknægten/Segen Bornholm

Tegls trup NØ
Gl. Hellebækvej 63
Gurres ø ves t

Klubgården
Hels ingør m es ters kab 10 km
Hornbækvej/Langes ø

Egebæks vang
Gurrevang

Miras ol
Gurrevej P

Gl. Grønholt
Tegls trup NØ
Tegls trup Hegn

Volds tedet
Klubgården (Julefrokos t)

Dans trup Hegn
Tegls trup Hegn ?
Tegls trup Hegn

Hornbækvej høje P

Tis vilde Hegn ok
FiF Hillerød
Eva og Agnete
Hs ok m otion
Gudrun og Bent
ok 73
ok S.G
Jette og Hans
Jan L
Søllerød ok
Røde
Knud O og Hans JJ
Hs ok Torben
Ballerup ok
Torben Caroc
Hs ok??
Hs ok ??

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne
-for hele familien
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Start

16.30
10
16.30
10

18.30
16.30
10
16.30
10
10
10
10
10
10

10
10

10
10
10
10
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ORIENTERINGSAFDELING EN
3 Skåningar og en (gl.) Dansk

Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

I år var der godt 825 o-løbere, der havde tilmeldt sig ”3
Skåningar och en Dansk, hvilket er ny deltagerrekord for
arrangementet, der nu snart har foregået i 15 år.

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 58 53, E-mail: soeren.oestergaard@stofanet.dk

Både for os som arrangør af 2. etape, der altid foregår lørdag formiddag, og vores svenske venner fra HSOK Helsingborg, er det naturligvis med en meget stor tilfredshed at
konstatere, at deltagerantallet gennem årene er vokset
stødt og roligt, så naturligvis fortsætter arrangementet i
årene fremover.
Omkring deltagerantallet vil jeg tillade mig at sige, at der
næppe findes andre sportslige arrangementer i Kommunen, hvor så mange sportsudøvere stiller op, så det kan vi
da også være stolte over!

Træningsudvalg og skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: palle.breuning@mail.dk
Ungdomsudvalg:
Minna Warthoe, Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14, E-mail: miwa@tdcadsl.dk
Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk

I år var det igen Laus Seir, der var banelægger og hvor
løbet foregik i Teglstrup Hegn med skovlegepladsen for
enden af Gl. Hellebækvej som stævneplads.

Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk

Jeg har modtaget fine tilkendegivelser fra mange af de
svenske løbere, som var meget tilfreds med arrangementet
– både med kiosken og banerne. Vores etape foregår altid i
skovterræn, men da Helsingborg ikke har de samme
”nærskove” som os, er deres etaper meget ofte i park-og
byterræn, hvilket var tilfældet i år, så derfor finder mange
af deltagerne stor glæde ved at løbe i vores skove, herunder tillige turen til Danmark, hvor mange også kikker lidt
på byen og dets seværdigheder.

O-løbstilmelder:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk
PR:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: eva.mullert@email.dk
Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: jan.knudsen@stofanet.dk

Helsingør Therm
Har du tænkt påat i Helsingør Therm har du mulighed
for at gå i 33° varmt vand til:

Jeg har i mange år haft et ønske om at vores etape skulle
foregå omkring ”Kronborg” og de omliggende arealer,
hvilket givet vil tiltrække svenskere til arrangementet,
men, som man siger, ”det man ønsker mest, sjældent sker”
og årsagen hertil, ja, det er det – i mine øjne – utrolige byggerod, der nu har stået på i flere år, både omkring ”Kronborg”, Kulturværftet og selve havneområdet, så nu tror jeg
ikke selv på, at mit ønske går i opfyldelse, men for andre,
måske!

• Babysvømning
• begyndersvømning til børn
• vandgymnastik
• vandskræk for voksne
• fysioterapi for sjæl og krop,
o.s.v.

Fra min side skal jeg rette en stor tak til alle hjælperne, herunder især ”HSOK´s Venner” for kiosken og til Bjarne
Jensen, som uden tøven overtog banelæggerens opgaver
omkring postudsætning m.m., men naturligvis også til
Laus, som igen i år havde kreeret nogle meget gode baner.

49 21 22 11

Tak for i år.
Stævnelederen
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Orienteringsafdelingens udvalg
Orienteringsafdelingen er bygget op
omkring forskellige udvalg. Ved sidste
møde i orienteringsafdelingens bestyrelse blev det besluttet af foretage en
reorganisering at udvalgene med henblik på at styrke udviklingen af HSOK,
specielt med hensyn til at få flere unge,
samt ikke mindst at fastholde disse i
klubben.
Der er nu etableret udvalg for:
Klubtræning: Udfærdiger Klubtræningsplaner (orienteringskalenderen),
finder banelæggere, står får kontakten
med Klubtræneren, søger om skovtilladelser og står for vedligeholdelsen af
klubtræningsmateriellet. Udvalget svarer i store træk til det tidligere Træningsudvalg.

Tovholder: Minna Warthoe
Kommunikation: Fremstilling og vedligehold af Hjemmesiden og Sokken.
Tovholder: Rolf Lund.
O-bestyrelsen: Tovholderne er medlem
af Orienteringsafdelingens bestyrelse og
vælger selv, om de vil etablere udvalg
eller på anden måde løse opgaverne. Obestyrlelsen består derudover af GullMay Knudsen og Flemming Larsen.
Torben Seir

Tilmelding vil være nødvendig og
kan ske ved foregående tirsdags OTeknik. Opslag vil komme på
www.hsok.dk.
Torben Seir

Udvalget for
Klubtræning
I januar afholdt orienteringsafdelingen klubaften med emnet - hvad vil vi
med HSOK?
I forlængelse af gruppesnakken og
den efterfølgende diskussion blev der
nedsat en projektgruppe/udvalg på 9
aktive HSOK´ere for at udmønte de
mange gode idéer, deltagerne nåede
frem til på nævnte klubaften.

Tovholder: Torben Seir (midlertidigt).
Arrangementer: Står for afviklingen af
klubbens åbne arrangementer samt for
klubbens materiel. Udvalget svaret til
det tidligere Arrangementsudvalg, men
klubture, sociale arrangementer, klubmesterskaber, juleløb mv. overtages af
udvalget for Klubudvikling.

Projektgruppen har efterfølgende
afholdt 2 møder og næste møde vil
blive afholdt tirsdag d. 9. august.
Følgende HSOK’ere er med i projektgruppen:

Fællesspisning

• Torben Bagger
• Preben Brinch
• Karina Dixen
• Lene Jensen
• Lasse Nilsson
• Minna Warthoe
• Nivi Warthoe
• Laus Seir
• Torben Seir

Fællesspisning har altid været en stor
succes - bl.a. på sidste års klubtur til
Koarp i forbindelse med Hallands 3dagars 2011.

Bjarne Jensen og Ole Hansen har pga.
arbejdsmæssige årsager ikke kunnet
deltage i gruppens arbejde endnu men er fortsat med på sidelinjen.

Tovholder: Søren Østergaard.
Kort: Fremstilling og tryk af klubbens
kort (som tidligere).
Tovholder: Jakob Vang.
Klubudvikling: Klubture,
Klubkurser/events, sociale arrangementer som fællesspisning, juleløb og almen
hygge mv. for at styrke fællesskabet og
fastholde nye medlemmer. Under
udvalget hører endvidere korrdineringen af vor deltagelse i Vision 2015
Klubforløb samt afviklingen af projekterne Findveji og Familieorienteringen.

ninger i Klubgården umiddelbart
efter O-tekniktræningen tirsdag d. 13.
september og tirsdag d. 8. november.

I efteråret har vi planlagt fællesspis-

Torben Seir

Er du træt af at være løbeskadet?
Fysioterapeutisk klinik med speciale i løbere og triatleter
Diagnosticering – Behandling – Indlægssåler
BioMekanikeren, Fredericiavej 60 1. sal, 3000 Helsingør – www.biomekanikeren.dk
Tidsbestilling: 49224600
BioMekanikeren drives af Kenneth Carlsen som selv er aktiv marathonløber (2:52) og Ironman triatlet (9:35)
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HSOK Klubtræning
O-løb (træningsløb)

Klubtræner

Orienteringsløb hver lørdag i en af
vore nærskove. Start 13:00-13:30.

På baggrund af stillingsopslaget, som blev bragt i sidste nummer af Sokken, har vi modtaget en ansøgning
som lønnet Klubtræner fra Nivi Warthoe.

Baner: Lang, svær 7 km
Kort, svær
4 km
Mellemsvær 4 km
Kort, let
3 km
begynder 2-3 km
Skærme: Der anvendes alm. Oskærme med stiftklemmer.
Tidtagning: Der tages tid og disse
sættes på en resultatliste/resultattavle. Tidtagning kan evt. ske med
SportIdent-enheder for start og mål
samt udskrivning af tider med
strimmelprinter.
Banelæggere: Til hvert løb har Klubtræningsudvalget udpeget to
banelæggere, som kan fordele de
forskellige opgaver mellem sig.
Banelæggerne får som tidligere tilsendt banelæggervejleding samt
kort til banelægningen. Kort til selve
løbet afhentes hos Jakob Vang (chef
for Kortudvalget).

O-teknik (tekniktræning)
Træning i orienteringsteknik hver
tirsdag kl. 17:00 fra Klubården. Tekniktræningen vil omfatte forskellige
o-teknisk øvelser med henblik på at
blive en bedre orienteringsløber.
Baner: 3 - 7 km, alt efter formåen,
med sværhedgrader fra
begynder til svær.
Skærme: Der anvendes alm. Oskærme med stiftklemmer.
Tidtagning: Der tages kun tid i det
tilfælde, hvor øvelsen kræver det.
Banelæggere: Til hver tekniktræning har Klubtræningsudvalget udpeget to banelæggere, som kan fordele postudsætningen og postinddragningen mellem sig. Selve banelægningen står den O-tekniske træner
Laus Seir for. Det vil dog være
muligt selv at prøve kræfter med
banerne/tekniktræningen efter aftale med Laus.

Nivi Warthoe er har taget uddannelsen i Sundhed og Ernæring med speciale i
Fysisk Aktivitet (titlen er profesionsbachelor). Endvidere uddannet Personlig
Træner med stor undervisningserfaring
af børn og voksne, private som virksomheder, herunder teoretisk og praktisk
undervisning i omlægning af livsstil. Planerne er på længere sigt at tage kandidatuddanelsen i Idræt på Københavns
Universitet.
I HSOK vil Klubtrænerens arbejdsopgaver/ansvarsområder være:
• Den praktiske afvikling af O-tekniktræningen 1 gang ugentlig, tirsdag kl.
17:00-18:30
• At holde løbende kontakt med ungdomsløbere og nye medlemmer
• Udarbejdelse af træningsplaner
• Planlægning af, sammen med orienteringsafdelingens bestyrelse, og deltagelse i klubture
• Motivering af ungdomsløbere og nye
medlemmer til at deltage i orienteringsløb, klubture, stafetter mv.
• Deltagelse i HSOK´s Klubudviklingsudvalg, ca. 5 møder pr. år.
Nivis starter som Klubtræner den 1.
august 2011, men vil først være at se i
Klubgården til den første O-teknik
træning tirsdag d. 23. august.
Nivi Warthoe i Aveyron 2008

O-teknisk træner
Den O-tekniske træner står for den tekniske tilrettelæggese af O-tekniktræningen om tirsdagen;
dvs. deltager i udarbejdelse af banerne for de forskellige tekniske øvelser, som skal gøre os til
bedre orienteringsløbere.
Opgaven varetages af Laus Seir i samarbejde
med de udpegede banelæggere.
Laus lægger ud med den første O-teknik
træning, tirsdag d. 23. august. Efter tekniktræningen vil der blive en introduktion til efterårets Klubtræning med forelæggelse af efteråret
planer.
Laus (tv) og Torben (th) Seir på Rømø 2008
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Vores tur til WMOC
2011 i Pécs, Ungarn

Den 28. juni startede turen mod Ungarn
med fly fra Kastrup. Vi var fire deltagere samt en turist fra HSOK: Kirsten Ellekilde, Leif Kofoed, Jørgen Jensen, Peter
Larsen og Annie Maltby. Straks efter
ankomsten til Budapest fik vi en
byrundtur med en ungarsk guide, som
talte svensk. Det var en rigtig fin tur.
Næste morgen gik turen med undergrundsbanen til Széchenylparken, hvor
der var prøveløb, og bagefter gik vi i de
varme thermalbade, som blev opvarmet
af en af de ca. 1300 kilder, der bobler i
Ungarns undergrund. Det var en fantastisk oplevelse. Efter sigende kan man
der blive kureret for næsten alt. Stedet
var så stort, at vi havde svært ved at finde rundt. Om aftenen deltog vi i Ungarskfolklore med musik, optræden, fire
retters menu, vin m.v.
Næste dag var ren afslapning med en
sejltur på Donau for at gå i land ved
Szentendre, hvor vi havde en fin oplevelse under besøget på marcipanmuseet, det var i ordets egentlige forstand
eventyrligt, idet mange af figurerne var
fra en tv-tegneserie. Byen var et gammelt handelssted.
Fredag den 1. juli gik turen med bus til
Pécs via pusztabesøg med et flot hesteshow, traditionel ungarsk tre-retters
menu og vin med ungarsk musik. Efter
disse oplevelser gik turen til gik turen
til et byløb i et beboelseskvarter i
udkanten af Pécs, hvor vi blev indkvarteret i kollegielejligheder.
Lørdag den 2. juli var der kvalifikationsløb til sprint. Peter var blandt de første
10. Det var igen meget varmt med over
30 grader. Lene og Rolf ankom denne

dag med privatfly. Senere på dagen var
der indmarch. Jørgen Jensen var fanebærer for Danmark.
Søndag den 3. juli ved sprintfinalen fik
Peter bronze. Vi nød et glas vin for at
fejre Peter. Senere mødte vi Lene og
Rolf, og vi fandt et godt sted at spise.
Det er skønt med de lune aftener!
Mandag den 4. juli var det meget varmt
allerede fra morgenstunden. Dagen
startede med bus til et prøveløb i et
meget kuperet terræn med dybe kløfter,
huller, lavninger og slugter og nye
udfordringer.

Om eftermiddagen kørte vi til Hokany
svovlbade. Det var igen en skøn tur i de
varme bade. Vandet var 38 grader, det
var lige før, vi gik i opløsning.
Tirsdag den 5. juli var det første kvalifikationsløb. Resten af dagen blev fordrevet på forskellig vis. Nogle gik i domkirken med de fire tårne og besøgte
Zsolnay porcelæns- og keramikmuseum. Pécs er med på Unescos kulturarvsliste. Byen er meget smuk med fine
gamle huse og bygninger med en
mangfoldighed af
kunsthåndværker,
malerier og skulpturer.
Onsdag den 6. juli
var det 2. kvalifikationsløb. Peter løb
sig til en førsteplads og er således
i A-finalen, hvilket
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også er tilfældet for Rolf, Lene og Jørgen. Leif er i B-finalen. Kirsten gennemførte alle løbene. Resten af dagen blev
fordrevet, som enhver ønskede.
Torsdag den 7. juli var fridag, dagen før
dagen! Vi tog med på en tur til renæssanceparken ”Rillive the Middle ” . Det
var morsomt at se alle de gamle håndværk, håndarbejder og levemåder samt
fugleshow og riddershow. Afslutningsvis spiste vi middag i Riddersalen med
hvide duge og flere retters menu, i
øvrigt i en meget flot sal.
Fredag den 8. juli i finalen gennemførte
alle. Peter fik guld i H80, flot!! Medaljeoverrækkelsen blev gennemført, så både
dame og herre i samme aldersgrupper
kom på skamlerne samtidigt, dog blev
damerne budt op først. I øvrigt skal det
her nævnes, at Danmark fik en guldmedalje mere, ved Keld Jonsen, H60.
I D90 var der kun én deltager, i H90 var
der flere. Medaljeuddeleren startede
med at sige, at han nu var lidt uhøflig,
idet han ville starte med at byde herrerne på podiet først og gemme det bedste
til sidst: den 93-årige Astrid fra Sverige,
en lille spændstig dame, der sprang op
på podiet ved en håndsrækning.
Om aftenen havde Per Nordahl arrangeret en flot banket i et stort telt ved
universitetet. Det var en fin afslutning
på en rigtig god oplevelse!

Turisten

Parlementet

SOKKEN

Orienteringskalender

HSOK Klubtræning
O-løb

Orienteringsløb hver lørdag i
en af vore nærskove. Start
13:00-13:30.

O-teknik

Orienteringsteknik hver tirsdag kl. 17:00 fra Klubården.
Tekniktræningen vil omfatte
forskellige o-teknisk øvelser,
som er forklaret nærmere på
www.hsok.dk.

Banelæggere

Til både O-løb og O-teknik er
udpeget to banelæggere. Læs
mere herom andet sted i bladet.

Familieorientering

Afholdes sammen med O-tekniktræningen d. 23/8, 13/9,
20/9 og 27/9 samt O-løbene
d. 27/8 og 3/9. Læs mere herom andet sted i bladet.

Findvej i - premiere

Premiereløb på vores nye
Findvej pæle i Teglstrup
Hegn, Nyrup Hegn og Egebæksvang lørdag d. 20. aug.
27. aug. og 3. sept. Læs mere
herom andet sted i bladet.

Fællesspisning

Efter O-tekniktræningen d. 13.
sept. Tilmelding på liste i
Klubgården senest 6. sept.
Arangementer med fed skrift
Arrangementer markeret med
fed skrift er interne klubarrangementer.
Torben Seir

Opdateringer
Orienteringskalenderen vil løbende blive opdateret på www.hsok.dk.
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Familieorientering - efteråret 2011
Så skal vi til den igen - herligt og forhåbentligt skal vi endnu engang have
introduceret vores sport som "LET AT
GÅ TIL" (Læs om Vision2015 klubforløb andet sted i "Sokken").

Familieorienteringskalender
Tirsdag, den 23. august, kl. 17:00
Teglstrup Hegn
Mødested: HSOK, Gl. Hellebækvej 63A
Lørdag den 27. august, kl. 13:00
Nyrup Hegn
Mødested: Naturcentret, Kongevejen

Det er også den sidste serie af familieorientering, som sker i samarbejde
med Helsingør Kommune, som atter
vil være behjælpelig med tryk af
materiale samt annoncering i dagspressen i lighed med tidligere.

Lørdag den 3. september, kl. 13:00
Egebæksvang
Mødested: Store P-plads ved Strandvejen

Som noget nyt kommer familieorienteringen til at indgå i arrangementerne "Find Vej i …", hvoraf vi skal afholde 3 i det kommende efterår, henholdsvis i Teglstrup Hegn, Nyrup
Hegn samt i Egebæksvang - sidstnævnte arrangement vil endvidere
være HSOK`s bidrag til deltagelse i
"Sunde Dage i Helsingør Kommune" spændende!

Tirsdag, den 13. september, kl. 17:00
Teglstrup Hegn
Mødested: HSOK, Gl. Hellebækvej 63A

hvor vi skal introducere vores skove
på for nogle en ny og spændende
måde.

Det er derfor rigtig vigtigt, at vi alle så
vidt det overhovedet er muligt i fælles
flok løfter disse arrangementer i det
kommende efterår, specielt de dage,

Minna Warthoe

Tirsdag, den 20. september, kl. 17:00
Teglstrup Hegn
Mødested: HSOK, Gl. Hellebækvej 63A
Tirsdag, den 27. september, kl. 17:00
Teglstrup Hegn
Mødested: HSOK, Gl. Hellebækvej 63A

Klubtøj

Hej HSOKer
Fristen for at bestille klubtøj er rykket til den 6. aug.2011.
Samtidig har vi forhandlet os til en rabat på 10% i forhold
til vedhæftede liste og listen på HSOKs hjemmeside. Evt.
bestilling skal sendes til Lene Jensen mail lenje@sol.dk
Hilsen Hsok
Prisoversikt
Alle prisene er oppritt i DKK og inkluderer norsk mva på 25 %

Training Suits Summer - TRX/LZR

Pants TRX/ LZR

10-19

20-49

50-99

674,27
551,56
539,29

626,11
512,17
500,77

577,94
472,77
462,25

915
660
630
660

850
625
580
615

780
570
540
560

10-19

20-49

50-99

C15.1-L Free LZR Womens Singlet
C17.1-L Free LZR Singlet

533,16
582,24

495,07
540,65

456,99
499,06

Run TRX Tights

441,13
490,21

409,62
455,20

378,11
420,18

E25 Extreme TRX Short O-Pants
E20.1 Basic TRX Long O-Pants
E21.1 Basic TRX Short O-Pants

Trainer TRX
A16.2 Trainer TRX Jacket
A26.2 Trainer TRX Vest
A35.2 Trainer TRX Pants

341,25
267,19
244,40

315,00
246,64
225,60

Free LZR Singlet
C15.1-L Free LZR Womens Singlet
C17.1-L Free LZR Singlet

Trainer Plus TRX
A86 Trainer Plus TRX Jacket
A87 Trainer Plus TRX Vest
A85.1-SZ Trainer Plus TRX Pants 3/4 Zipp
A85.1-LZ Trainer Plus TRX Pants Long Zipp

367,50
287,75
263,20

E25 Extreme TRX Short O-Pants
E20.1 Basic TRX Long O-Pants
E21.1 Basic TRX Short O-Pants

437,36
437,36
367,50
287,75
263,20

306,15
306,15
341,25
267,19
244,40

284,28
284,28
315,00
246,64
225,60

Free LZR Singlet

Orienteering

437,36
437,36

306,15
306,15

284,28
284,28

332,18
349,71
437,36
481,18

232,53
244,80
306,15
336,83

215,92
227,31
284,28
312,77

Extreme LZR Shirts
E18.3-L/SS Extreme LZR O-Shirt
E18.3-L/LS Extreme LZR O-Shirt

B35.2
B37.2
B34.1
B39.1

Basic LZR Shirts
E16.2-L/SS Basic LZR O-Shirt
E16.2-L/LS Basic LZR O-Shirt

Advance LZR
A24-L Advance LZR Jacket
A27-L Advance LZR Vest
A36.1-L Advance LZR Pants

1 296,30
989,54
875,59

907,41
692,67
612,92

842,60
643,20
569,14

1 094,71
831,77
787,95

766,30
582,24
551,56

711,56
540,65
512,17

Sl- short sleeve

TRX
TRX
TRX
TRX

Womens Hipsters
Short Tights
3/4 Tights
Long Tights

Hvis det ønskes ekstra stoff foran vil dette være i Basic TRX long o-pants og det vil
tilkomme kr 45 på de prisene som er oppgitt og som er med enkelt stoff.
Til Basic blusen er det nok V-hals som er alternativet.

Advance TRX
A19.1 Advance TRX Jacket
A27 Advance TRX Vest
A36.1 Advance TRX Pants

Run
Run
Run
Run

Hvis dere er i nærheten av 10 stk så skal det nok gå greit i forhold til priser.
O-sokker 140,O-legger 279,-

ls- long sleeve
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HSOK med i “Vision2015 Klubforløb”
- vi har premiere på FindVej i …." i 3 skove i kommende
efterår, hhv. Egebæksvang, Teglstrup Hegn og Nyrup
Hegn.
Projektgruppen
bestående af Preben Brinch, Nivi
Warthoe og Minna
Warthoe vil i løbet
af august måned
have møde med
Martin Hedal,
udviklingskonsulent fra DOF
(Dansk Orienterings Forbund).
Fast træning er etableret, se dette andetsteds i "Sokken".
Event i de kommende år skal planlægges. Og viljen til sejr
- ja, den er der jo altid.

"Et vision2015 klubforløb sigter mod at udvikle klubben og synliggøre orientering for på kort og lang sigt at tiltrække flere medlemmer og gøre orienteringssporten "LET AT GÅ TIL". Det
sker bl.a. gennem "Find vej - events".
Nedenstående forudsætninger skal opfyldes for at indgå i
"Vision2015 klub:
• "Find vej i Danmark", at klubben har et "Find vej i …
projekt".
• Projektgruppe, klubben nedsætter en projektgruppe
med en rekrutterings-/fastholdelsesansvarlig.
• Fast træning, klubben har 40 faste trænings/klubaktiviteter om året (bredt forstået)
• Events, klubben er indstillet på at afholde "Find vej
events i 2011, 2012 og 2013 samt rekrutteringsarrangement i forbindelse hermed.

Der vil i "Sokken" løbende være et fast indlæg vedrørende
"Vision2015 Klubforløb". På mødet i august med Martin
Hedal fra DOF vil vi aftale klubarrangement, hvor Martin
vil besøge os og fortælle nærmere om mulighederne ved at
deltage som vision2015-klub.

• Evaluering, klubben er indstillet på at dokumentere og
evaluere forløbene.
• Vilje, vigtigste forudsætning er, at klubben gerne vil
udvikle sig og følge med tiden.

Minna Warthoe

Vi tager således hul på endnu et spændende kapitel i
HSOK-regi. Vi opfylder alle kriterierne som nævnt ovenfor

kommelig opgave, hvis vi står sammen og kæmper, det bedste, vi
har lært. En klub af HSOK´s størrelse og traditioner bør ikke dale
dybere end til 3. div.! Senere kan vi så løfte blikket og stræbe lidt
højere. Vi ses den 18. sept., opfyldte af kampgejst!
Eva

Nedrykningsmatch!
Ved årets anden divisionsmatch, den 29. maj, gik det ikke helt
som håbet. Kravet var en ny sejr over PI og en sejr på mindst 5
point over FSK. Det var nær ved og næsten. Det blev en sikker
sejr over PI, men sejren over FSK blev kun på 1 sølle point, hvilket betød, at det bliver denne klub sammen med Allerød, der skal
i oprykningsmatch, mens vi og PI skal i nedrykningsmatch mod
OK73 og Køge, tror jeg. Matchen vil finde sted den 18. sept.
At få et rimeligt hold stablet på benene til den 29. maj var noget
af en opgave. Der var ingen grænser for, hvad folk havde fundet
på for ikke at kunne løbe matchen. Fødselsdage, konfirmation,
familietræf og en smuttur til Amerika var nogle af de planer, folk
havde for dagen. Ved at manipulere lidt med deltagernes alder,
for at få flest mulige huller dækket, lykkedes det at stille med
omkr. 40. Af dem var der kun en enkelt, der ”brokkede” sig, og
det havde vist ikke noget med opgraderingen at gøre. Når vi alligevel klarede os hæderligt, hænger det sammen med en sej indsats fra mange. Rolf, bane 1, Flemming W. , bane 3A, John og
Jørgen nr. 1 og 2 på bane 4A og William, bane 8 var helt på toppen. Men flere andre gjorde det godt. Preben løb sit hidtil bedste
og blev nr. 4 på bane 1, og mor og datter, Minna og Nivi tog
kampen op på bane 2B og skaffede gode point. Jeg glæder mig
til næste gang, hvor vi med Lenes genkomst kan få fuldt hold på
denne bane.
Det var kun små ændringer, der skulle til, før vi havde fået det
fornødne forspring over FSK. Men sådan skulle det ikke være.
Nu vil jeg opfordre alle: nye, rutinerede og dem midt imellem til
at vise flaget og støtte op om vores klub ved at takke ja til udfordringen den 18. sept. Situationen er, at vi skal vinde over mindst
to af modstanderne for at forblive i 3. div. Det bør være en over-
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FIND-VEJ-projektet

Alle HSOK-er kommer til åbningerne af disse projekter !!
Som det fremgår af helsidesopslaget i dette nummer af Sokken, så åbner klubben de tre nye
FIND-VEJ-projekter i Teglstrup,
Nyrup og Egebæksvang i
august/september måned. Du
kan se mødested og tidspunkt på
plakaten.
Formålet er at skabe opmærksomhed om o-sporten. Få folk
til at prøve det på en uforpligtende måde, og så selvfølgelig at få dem til at fortsætte i HSOK.
Men det er også et tilbud til klubbens egne medlemmer om
at kunne træne og prøve kræfter i de tre skove, hvor det
ud fra de 3o faste poster i hver skov er mulighed for selv at
lave baner i passende længde og sværhedsgrad - ja, og få
andre til at tage med. Man kan også på hjemmesiden
under "Find Vej" finde fire baneforslag i hver skov og printe dem ud.
Til forskel fra de tidligere faste poster, så er de nye gjort
pænere og lidt større og med påskruede kontrolskilte.
SÅ, kom bare i gang, alene, sammen med familien, naboerne, kollegerne….
MØD OP I KLUBDRAGT DE PÅGÆLDENDE DAGE, så
nye mennesker umiddelbart kan vide, hvem de kan få
hjælp fra både i starten og ude i skoven.
DER ER I HVER SKOV FÆRDIGTRYKTE KORT MED 4
FORSKELLIGE BANER,
HVOR DE FASTE FIND-VEJ-POSTER BRUGES
SÅ 20. AUGUST KL.13 STARTER TRÆNINGSLØBENE I
TEGLSTRUP
VED NATURLEGEPLADSEN PÅ GL. HELLEBÆKVEJ
NÆSTE TRÆNINGSLØB ER 27/8 KL. 13 I NYRUP
FRA NATURCENTRET PÅ KONGEVEJ
OG NÆSTE IGEN ER 3/9 KL. 13 I EGEBÆKSVANG
FRA STORE P-PLADS VED STRANDVEJEN - MIRASOL
Jørgen, Søren og Palle

Annoncer i sokk e n
Priser for 2011

1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år
minimum........500 kr. pr. år
Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32
kurt.jorgensen@it.dk
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Peter Larsen helt til tops ved WM for
veteraner.

Ved Peters 80 års fødselsdag
holdt Laus en tale, hvor han
fortalte om hvordan han som
banelægger prøver at lave Klubmesterskaberne, så Peter ikke
vinder. Det er ikke nemt. Nu
har Peter så også vundet WM
efter samme recept, som han
løber klubmesterskaberne på.
Hurtig og nøjagtig orientering
og denne gang med vandkøling ved hver væskepost for
at kunne holde de over 30 graders varme ud.

HSOK var repræsenteret med
6 løbere: Peter, Leif, Kirsten,
Jørgen, Lene og undertegnede.
Annie var med som support.
Peter på “pallen” med sin
Løbene foregik i Ungarn i
broncemedalje. Til lykke
byen Pecs efter samme recept
som de foregående år. Et kvalifikationsløb til sprint og derefter sprintfinale. Så fulgte 2
kvalifikationsløb og endelig den store finale. Peter fik bronce ved sprinten og Lene en flot 5. plads. Jeg sprang en post
over til sprintkvalifikationen og kom ikke i A-finalen. På
den lange finale var det kun Peter, der løb godt og det vil
Peter sikkert gerne fortælle om. Lad være med at spørge
mig.

6. Tjek snørrebånd og nordretning endnu en gang og bid
mærke i hvordan kortene ligger og skal vendes ved start.
7. Starter du ud som nr. 1 og har et komfortabelt forspring
løber du sikkert og tager ekstra stop når du føler trang til
det.
8. Har du en konkurrent i hælene under 1 minut efter vil
jeg stort set altid alligevel prøve at slippe væk alene. Dvs.
en meget hurtig start - og så håbe jeg ikke bommer. Dette
afhænger selvfølgelig af skovens sværhedsgrad og om der
er god sigt. I meget svært terræn vil jeg lade evt. efterfølgende løbere komme op.
9. Starter du ud efter nogle førende løbere, vil jeg lægge
hårdt ud, men ikke hårdere end at jeg føler, jeg har kortkontakt.
10. Hvis du henter/bliver hentet af andre løbere er det
meget vigtigt at bevare koncentrationen. Det sker hyppigt
at begge sløser på det tidspunkt og begge ryger ud i et
bom.
11. Er du sammen med andre løbere, så slip dem ikke af
syne, hvis I kommer ud for et fælles bom. Prøv selv at finde ud af hvor du er og hold samtidig øje med de andre.
Prøv om du kan komme væk alene.
12. På vej mod de sidste poster kan man lade de andre gå
frem, mens du læser de sidste 2 stræk. Hav kortkontakt
selvom du løber efter de andre. Det kan anbefales at komme med et temposkift kort før næstsidste - det vil som
regel overraske.
13. Spurt, så du klipper sidste post først og vælg den stemplingsenhed, der er tættest på mål.
14. Spurt alt hvad du kan - du kan løbe hurtigere end du
tror og du kan jo altid sidde i sofaen og slappe af senere.
15. Lad være med at falde i spurten...

Byen Pecs var en dejlig by med bilfrit centrum og masser af
restauranter. Vejret var perfekt. Det startede lidt dansk men blev derefter varmere og varmere for hver dag og kun
15 minutters regn på en uge. Næste år er løbene i Harzen i
den første uge af juli.
Rolf

Tips og tricks

Her kunne stå noget om parallelfejl og om at man ikke skal
springe poster over - men det er lidt for ærgeligt at trampe
rundt i fejlene fra WMOC i Ungarn.
I stedet vil jeg skrive lidt om jagtstarter. Til etapeløb er det
meget almindeligt at tiderne fra de første etaper bliver lagt
sammen og at den hurtigste starter først på sidstedagen. De
øvrige starter det antal sekunder/minutter de er efter den
førende. Den, der kommer først over målstregen, bliver
den samlede vinder af etapeløbet.
Det giver muligheder for nogle taktiske overvejelser. Her
er en sammenfatning af mine erfaringer:
1. Sørg for at se opløbet an og evt. sidsteposten inden du
går til start.
2. Vær ved starten i god tid, da der ofte er fremkald i meget
god tid.
3. Vær varmet godt op. Kroppen bliver udsat for et chok,
når man går i gang.
4. Hæft dig ved dine konkurrenters tøj og vælg selv en anonym dragt, hvis du har en sådan.
5. Lær de første postnumre udenad. Hvis der hænger et
kort i startboksen prøver du at gætte, hvor første post ligger.
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Ulf Palmér og Rolf diskuterer banen efter en spurt, hvor Rolf
snublede i førerposistion på vej mod sidste post.
Til Hallands 3 dagars tænkte jeg denne artikel igennem på
vej ud til start... i hvert fald de første 14 punkter. Pkt 15 er
kommet til som den sidste erfaring.
Rolf

FASTE POSTER
til brug døgnet rundt
året rundt

SOKKEN
DM-sprint i Helsingør.
- et "vindue" til orienteringssporten

Jo, det bliver liv og glade dage på og ved Gl. Hellebækvej
63A ultimo marts.
Læs mere om det efterhånden på HSOKs hjemmeside.
Flemming Larsen og Palle Breuning
stævneledere

HSOK skal 31 marts 2012 arrangere
DM i sprint-orientering. Denne orienteringsdisciplin kræver hurtighed
i både orienteringen og i løb og foregår ofte i byer eller parker, hvor løberne skal træffe hurtige
valg mellem de 15-20 poster. Vindertiderne er ofte under
15 minutter og løbslængderne er typisk på 2-3 km. De sidste to år har der været omkring 500 deltagere til DM.

Klubtur til DM Stafet og DM Lang i Jylland
Fredag 9. - søndag 11. september
Som tidligere adviseret arrangeres der klubtur til DMweekenden i Jylland.
Der løbes Stafet lørdag fra kl. 11 i Vrøgum Klitplantage
nær Oksbøl og Lang søndag i Gyttegård Plantage V. for
Billund.
Vi har lejet 5 stk 5-personers hytter type L5 hos FDM-camping i Billund med køkken og bad samt 2 soverum med 2
senge henholdsvis 1 seng og en dobbeltkøje.
Man medbringer selv sengelinned, alternativt kan det lejes.
Soveposer er ikke tilladt

Det mesterskab, vi skal lave, afvikles i terrænet mellem
Hornbækbanen og Gl. Hellebækvej samt i området syd og
sydvest for klubgården og hallen. Disse områder er derfor
lukket for o-løb indtil mesterskabet. Det får i praksis ikke
den store betydning for HSOKs voksne o-løbere, som gerne må løbe i det lukkede område, fordi arrangementet
kræver en lang række hjælpere, hvorfor alle D-21 og H 21
løbere og opefter må indstille sig på at skulle give en hånd
med. Fx skal der være vagter ved alle posterne for at sikre,
at alle skærme og SI-bokse er til stede under hele løbet. For
de unge, der gerne vil deltage, gælder, at alt nord for Gl.
Hellebækvej samt området øst for klubgården ud til
Gefionsvej og syd for klubgården ned til Midgårdsvej er
lukket fra 1/9.
Klubgården og området uden for bliver stævneplads, hvor
klubtelte, mål og en række andre funktioner bliver etable-

Kan H50-holdet fortsætte succesen i H55?

Se nærmere på www.BillundCamping.dk
Prisen for hytterne i 2 nætter er 1300 kr. plus evt. campingpas 100kr/hytte.
Der er cafeteria på pladsen, hvor der kan spises morgenmad og smøres madpakker, hvis man ikke ønsker selvforplejning. Når deltagerantallet kendes vil vi forsøge at
arrangere fællesspisning lørdag aften.
Klubben betaler startafgift for alle tilmeldte og startende
løbere, samt transporttilskud til ungdomsløbere efter klubbens regler, 45 øre/km samt ¼ broafgift per passager.
Samme princip anvendes normalt også ved intern afregning med voksne passagerer. Afstanden til Billund er ca.
310 km hver vej plus kørsel fra Billund til Oksbøl og retur,
ca. 140 km, i alt ca. 760 km.
Tilmelding til undertegnede senest fredag 12.august på
soeren.oestergaard@stofanet.dk eller på telefon 4921 5853
eller mobil 2462 2952.
I skrivende stund er vi 7 tilmeldte, men vi bliver selvfølgelig mange flere.
Søren Østergaard

Sara puster ud efter spurten ved DM-sprint 2011.
ret. Der bliver kiosk/cafe i selve klubgården. Omklædning
og bad tilbydes i hallens faciliteter, og så bliver der også
speaket bl.a. ud fra radiomeldinger på banen.
Laus Seier er ansvarlig for banerne. John Miéne og Carsten
Agger står for start og målfunktionerne og Søren Østergaard sikrer, at stævnepladsen bygges op. Jakob er i fuld
gang med at revidere kortet, der i øvrigt bliver i 1:5000
eller 1:4000. HSOKs venner tager sig som sædvanlig af kiosken.

FASTE POSTER
- fortæl vidt og bredt om
muligheden

Da sprintorientering foregår i bynære områder, så er det
oplagt, at vi i HSOK skal gøre alt for at skabe interesse
både for selve mesterskabet, men sandelig også arbejde på
at få skabt bredere interesse for o-sporten i HSOK. Et "vindue" til orienteringssporten. Den del af arrangementet
arbejder o-bestyrelsen på at iværksætte denne dag.
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Ungdom

SOKKEN

Sportens Dag - Ungdom, 28. maj 2011
ser, hvilket udløste et gavekort til hver på 150,- kroner.
Flot!

Solen strålede hin lørdag i maj, hvor vi, Søren, Sara, Maja,
Malthe og jeg skulle mødes ved indgangen til hallen i
Snekkersten - til Sportens Dag for ungdommen i Helsingør
Kommune.

I øvrigt havde vi en herlig eftermiddag med aktiviteter i
hallen, hvor ungdommen blev delt på 6 forskellige grupper med hver deres egen aktivitet - når klokken så lød, var
det tid at foretage skift til næste udfordring. Som tilskuere
så det ud som om, at alle hyggede sig vældigt - der blev da
grinet højlydt adskillige gange.

Og det blev en ganske fornøjelig dag, hvor HSOK endnu
engang formåede at imponere:
Arrangørerne skulle bruge 10 - 12 børn/unge til konkurrence - uvist endnu hvad denne skulle omhandle. Frisk var
Søren, Malthe og Sara, der kom til at udgøre én af 3 grupper, som skulle besvare diverse spørgsmål udi forskellige
sportsgrene som svømning, ridning, håndblod, fodbold
m.v. Og sandeligt; vores 3 kvikke unge mennesker løb af
med det største antal samlede points for rigtige besvarel-

Overrækkelse af gavecheck for bedste
besvarelse af sportslige spørgsmål....

Familieog
Ungdomsudvalget
Lasse Nilsson
Rosenkildevej 17. 2. th. 3000 Helsingør
Tlf. 28 60 90 65
email: lassenilssondk@gmail.com

Kl. 16.00 blev dagen blev rundet af med sodavand, frugt
og pølsehorn og udlevering af en lille gave i form af en
drikkeflaske.
/Minna Warthoe

.. glade modtagere af gavechekken.

Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk
Minna Warthoe
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
e-mail: miwa@tdcadsl.dk
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..og farvel og tak for en dejlig dag!

Eva Müllertz
Gurrevej 116 B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@email.dk
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
Tlf: 49 21 97 16 (arbejde)
e-mail: seir@post.tele.dk

Ungdom

SOKKEN

Orienteringsskole

os. Kun ved det allersidste løb
småregnede det.

Vi har i denne uge, fra den 18. til og
med den 21. juli afholdt orienteringsskole. For første gang prøvede vi at
byde på orientering i fire på hinanden
følgende dage, i stedet for, som i mange år, fire dage spredt over to uger.

Skal vi lave noget næste år, er der
ingen tvivl om, at det skal være efter
denne model. HP har gemt det hele,
så det vil være ret let at få stablet på
benene. Jeg vil sige mange tak til HP,
der har brugt megen tid både forud
og i forløbet, og til de kapable hjælpere Morten, Maja og Ida. Jeg håber,
trekløveret har lyst til at tjene en lommeskilling på en så fornøjelig måde
igen til næste år.

Formålet med den valgte form er at
kunne byde på et sammenhængende
program, begyndende med det helt
elementære og så bygge lidt på efterhånden. Henrik Poulsen (HP) var den
tekniske leder på projektet, Morten
Wendelboe hans trofaste hjælper,
mens Maja Brinch og Ida Stürup var
de dygtige og søde instruktører og
legetanter. Min rolle bestod i at sørge
for mad og drikke, når sulten og
tørsten meldte sig. Den sidste dag
flottede vi os, idet traktementet denne
dag bestod af hjemmebagte pizzaer,
som HP´s kone, Hanne havde tryllet
frem.
Hver dag var bygget op efter den
samme læst. Kl. 10 indfandt deltagerne sig og blev introduceret for dagens
første o-leg eller øvelse. Derefter frugt
og vand, og så var batterierne ladet op
til dagens anden opgave. Så fulgte
den selvsmurte frokost og et stykke
afsluttende kage, mens dagens gang
blev gennemgået. I år blev det digitale
system inddraget i høj grad. Det foregik i skoven (Marienlyst park) ved en
gang skovsprint eller på plænen foran
klubgården, hvor der var udsat en
masse stativer, og så skulle deltagerne
gennemføre en bane, begyndende
med det meget lette og så videre til
det næste kort, men først, når banen
var rigtigt gennemført. De skrappeste
nåede alle ti kort, men det skal
bemærkes, at et par af vore egne (Sara

Hallands 3 dag s

Hele familien Brinch samlet i teltet (billedet er ikke fra årets Roskilde festival).
Fredag d.15 juli tog vi (familien Brinch) til Hallands 3 dags, som blev holdt
10 km fra Varberg, som ligger i Sveri-

og Malthe) var blandt dem. Malthe
udfordrede også Morten på et par af
de svære baner, men det må indrømmes, at det var en ulige kamp mod
overmagten, idet Mortens ben er ca.
dobbelt så lange som Malthes. Det var
fornøjeligt at iagttage det myldrende
liv på plænen!
Noget, der også var en stor succes var,
da vi spillede signaturbingo med små
præmier. Det var Maja, der havde
lavet pladerne, vi spillede på. Ideen
havde hun fået, da hun var på et kursus.
Den sidste dag blev der løbet to baner
i skoven. Ved den sidste skulle deltagerne forsøge at løbe alene for første
gang. Der stod dog hjælpere på forskellige steder for at forebygge fejltagelser. For nogle lykkedes det at gennemføre, mens andre var i stand til at
søge tilbage til klubgården, når det
gik galt. Alle, både de voksne og deltagerne havde haft en rigtig god uge,
hvor vejret i det store og hele var med
ge. Vi skulle bo på campingpladsen,
der lå ved stævnpladsen, sammen
med en masse andre o-løbere.
Første etape var en kort, men en svær
etape. Men vi kom igennem begge to i
god tid, og uden at have bommet alt
for meget.
Etapen lørdag og søndag var lidt længere, men ikke meget lettere end
første. Vi havde gode tider med kun
små bom(kun Maja). I D-12 blev jeg
(Sara) nummer 49, i D-16 blev
jeg(Maja) nummer 39.
Det var en god weekend med masse
hygge med andre danske o-løbere, en
strandtur, et veterantræf med sjove
biler, mudder og regnvejr. Vi glæder
os til næste år : )
Hallandshilsen
Maja og Sara
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Grundet visse sammenfald var ugen
dog ved at blive lidt for broget for
mig. Foruden forberedelserne til orienteringsskolen og min medvirken
der, skulle jeg henholdsvis mandag,
tirsdag (to gange) og torsdag med til
prøvespil i kirken (kirken skal have
ansat en ny organist, og vi skulle vurdere de fire udvalgte ansøgere). Desuden kom min datter og hendes tre
børn på en lille ferie fra onsdag aften.
Jeg klarede skærene, men kan nu bedre lide at have tingene adskilt. For en
gangs skyld måtte jeg melde fra til
sokkerne fredag. Jeg var lidt for slidt i
lakken.
Indhøstede erfaringer: Vi vil gerne
have flere deltagere, men det kan
være svært at få fat i emnerne, da tilbuddene er mange. I år havde jeg
angivet alderen fra 7-8 år og opefter.
Næste gang vil vi skrive, aktiviteten
er for de 8-16 årige. De tre 7-årige, der
i år deltog, var nok lidt for små. De
lidt ældre har måske holdt sig væk,
fordi de troede, der kun kom de 7-8
årige. Vi vil kunne give en 10-15 deltagere i nævnte alder en god introduktion til o-løb. Det satser vi på.
Eva

U2 sommerlejr
I uge 26 var jeg
på det, der hedder U2 sommerlejr. Det foregik i
Aneby og skovene der omkring.
Vi boede i Aneby
SOK´s klubhus,
og i en hal der lå
ved siden af.
I løbet af ugen
fik vi løbet en
Høker (en meget
Torben og Sara efter
meget lang
bane), lejrmesterskab, - både stafet,
men også individuelt, en sprintcup
med 6. afdelinger og nogle andre
træningsløb.
Fortsættes næste side

Ungdom
Men ugen gik ikke kun med o-løb, for
der var også tid til badning, og en
masse hygge med de mange venner,
som man får på U-kurserne.
Det var en rigtig fed uge og jeg glæder mig meget til kurserne, der er i
efteråret.
Sommerhilsen
Maja

U1 Sommerlejr i Sverige

I uge 26 var jeg på U1 lejr for 11-12
årige. Det var i Ørkeljunga, og de forskellige skove omkring byen. Vi sov i
Ørkel-junga's klubhus, som bestod af
et klubhus og et hus ved siden af,
hvor der var tre sovesale. De tre første
dage løb vi forskellige træningsløb,
hvor distancerne var fra 2 til 4 km.
Tirsdag havde vi fri fra løb, men skulle i stedet cykle på jernbane cykler, det var sjovt. Onsdag løb vi en mini
høker. Vi badede også i to søer og gik
ture, men vigtigst af alt spillede vi
syvstjerne hjemme ved klubhuset og
løb o-løb. Vi fik
masser af kage og
is og mad selvfølgelig: det var en
hyggelig og sjov
oplevelse, selvom
jeg savnede det
danske land. Men
jeg glæder mig til
næste år.
Sommerhilsen
Sara
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til Allerød. Desværre var sejren over
FSK lidt for lille hvorfor vi skal kæmpe om at undgå nedrykning til 4 Division i Tisvilde Hegn 25/9 mod Politiet, OK73 og Køge OK. Og som altid er
det vigtigt at vi har så mange ungdomsløbere med som muligt, da I tæller ekstra point. Er i tvivl om hvordan
man tilmelder sig, så kontakt gerne en
fra familie- og ungdomsudvalget.
Følgende ungdomsløbere talte point
29/5:
Maja 18 point på Bane 3B
Nathalie 2 point på bane 7B
William, Amalie og Sara B hver 3
point på Bane 8
På bane 8 deltog desuden Joakim og
Claudia.
Der blev afholdt DM i MTB-O (mountainbike orientering) i weekenden 1112/6. Om i lørdagen i den individuelle konkurrence deltog Malthe i H-16,
dette var klassen for alle op til 16 år,
godt kørt Malthe, der kørte mod drenge der var op til 5 år ældre. Om Søndagen deltog Maja sammen med
Annika fra FIF hillerød på et kombineret hold i D20, hvor begge piger
kørte to ture i stafetten, her vandt de
klassen som de eneste deltagere.
Tilykke til både Annika og Maja.
Endelig deltog Maja og Sara og Malthe begge i Hallands tredages. Her
blev Sara nr. 45 i D12, Maja nr.42 i
D16 og Malthe nr. 8 i H12. Flot gået i
det svære svenske terræn.

Skovcup efterår 2011
Ligesom som i foråret er der igen 6
skovcup afdelinger i efteråret. De
foregår her:

Her i den svigtende danske sommer
er det nu tid til endnu en udgave af
Sokken og ungdomssiderne og siden
sidst har det været en lidt mere stille
periode rent konkurrencemæssigt og
dog....for der har stadig været både
divsionsløb, diverse sommerløb i
Danmark og udlandet og sommerlejre.
Den 29 Maj deltog HSOK i den anden
indledende runde i 3 division, her
vandt vi over Politiet og FSK og tabte

17.8.2011Tisvilde Hegn THOK Stor Pplads Tisvildeleje21G6 (kraknr.)
24.8.2011KongelundenAmager
OKKalvebodhøj/P- ved Kongelundshallen
over for kalvebodhøj 188 F1
31.8.2011AldershvileOK 73P-plads
Skovbrynet 55 2880 Bagsværd 116G5
7.9.2011VestskovenFSKNaturcenter
Herstedhøje Herstedhøje alle 1
Albertslund145 J2
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14.9.2011Bistrup HegnOk ØstBistrup
Hus P- Præsevangen ( sidevej til Bistrupvej) og trekanten, (nord for Bistrup hegn) 96EF4-5
21.9.2011HareskovenBallerup OKBallerup OK Klubhus, Egedal P på mark
v. skovvej 125J2

De kommende aktiviteter
Efterårsæsonen starter op midt i
August med 2 mands stafetten, SG
stafetten, der foregår d.14. De to efterfølgende weekender er der mellemdistance løb. Først i Rude Skov og den
27. er der DM Mellem i Grønholt
Hegn ved Fredensborg. I lighed med
sommercuppen i foråret er der sensommercup hvor Tisvilde Hegn OK
arrangerer 23/8 (Høbjerg Hegn), 30/8
(Aggebo/Græsted Hegn) og 6/9 (Tisvilde Hegn). Som noget nyt har hvert
løb sit eget fokus. Først gælder det
teknik og mellemdistance, derefter
langdistance og afsluttende med stafettræning.
I september er der både DM weekend
i Jylland 10-11/9, hvor klubben arrangerer fælles klubtur, og weekenden
inde er der søndag d.4 SM-lang i
Kongsøre Skov.
Måneden sluttes af med to divisionsløb i Asnæs Vesterskov (18/9) og Tisvilde Hegn (25/9), hvor HSOK er deltager i den sidste. Dette betyder dog
ikke, at du ikke kan deltage på de
åbner baner i den første.
Endelig er der jo alle de aktiviteter,
der foregår i klubben, som kan findes
på hsok.dk og andetsteds i denne Sokken. Blandt andet er lavet et nyt
træningskoncept, og ansat en klubtræner fra august af.
Lasse

SOKKEN

Der bliver knoklet for at få Klubgården renoveret, så vi igen kan tage den i brug. Den er
også hårdt savnet.
Laus er i gang med lægterne samtidig med at mureren sætter fliser op

LIDT AF HVERT

Så er det svampetid!

Lene har slået husets kantarelrekord:
Den største vejede 147 g. I alt fandt hun
3,5 kg i Teglstrup Hegn fordelt på 77
svampe. Det giver en gennemsnitsvægt
på 45 g/svamp

Vibeke Miené, fyldte 70
(kan det virkelig passe?) i
midten af juli.
Hjertelig tillykke
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STØT VORES SPONSORERE!
DE STØTTER OS!!
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Holmens Mil
Onsdag d.29 juni skulle vi igen ind
og løbe i København, det er altid så
hyggeligt at være med på den tur,
som mest af alt minder om sangen
fra Kaj og Andrea
" først med tog og så med bus, og
endelig er vi fremme og endelig er
vi fremme "
Hvis nogen ikke kan huske den,
beder i bare Sussie synge den for
jer…
Løbet er på denne tur en mindre
detalje, der lige skal overstås inden
vi kan komme i gang med det helt
store ædegilde, der er alskens lækkerier og dertil super god rødvin.
Dog manglede der 1 kilo svensk
godis i år ( Bent ).
Turen hjem er meget lettere, måske
pga. rødvinen, humøret er højt og
Bjarne styrer DSB. Med hård hånd,
cykel kupeen bliver omdannet til
løberkupe og allernådigst får en

kørestolsbruger og hans familie en
plads.
Hvis nogen skulle synes det lyder
sjov er det rigtig, tag bare med
næste år, men husk at afsætte ca. 6-7
timer til at løbe 1 Mil.
Tak for en hyggelig tur til jer alle.
Lise Bertram
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Ski

På vegne af Nordisk Diciplinteam under Danmarks Skiforbund har vi i Holte Ski, fornøjelsen at indbyde til:

KONGEVEJSLØBET
- De Åbne Danske Mesterskaber/Forbundsmesterskaber i
rulleskiløb 2011 på lang distance.
Søndag den 21. august med start kl. 13.00
Tilmelding via dette link: www.kongevejsløbet.dk og betaling
via netbank/giro.

Skiudvalget
Formand:
Henrik bang
Sudergade 2 C
3000 helsingør
Tlf.: 30 85 52 54
E-mail: hen@bang.mail.dk
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
E-mail: roepke@live.dk
Christian Madsen
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk

Vi har på 5 år fået tilladelse til at bruge en lokal løjpe, en afspærret del af Hørsholm Kongevej, og har dermed igen alletiders supergode forhold til årets mesterskab. Med den smukke
Rude Skov som kulisse har vi en udfordrende, kuperet løjpe
med fin asfalt, hvor sikkerheden også er top, da vi har vejen
for os selv, så vi glæder os til at byde alle Danmarks rulleskiløbere velkommen til Holte.
Sidste år havde vi en flok skrappe svenskere til start, og vi
håber at se dem igen sammen med en masse landsmænd,
hvilket ikke er urealistisk, da det store Alliansloppet i år er
aflyst pga. vejarbejde på løjpen.

Gitte Dalsborg
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.: 41 41 26 05
E-mail:
gitte-dalsborg@hotmail.com
Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk

NYT i år:
Fælles transport fra Jylland/Fyn: www.vestcup.dk/tilmelding/dm-lang-2011-koersel

Instruktører:
Kurt Jørgensen, (langrend)
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32 /28 29 86 32
E.mail: kurt.jorgensen@it.dk

De 4 eliteklasser, D/H 21-39, fri og klassisk, skal løbe 1
omgang = 6,4 km
længere end de tidligere år.

Ski-ergometer:
Skiudvalget arbejder for at klubben skal investere i et ski-ergometer, enten en Thorax Trainer eller en Concept2, som et supplement til rulleski træningen. På nuværende tidspunkt, er der ikke
taget nogen endelig beslutning herom, da der både er økonomiske men også pladsmæssige aspekter der skal afklares først.

Rulleski træning sæsonen 2011-2012
På generalforsamlingen efterlystes mere information omkring
hvad der foregår i klubbens skiafdeling. Det vil vi selvfølgelig
rigtig gerne imødekomme, og derfor
vil vi allerede nu, fortælle om vores
planer for den kommende sæsons
træning, ture og konkurrencer.
Den officielle rulleskisæson vil starte op tirsdag d. 20. september, og
herefter er der følgende træningstilbud:
Tirsdag kl. 18.00 Intervaltræning,
hvor alle kan være med.
Vi mødes i klubben, eller et sted
efter aftale. Aftales via sms fra gang til gang.
Jer som ikke har kørt rulleski før, men som har fået lyst til at
prøve, kan møde op tirsdage kl. 17.45 i klubben, hvor vi på skift
vil hjælpe jer i gang. Klubben har to par låneski, medbring selv
støvler, stave, hjelm mv.
Fredag kl. 16.00 2 x 5 km tempokørsel, øerne rundt
Vi mødes ved den første parkeringsplads efter sygehuset, og ruller stille og roligt ud til Rødegårdsvej. Herefter kører vi så hurtigt
vi kan en 5 km og ender ved busstoppestedet for enden af Hellebækvej. Efterfølgende holder vi et par min. hvil, og så samme tur
tilbage igen. Til slut ruller vi stille og roligt tilbage til parkeringspladsen.
Søndag kl. 9.00 Langtur. Ca. 25-40 km, alt efter vind og vejr.
Ruten aftales på dagen.
Vi mødes enten i klubben, eller et sted efter aftale. Aftales via
sms fra gang til gang.

Gribskov:
Hvis der er sne, tager vi helt klart til Gribskov og løber på ski.
Aftales via sms fra gang til gang.
Ture:
Skiudvalget planlægger en klubtur, som vil være en forlænget
weekend, hvor vi samtidig vil afholde klubmesterskaber. Det er
endnu ikke planlagt hvor og hvornår. Mere præcise informationer
vil komme senere.
Konkurrencer:
Vi planlægger at deltage i Evertsberg Rennet, Åkulla Skidmarathon m.fl.. Derudover diverse løb i Vasaloppsugen, evt. DM og
måske et langløb i udlandet. Nærmere information vil følge senere.
NB!!! Jer som overvejer at deltage i Vasaloppet 2012, skal være
opmærksomme på at startnumrene hurtigt bliver udsolgt. Det vil
derfor være en god ide at tilmelde jer inden alt for længe. Sidste
år var der udsolgt i midten af september, men det ser ud til at blive tidligere i år….
Hilsen skiudvalget
Henrik, Lars, Christian og Gitte
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SKISÆSONEN 2011 –2012
InterSportloppet d. 21. januar 2012
Løbet arrangeres af IFK Mora og blev
første gang gennemført i 2011
Distancen er 44,2 km med start i Oxberg og
mål ved tennishallen i Moraparken, dem
der har løbet Vasaloppet kender den som
omklædningen i Præstevang.
Løjpen er den sammen som benyttes til
HalvVasan (se kort og løjpeprofil).
Hvis der er interesse for en klubtur derop,
vil det blive med overnatning enten på
vandrehjemmet i Mora eller bygården i Oxberg og man
kan jo deltage i turen uden at stille op i InterSportloppet og
bare få en skitur ud af det.

I skiudvalget er vi begyndt at have styr på hvordan vi kunne forstille os at træning og deltagelse i løb skal være i den
kommende vinter. Vi kan jo håbe på at denne vinter bliver
ligeså god som den sidste, så der bliver mulighed for skitræning herhjemme.
For flere af os, er Vasaloppet som sædvanlig det store mål
og vi er ikke de eneste, idet løbet allerede var fuldbooket i
starten af maj!!!! Men der er jo stadig masser af andre løb i
Vasaloppugen hvor der er ledige startnr.

Evertsbergrennet d. 4. februar 2012
Vi har de sidste par år deltaget i Evertsbergrennet, det vil
vi også i år. Der er 2 løjper på henholdsvis 27 km og 46 km.
Overnatning vil blive det samme som ved InterSportloppet
og man vil også her kunne deltage i turen uden at stille op
i løbet.

Det skal jo ikke være Vasaloppet det hele, vi har planlagt
at deltage i 2 andre løb hvor der samtidig kunne være
mulighed for at lave en klubtur. De 2 løb er InterSportløbet
lørdag d. 21. januar 2012 og Evertsberg-rennet lørdag d. 4.
februar 2012

Til jer som er interesseret i at deltage i en af turene eller
begge så kontakt et af skiudvalges medlemmer.

Rulleskitræning fra
Humlebæk

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

I samarbejde med KS starter vi rulleskitræning
op med udgangspunkt i Humlebæk
Der vil blive rullet lange distancer

Tid:

Torsdage kl. 17.30

Sted:

Krydset Ny Strandvej –
Fredensborgvej

Parkering mulig i gården ved tandlægerne
Kontakt Henrik Bang 30 45 52 54 for nærmere
oplysninger
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

Running Rhino
- specialbutik til løbere
Vi leverer fundamentet for
de gode løbeoplevelser

Running Rhino tilbyder alt indenfor udstyr til løb, gang og generelt til aktiv fritid og hverdag.
Hos os får du en grundig løbestilanalyse før du køber løbesko,
og vi kan på den måde tage
udgangspunkt i den enkelte kundes specifikke behov.

Vores personale er alle løbere
med en faglig uddannelse i relation til idræt og fysisk aktivitet,
så vores kunder altid er sikret
den bedste vejledning, service
og faglighed.

Via Running Rhino fysioterapi
har vi de bedste muligheder
for at tilbyde vores kunder forbyggende og akut skadesbehandling.

Vi holder åben onsdag - fredag fra 14.00 til 18.00, samt lørdag fra 10.00 til 14.00

Running Rhino finder du på Bøssemagergade 2 a., 3150 Hellebæk, tlf.: 35 11 44 75

