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SOKKEN

Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
22 34 25 24

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 29 78 00 31

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Henrik Bang

Tlf.: 30 85 52 54
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 49 28 41 25
40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

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

Til og med det år du fylder 25 år 525 kr.
Er fyldt 25 år pr. 1. januar 735 kr.
Er fyldt 65 år pr. 1. januar 525 kr.
Familiekontingent ........................1260 kr.
Passive. ..........................................210 kr.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Gull-May Kronb.havebyvej 17 3000 Helsingør 49 21 67 32 gmj.knudsen@stofanet.dk
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvarter 60 2990 Nivå 22 34 25 24 bjje@dsboresund.dk
Motion: Stig Johansen Dalvænget 10 3000 Helsingør 29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
Ski: Henrik Bang Sudergade 2 C 3000 Helsingør 30 85 52 54 hen@bang.mail.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat: Marie Krogsgaard Lindehøj 27 3000 Helsingør 49 21 80 37 m.krogs@stofanet.dk
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk
Klubtøj: Birgitte Krüger Ydonsvej 14 3000 Helsingør 49 20 36 28
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 25 32 67 39 olai@stofanet.dk
Klubg.form.: Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 49 21 84 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B. 3060 Espergærde 26 24 29 45 anoerregaard@yahoo.dk
Kassereren: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@email.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 16.45  Cykling, tempotræning (ca. 1 time) .......Klædefabrikken, Ndr. Strandvej

Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Onsd.: kl. 09.00  Cykling langtur racer .............................................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval Sjoskerne) .................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker)....................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30  Cykeltræning, Racer, ca. 60 km. .........Klædefabrikken, Ndr. Strandvej

Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  Cykeltræning, Racer, ca. 60 km. .........Klædefabrikken, Ndr. Strandvej

Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning...........................................................Klubgården

A dresseændringer,  t i l fø je lser,  evt .  e-mai ladresser 
t i l  k lubbladet  skal  meldes t i l  Kurt .

Udkommer 6 gange årligt.
Næste nr. udkommer oktober

D E A D L I N E
21. september

Redaktør:
Flemming Larsen
fllarsen@image.dk
Tlf.: 49 13 12 84

Stof til Sokken sendes til følgende:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76 

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk

Tlf.: 29 78 00 31

Vennerne: Sisse Jørgensen
hogsjorg@stofanet.dk
Tlf.:49 21 84 86

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.
Husk det er ikke nok at billederne
er indsat i et dokument. Billederne
skal også vedlægges separat i høj
opløsning.
Stof til bladet sendes til relevant
afdelingsmedarbejder eller til Kurt
Jørgensen. Uopfordrede billeder
bedes indeholde tekst og/eller
navn.

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 
Kontingentet  opkræves 
pr. 1. januar for hele året

"SOKKEN"
Medlemsblad for
Helsingør Ski & 
Orienteringsklub
www.hsok.dk

HSOK’s tur til “Etape Bornholm” blev begunstiget af 
super sommervejr, (måske årets eneste sommeruge)

Forsidebilledet Foto: Bent Solberg
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaassffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97

ee-mmaaiill::  ssyyllvveesstt@@ssyyllvveessttvvvvss..ddkk • HHjjeemmmmeessiiddee::  wwwwww..ssyyllvveessttvvvvss..ddkk

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS
• Blikkenslagerarbejde
• Fjernvarme
• Naturgas
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Ferien er ved at være forbi, min ferie er i hvert fald. Hvad
enten du har været i Sverige, Tyskland, Norge, Schweiz,
Bornholm eller blot været hjemme, håber jeg, at du har haft
en god sommer. 

Personligt lykkedes det at vinde verdenmesterskaberne i
sprintorientering i Goslar, det var stort for mig, men min-
dre kan også gøre det. 

Når efterårssæsonen lige om lidt starter, håber jeg at de
gode takter fra foråret fortsætter. HSOK har så meget at
byde på, så det er bare med at udbrede det gode budskab
og få flere til at få øjnene op for hvor godt det er at røre sig
og have glæde af naturen. Og så gør det jo ikke noget, at
man i klubben også kan få afløb for sit evt. konkurrence-
gen.

På orienteringssiden er der droslet lidt ned for trænings-
løbene. Tirsdagstræningen vil gå i gang som den plejer i
september, mens lørdagstræningen er afløst af søndag-
stræningsløb og kun de søndage, hvor der ikke er konkur-
rencer samtidig. Kom til tirsdagstræningen og meld dig til
lidt flere konkurrencer - eller beslut dig i sidste øjeblik og
løb åbne baner. Vi starter op med 2 mini-kurser i oriente-
ringsløb den 11. og den 18. september i forbindelse med
træningen. Se indlæg andetsteds i bladet.

Motionsafdelingen fortsætter med løb for begyndere og
selvfølgelig også for de øvede. Bjarne har taget initiativ til
et nyt halvmaratonløb, som afvikles i november. Så er der
noget at træne op til! Sideløbende med det er der Grand
Prixløb og det personligt glæder jeg mig især til det først-
kommende Beach Run i Hornbæk 23/8. Tilpas kort og til-
pas anstrengende! Husk også Kvindeløbet den 14/8.

Til min store glæde er der igen til vinter tilbud om en ski-
tur. Jeg kan varmt anbefale turen, der går til et rigtig godt
langrendsterræn - med muligheder for alpinski også. Meld
dig hellere til med det samme.

og ellers ... så ses vi i Klubgården.
Rolf

Nye løbere - se her! Mini-o-kurser. 

I forbindelse med de to første tirsdage, vi har klubtræning,
vil der blive gjort lidt ekstra ud af det.

Tirsdag den 11/9: Vi mødes kl. 16.30, omklædt i klubgård-
en: Kortets signaturer, grundlæggende forhold omkring o-
løb. Derefter dagens træning. Efter løbet: Spisning og gen-
nemgang af dagens bane og som bonus – vejvalgs analyse
ved WMOC i sprint i Goslar. 

Målgruppe: Løbere, der har løbet 0-20 orienteringsløb i
deres liv, men alle er velkomne. 

Der vil blive lavet enkel mad til ca. 15 personer - og kom-
mer der flere spiser vi lidt mindre hver i sær. Tilmelding
ikke nødvendig. Og man kan deltage i det hele eller dele af
pakken.
Tirsdag den 18/9. Vi mødes kl. 16.30, omklædt i klubgård-
en: Ledelinjer og fiduser. Derefter dagens træning. Efter
løbet: Spisning og gennemgang af dagens bane og som
bonus – vejvalgsanalyse af WMOC den lange finale i
Harzen. 

Målgruppe: Løbere, der har løbet 0-20 orienteringsløb i
deres liv, men alle er velkomne. 

Mad - samme koncept. Mad og kursus er gratis.
Rolf

Flemming Larsen klipper sidste post i Bad Harzburg
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Velkommen til:
Tina Dansberg (Senior)
Glentevej 20
3000 Helsingør

Tony Ottenbros (Senior)
Gl. Banegårdsvej 3 st. tv.
3000 Helsingør

Merete Vilhelmsen (Senior)
Sigurd Swanes Vej 30
3000 Helsingør

Annette O. Holgersen (Senior)
Mjølnersvej 16
3000 Helsingør

Allan Bjerre (Senior)
Mads Holms Vej 32 st. th.
3000 Helsingør

Fam.
Birgitte Højbjerg Andersen (Senior)
Thea Højbjerg Andersen (Junior)
Dicte Højbjerg Andersen (Junior)
Heimdalsvej 22 B
3000 Helsingør

Adresseændringer:
Rikke Christensen
Sigurd Swanes Vej 25
3000 Helsingør

Palle Risager Schalck
Kingosvej 100
3000 Helsingør

Mikkel Storm Kamper-Jørgensen
(Senior)
Lergravsvej 10 H
3490 Kvistgård

"HSOK"s
hjemmeside

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

hsok.dk

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

www.lundsgaard-el.dk

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

G e n b r u g s k a s s e n
Køb/salg/giv væk

Brug muligheden til at
komme af med brugbare

ting du ikke selv har
brug for.

I Harzen var Flemming igen på toppen, -bjergtoppen altså!
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60 års fødselsdag
Igen var der rund fødselsdag hvor
Klubgården dannede rammen til et
festligt arrangement.
Denne gang var det Ivan og Marianne
der bød på et overdådigt morgenbord
for at fejre Ivans 60 års fødselsdag.
Marianne holdt en varm og kærlig
tale og havde gjort en sang som Sjo-
skerkoret sammen med Marianne
udførte med stor applaus, ikke et vådt
øje var tørt.
Oldermandenfor Sjoskerne FL. Larsen
holdt også en fin tale for Ivan og tak-
kede ham for hans altid store villig-
hed når der skulle hjælpes til ved for-
skellige arrangementer. Hos Ivan går
man aldrig forgæves!

De sang så smukt (Sjoskerkoret), så Birge måtte fælde en tåre.

Der var trængsel om buffeén da alle gæsterne skulle forsyne sig

Priser for 2012
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 /  28 29 86 32
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

Annoncer i sokk e nJeg vil gerne sige tusind
tak til alle jer, der var med
til at fejre mig, og gøre d.
9. juni til en helt uforglem-
melig dag.
Tak for godt humør, sjove

og fine taler, "skøn-sang" så
taget var ved at lette og
naturligvis for alle de dejli-

ge gaver.
En stor tak for en dejlig
dag.

Marianne og Ivan
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FASTE POSTER
Brug de faste poster i Teglstrup, Nyrup og
Egebæksvang til personlig træning til
oplæring af nye løbere til appetitvækker for
familie, naboer og kolleger

Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå, 
Tlf.: 22 34 2524 E-mail bjje@dsboresund.dk

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

Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk

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

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

ORIENTERINGSAFDELINGEN

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

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

49 21 22 11

Helsingør  Therm

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

Returmatch den 2. sept.
Som bekendt havde vi vor første match sidst i april,
hvor vi dystede i Grib skov. Nu er returmatchen sat
til den 2. sept., og mødet finder sted i Grønholt Hegn
med første start kl. 10.00, hvilket betyder en ret kort
kørselsafstand.  Selv om vi i første omgang kun vandt
den ene match, synes jeg, vi havde en rigtig dejlig
dag. 
Nu håber jeg, det kan lykkes os, at få samlet lige så
mange som sidste gang, hvor vi var over 50. Jeg går
ud fra, at alle de nye har fået blod på tanden og har
lyst til at deltage igen, enkelte er måske endda blevet
så øvede, at de har lyst til at binde an med en bane,
der er et nummer sværere. Men i skal blot tilmelde
jer, og så kan Rolf og jeg anbringe jer, hvor vi mener,
det er mest hensigtsmæssigt. Tilmelding kan foregå
over o-service eller i klubgården. 
I skal heller ikke høre et ondt ord, hvis der er et par
stykker, der som sidste gang havde en kage med, for
selvfølgelig skal vi blive på stævnepladsen og afvente
resultatet under alle omstændigheder. 
Resultatet af returmatchen er afgørende for, om vi i
den sidste match skal løbe om op- eller nedrykning. 

Eva

NB: Jeg håber, at nogle af de nye, der har børn, har
lyst til også at introducere dem for orientering, så vi
kan få startet en ungdomsafdeling op igen! Vi har tid-
ligere haft en stærk ungdomsafdeling. Vi må se at
komme i gang igen!!
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WMOC 2012 

Som bekendt blev WM i o-løb for veteraner (fra 35 år og
opefter) sidste år afholdt i Ungarn, hvor HSOK var fint
repræsenteret og hvor i øvrigt Peter Larsen opnåede at bli-
ve verdensmester i sin klasse.
I år var det tilsvarende WM henlagt til Harzen i Tyskland,
hvor køreafstanden i bil fra DK kun var på 400 km., hvor-
for jeg troede, at vi ville blive en stor flok af klubmedlem-
mer til dette arrangement.
Men sådan blev det ikke, idet vi blot var 5 aktive + én
turist, der således skulle forsøge at leve op til sidste års
flotte resultater, hvilket heldigvis også blev tilfældet.

Arrangementet består af 2 discipliner, nemlig et sprintar-
rangement og et traditionelt orienteringsløb og naturligvis
deltog vi 5 i begge dele, men for at komme i betragtning til
finaleløbene, var det nødvendigt at kvalificere sig hertil
gennem kvalifikationsløb.

Centrum for stævnet var i byen Bad Harzburg, der er
beliggende ca. 10 km. fra byen Goslar, hvor vi 6 HSOK´ere
havde valgt at bosætte os under stævnet, hvilket var et
godt valg, idet Goslar viste sig at være en meget flot by
med mange gamle, velholdte huse, parker, slotte og kana-
ler, der vidnede om de mange år, hvor byen og området,
ja, faktisk hele Harzen, var et driftigt mineområde, men da
minerne nu er ”tømt”, er turistindustrien helt klart nu det
vigtigste for hele Harzen.

Kvalifikationsløbet til sprintfinalen fandt sted i Bad
Harzburg, hvor løbet foregik dels i et stort parkområde og
dels i selve byen. Alt omkring løbet såsom kort og terræn
var helt i orden, men da resultatlisterne forelå, viste det
sig, at det kun var Lene og Rolf, der havde kvalificeret sig
til finalen, der skulle foregå i Goslar, altså næsten på vores
hjemmebane.
Og, ja, finaledagen blev en god dag for os HSOK´ere, idet
Rolf (som det nok er bekendt ad de fleste) vandt finale-
løbet, og dermed blev verdensmester i sin klasse H 55,
hvor Rolf i øvrigt havde 300 konkurrenter!
Om aftenen var vi naturligvis i byen for at fejre Rolf, men
vi skulle naturligvis ”holde lidt igen”, idet de klassiske o-
løb nu ventede.

Der var 2 kvalifikationsløb, hvor Rolf løb op til sin stan-
dard og sikkert kvalificerede sig til finaleløbet. Vi andre
løb måske også  (næsten) op til vores standard, men det
hjalp ikke, så vi måtte tage til takke med de sekundære
finaleheat.
Finaleløbene foregik i et udmærket skovområde, hvor det
var en fornøjelse at løbe, især når man tænker på standar-
ten i de skove, som vores lokale skovdistrikt p.t. byder på.
Rolf vandt jo ikke, men blev en flot nr. 5 kun godt 2 min.
efter vinderen, så samlet set et fantastisk flot WM-resultat
for Rolf.

I alt foregik stævnet over 10 dage, hvor der i øvrigt også
var fin tid til at bese de mange seværdigheder, herunder et
besøg (nogle cyklede og andre travede) op til toppen af
”Brokken”, som er det højeste bjerg i Harzen – 1.141 meter,
og da vejret under hele vores ophold var godt, må vi sige,
at det var en dejlig tur.

FL.
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I år foregik arrangementet i Egebæks-
vang med den store P-plads på
Strandvejen som stævneplads. Både
skov og stævneplads er meget veleg-
net til formålet, herunder at køreaf-
stand fra færgen er kort, hvilket man-
ge af deltagerne benyttede sig af ved
at cykle fra og til færgen.

Det var 2. gang ud af 15 arrangemen-
ter, at vi anvendte Egebæksvang (sid-
ste gang regnede det under hele stæv-
net, hvilket det heldigvis ikke gjorde i
år). Vi kan jo ikke blive ved med at
byde på nye skove, så nu har vi vendt
bunken, og er startet for fra.
Egebæksvang passer i øvrigt meget
fint til det løbskoncept, som stævnet
er bygget op omkring: "Korte baner
gerne med mange poster og gerne
med mange retningsskift" hvilket
dagens banelægger, Torben Seir, til
fulde levede op til og meget fortjent

fik megen ros for af deltagerne.

I år var deltagerantallet på godt 700,
hvilket er lidt mindre end sidste år,
hvilket dog nok skyldes det forhold
(ifølge de svenske officials), at der var
andre store arrangementer både i Sve-
rige og Finland (Jukula), som trækker
mange deltage til.
Deltagerne er dog næsten alle fra Sve-
rige, men deltagerne holder meget af
etapen i Danmark, hvilket ifølge del-
tagerne skyldes de gode skovter-
ræner, vi har omkring Helsingør, men
også "Vennernes" kiosk er meget
populær, idet det hos os er tilladt at
sælge andet end sodavand som tilbe-
hør til de ristede pølser!

Vi har talt lidt om, at næste års etape
hos os skal foregå på sprintkortet,
som vi anvendte til dette års DM
Sprint. Imidlertid har mange af de

svenske deltagere over for mig tilken-
degivet, at de helst vil løbe i skovter-
ræn, hvilket begrundes i, at de 3 eta-
per omkring Helsingborg meget ofte
foregår i det klassiske sprintterræn,
hvilket vil sige i park og byterræn, så
måske skal vi følge dette ønske og
således bibeholde vores koncept om,
at etapen i Danmark afvikles i skov-
terræn.

Afslutningsvis skal jeg rette en stor
tak til alle hjælperne, herunder især
HSOK´s Venner" for kiosken, men til-
lige til Torben for de meget gode
baner.

Tak for i år, men husk at vi også
afholder "3 Skåninger" til næste år.

Stævnelederen 

3 Skåningar och
en Dansk

Tænk at skulle pakke 80.000 O-kort
manuelt i plasticposer! Det var en af
de mange tusinde opgaver, som de
svenske klubber havde påtaget sig,
ved afholdelse af dette års O-ringen.

O-ringen er ubetinget verdens største
5 dages orienteringsstævne. I år var
der forhåndstilmeldt 16.000 løbere fra
alle dele af verden - USA, Frankrig,
Schweiz, Kina mm. 

Løbene foregår fra søndag til fredag
med en hviledag om onsdagen.

Selve O-ringsbyen med camping-
plads, sportsbutik, resultatformidling
og præmieuddelingsplads lå på den
militære kasserne i Halmstad. Halms-

tad ligger ca. 80 km. nord for Helsing-
borg.
Fra HSOK var vi 2 deltagere i år, Laus
og Mette. 
Søndag og mandag skulle vi løbe i
Simlångsdalen, ca. 12 km. øst for
Halmstad.
Som sædvanligt var der arrangeret
bus-transport ud til løbet, men det
kom åbenbart bag på arrangørerne, at
så mange havde valgt at køre i egne
biler, for der var mange og lange bil-
køer fra Halmstad til Simlångsdalen
og ca. 100 løbere kom for sent til start.  
Det var tydeligt, at det havde regnet
meget indtil nu, for løbet om sønda-
gen var præget af mange våde moser
og mange svært passable grøfter.
Mange faldt i grøfter til midt på låre-
ne og selv om mudder er godt for
huden, så er det ikke særlig morsomt
på vej til post 1. 
Hospitalet i Halmstad blev i øvrigt
nødt til at ekstraindkalde en læge og
en sygeplejerske i hele ugen, da der
allerede fra den første dag var et hav
af brækkede arme og ben, og dehyd-
rede løbere. 

Om mandagen var der løb fra samme
stævneplads ved Simlångsgården,
men med et helt anderledes terræn -
meget kuperet og med en del "hygge". 

Laus træner flittigt til sin deltagelse i
WM i Mountainbike - o - løb i Ungarn
sidst i august, og derfor havde han
også tilmeldt sig til 3 stk. MTB-O her
til O-ringen. Første konkurrence var
mandag aften.

Tirsdag skulle vi løbe vest for Halms-
tad, ude ved kysten i "tisvildeland".
Mange af banerne startede i indlands-
klitter med fyr og sluttede i klitterne
ude ved vandet. Et helt anderledes
terræn.
I øvrigt var der over 3.000 løbere på
åben bane den dag !!



9

SOKKEN
Også denne aften cyklede Laus MTB-O.

Onsdag var det så hviledag for O-løberne, mens det var
sidste og afgørende cykeløb for Laus. En jagtstart i sprint-
udgave om formiddagen. Det foregik i O-ringsbyen i
Halmstad og da det var hviledag, var der rigtig mange til-
skuere.

Resten af dagen blev brugt på foto-orientering i Halmstad,
mens vi ventede på eliteløbenes sprintløb i Halmstad.

Torsdag og fredag havde også samme stævneplads lidt
nord for Halmstad, kaldet Nyårsåsen. Det var militært
øvelsesområde, hvor der ikke tidligere havde været løbet
O-løb og derfor var kortene sprit nye.

Begge dage meget spændende terræner, temmelig kuperet,
meget varmt og med et par kilometer til start. 

Især fredag var stærkt kuperet, med mange og lange styb
og et par store stenbrud. 

Hvis man var kommet til skade, kunne man søge til et af
samaritterpladserne ved den gennemgående vej i skoven,
og herfra kunne man blive kørt i militært bæltekøretøj med
anhænger til lægeteltet på stævnepladsen. 

Alt i alt et meget spændende stævne med 5 forskellige
kort, med særdeles svær orientering. 

Man kan håbe på, at der efterfølgende bliver lavet løb på
nogle af kortene, for det vil være spændede løb for andre
af klubbens løbere.

Laus & Mette

DM-stafet 2012 i Linå Vesterskov
Vi skal i år løbe DM-stafet i Linå Vesterskov lørdag den 15.
september.

Silkeborg OK skriver om skoven:

Linå Vesterskov er storkuperet med mange kurvedetaljer.
Vegetationen består af både løv- og nåleskov. Generelt er
gennemløbeligheden god, og der er et gennemgående sti-
system overalt i skoven. 

Kortet er i målestoksforhold
1:10.000 og med 5 m. ækvidi-
stance.

Første start er kl. 11.00, så vi kører fra Helsingør lørdag
morgen.

Som noget nyt vil der være mulighed for at deltage i et for-
søg med tracking af sin rute i skoven ved hjælp af hjemme-
siden Endomondo. Man skal medbringe egen smartphone.

Efter stafetten kører vi til Holstebro, hvor vi skal overnatte
på vandrehjem. 
Der er 3 retters middag om aftenen og morgenmad dagen
efter.  

DM-lang i Husby Klitplantage
DM-lang løber vi dagen efter, søndag den 16. september. 

Herning orienteringsklub beskriver skoven:

Længst mod vest et åbent og detaljerigt klitterræn. Efter
klitterne kommer der flade og tættere bevoksede moseom-
råder
blandet med ret høje, delvist åbne klitter. Den østlige del af
kortet består af blandet nåle- og løvskov med mange detal-
jer og ret god gennemløbelighed.  

Kortet er i målestoksforhold 1:10.000 for
de flester vedkommende og med 2,5 m.
ækvidistance.

Der blev afholdt DM lang i skoven i
2009, så der er sikker også en del, som
har dette kort liggende.

Mette

DM i MTB o-løb stafet
Husk der er DM i MTBOLØB stafet den 9. sept. i
Buresø Skovene.
Dagen inden den 8. sept. er der MTBO cup i Grib
Skov.
Se: O-service

O-løb
Er motion for hjerte og hjerne

for hele familien
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Tips og tricks

Alle orienteringsløbere bommer, men de bedste bommer
meget lidt og hvis de gør, tager det kortere tid at rette fej-
len. 

Jeg har haft den store fornøjelse i år at løbe Schweiz 5
dages, som foregik i de samme terrænner som verden-
smesterskaberne for seniorer. I vores bolig havde vi net-
adgang og computer med en 40 tommer skærm tilsluttet.
Vi kunne dagligt følge løbene, og med den nyeste GPS-
teknologi er der meget at lære. Prøv det!

Vil man blive klogere kan man f.eks. følge Simone Niggli
Luders løb og se hvor hurtigt hun retter op på sine fejl. 
På mellemdistancen havde Simone dog ikke sin bedste
dag. Dels løb hun ikke ligeså aggressivt som den finske
vinder Minna Kaupi, dels lavede hun også en grov fejl
ved at løbe mod en forkert post undervejs (strækket 7-8)
Hvis jeg skal sætte mig i Simones sted på vej til post 13
ville jeg tænke - lige på eller den store sti udenom? - jeg

løber lige på. Først skal jeg runde lavningen (1.), derefter
kommer lavningerne på stribe (2., 3. og 4.) Jeg krydser den
store vej (5.)og kigger til begge sider og kan se svinget. Jeg
runder højen og trækker til højre. Om det er bevidst eller
et uheld ved jeg ikke. Ved at afspille GPS-forløbet kan
man se at Simone har et stop for at se på kortet. At finde
et stup (svensk ord for klippeskrænt) på en skråning - og
tage posten ovenfra er en svær disciplin. Men ved at træk-
ke til højre ved man, at man skal til venstre, når man er
kommet i den rigtige højde og så sidder posten som den
skal. Minna Kaupi er mere frisk og spidder den lige på.
Maja Alm leder på en forkert hylde og må til sidst starte
forfra to gange med ny indgang til posten. Der røg den
topplacering.

Simone giver sig tid til at læse kortet på det rigtige tids-
punkt og undgår at bomme posten. En meget vigtig detal-
je. Det koster dog tid alligevel. Hun bruger 4.23 på stræk-
ket. Minna Kaupi bruger kun 3.46! Ida Bobach vælger
vejvalget uden om, selvom det virker som om hun er

bedst i terræn. Idas tid bliver 4.50. Maja Alm bruger 9.38.
Uha.

Det er absolut sjovest at følge kvinderne, da de bommer
mere! I år var niveauet meget højt hos herrerne.  Meget
imponerende efter selv at have prøvet at løbe i de samme
skove og opleve hvor meget modstand, der var i sko-
vbunden og den ringe sigtbarhed.

Rolf

En episk etape.

Det kaldte arrangørerne 4. etape af Schweiz 5 dages. Og
jeg tror også, at det er et af de løb jeg en gang i fremtiden
vil underholde med på plejehjemmet. 

Jeg har aldrig prøvet at have så langsom en km-tid og
alligevel blive forholdsvis godt placeret i et internationalt
felt.

Etapen foregik i et bjergpas kaldet Bretaye. 1800 m over
havets overflade (tynd luft) 24C og strålende sol. Første
del af banen var meget nem, som det kan ses, men efter
post 4 begyndte problemerne. Det var svært, men frem-
for alt meget ufremkommeligt men det kan man ikke rig-
tig se af kortet. Store sten med meterdybe sprækker i
mellem. Saftige urter over det hele og så krydret med lidt
kvas og tæt skov. Et enkelt stræk på 260 m tog over 5 min
at kravle igennem. I alt brugte jeg 1 time og 27 min på en
6,7 km bane. Det rakte til en 4. plads ud af 73 startende.
Ca. 1/3 enten udgik eller var over max-tid, som var sat til
3 timer. Enkelte stædige brugte 4 timer - let forbrændte af
solen.

Banen havde været et helvede i regnvejr eller tåge. Nu
skinnede solen og det var faktisk en dejlig tur set i baks-
pejlet. På vej til post 2 fik man en fantastisk udsigt i en ny
dal og målområdet lå smukt med udsigt til Mont Blanc
og mange andre høje bjerge. Det hele krydret med en
duft af alpeblomster og kolort.

VM-deltagerne blev skånet for dette terræn. De øvrige
dage prøvede vi kræfter i de samme skove som dem, og
jeg tager hatten af for de danske eliteløbere, som klarede
sig godt i skovene. 

Hjemme igen er Krogenberg Hegn at regne for en park i
sammenligning. Skal man gøre sig gældende skal man
være bedre til at bevæge sig i uvejsomt terræn - og samti-
dig kunne læse kort. 

Rolf
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Til divisionsmatchen d. 19. august laver Venner-
ne naturligvis en kiosk. 
Vi beder derfor igen om, at mange af jer vil melde
jer til at bage, boller eller kage,
til at sælge i kiosken. Har nogle af jer mulighed
for det, vil det være rart med flere hjælpere i kio-
sken, under selve matchen.

I kan give besked til Verner Rundh på tlf:
22200617 eller til Anni Nørregaard på tlf:
26242945.

Sisse

D. 23. juni var vejret en meget blandet landhandel.
Alligevel kom hele 37 af vennerne til 
en hyggelig grillaften i Klubgården. 
Ca. halvdelen vovede sig ud på Laus’ bane, som var
en kort orienteringsbane, med 13 indlagte
poster/spørgsmål. En tipskupon, som ikke var nem
at udfylde. 
Alligevel var der mange der gjorde forsøget, og
Karen og Søren Østergaard vandt ved at besvare hele
11 af dem rigtigt.
Efter ”løbet” var der fælles grill med de hjemmefra
bragte bøffer og pølser. 
Da maden var spist og mørket faldt på, tændte Ver-
ner op i grillen, så vi også kunne få et Sct. Hans bål.
Som det fremgår af billedet, var det både stort og flot.
Vi fik sunget rigtig mange af de gode danske sange
fra Vennernes sangbog. 
En helt igennem rar aften.

Sisse

SCT. HANS AFTEN

Kage & bollebager søges



Etape Bornholm 2012, sol sved
og sport når det er bedst

Endnu engang har årets tilbageven-
dende etapeløb på smukke Bornholm
været en succes. Med mange friske og
tændte HSOK'ere.
Der er ikke mange fingre at sætte på
dette års afvikling af de fem etapeløb.
Det skulle så lige være den svimlende
hede, som vi danske urutinerede sol-
skinsløbere måtte døje med. For kan
man ikke brokke sig over andet, kan
man altid brokke sig over vejret. Og
hvis det ikke er vejret skyld, så er der
altid en skade eller to, der kan hives
op af baglommen og bruges som mere
eller mindre troværdig undskyldning
for aftenens resultat, for formen fejler
aldrig noget… 
Selvom rammen nu er løberrigtigt sat,
blev der alligevel knoklet igennem,
svedt og kæmpet på de yderst
krævende 5 etaper, der med fordel
kan studeres inden start, hvis ikke tid-
ligere års erfaringer sidder printet i
ben og hoved. Selve etapeløbet er vel-
organiseret, hjælperne søde og løbene
byder på udfordringer for alle. 
Alle etaperne startede en time tidlige-
re end sidste år, hvilket var dejligt i
forhold til aftensmaden, der tidligere
nærmere skulle betegnes som tidlig

natmad. For topløbere som os var
kost og søvnforhold yderst vigtige
faktorer, for at kunne levere de
sportslige resulta-
ter. Og her kunne
vi ikke bo under
mere gunstige for-
hold, end på det
hyggelige og
familiære Pension
Verona i Sandvig. 
For et meget
beskedent beløb
sørger vores vær-
ter for lækker
morgenbuffet med
hjemmebagte bol-
ler, yoghurter og
mange forskellige
slags pålæg.
Dagens madpakke smørres også ud
fra buffeten, så de ernæringsmæssige
forhold er helt på plads, og på den
måde med til at eliminere endnu en
undskyldning for mindre flatterende
resultater, hmm 
Om aftenen, efter veloverstået etape,
og tilpasset os løbere, blev der igen
disket op med en varieret buffet med
både fisk, flere forskellige slags kød-
og risretter samt udvalgte salater.
Værelserne er alle udstyret med bad,
toilet og rene håndklæder, der i denne

uge hurtigt skulle skiftes ud på grund
af de hyppige strandbesøg i det skøn-
ne vejr. Og her, endelig,  er der så
måske en reel undskyldning for
dagens tid: dehydrering.. hmm.
Det er nu fjerde gang jeg bor på dette
skønne sted, og jeg er aldrig blevet
skuffet! Så alt i alt er Pension Verona i
Sandvig et fantastisk tilbud, der er
svært at sige nej til og svært at erstat-
te.
Turen i år adskilte sig dog alligevel
fra tidligere år, idet vi primært var
familier, som var af sted. Det gjorde
turen andeledes, men på ingen måde
dårligere, tværtimod. Det er afgjort
muligt at tilpasse Etape Bornholm, så
der er plads til både familiehygge, sig-
htseeing, lokale kolonariske oplevel-
ser, strandtur, en lille lur og løb om
aftenen. 
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Motion

Af Rikke Christensen

(skrevet på en lille
græsk ø)

Katarina og Rikke K klædt ud som Krøllebøller

Heppekor bestående ag Tobias, Ludvig, Sarah
og Oliver

Frk. Petersens Cafe
byder på lækkert 

kagebord ad libitum. 
Stedets indretning er

temmelig speciel
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Blandt andet blev der glædeligt siddet
i kø i næsten en time, for at komme på
en smuk sejltur med Skipper, der var
yderst kendt med de bornholmske
klippeformationer og en god portion
sørøverhistorier. Der blev også prøvet
kræfter med klippeudspring og
tovbane i og over Opalsøen.

At have sit eget HSOK-heppekor med
på Bornholm er et stort privilegie.
Glade og solbrune børn og ægtefæller
stod med største begejstring og hep-
pede alle seje HSOK'er i mål hver
aften, og jeg er sikker på, at vi ikke
havde klaret os så godt uden dem. For
godt klarede vi os skam. Det blev des-
værre ikke til podieplaceringer, end-
nu et hmm, men flere af os løb os
mere eller mindre i form som ugen
skred frem. Etaperne bød, vanen tro,
også på små interne dueller. Det er
netop disse dueller med klubkamme-
rater og andre friske løbere, der gør
denne etape så speciel. For hvad der
vindes på yndlingsetapen den ene
dag, kan hurtigt sættes over styr den
næste. Personligt er min "hade" etape
om onsdagen, hvor der løbes på grus-
og skovstier omkring Almindingen
midt på øen. Jeg når aldrig, på de 7.8
km., at finde en løberytme. Så i den til
tider stegende hede (årets varmeste
dag) skulle der ekstraordinære positi-
ve tanker til. Pragtfuldt var det, da
fødderne ramte asfalten få hundrede
meter før mål og foran mig ventede
den lange stejle stigning mod toppen:
200 meter med syretrip og hovedet
pakket langt væk. Åh, hvilken saglig
fryd da toppen og dermed målstregen
endelig nås. Hade etapen er nu velo-
verstået og tilbage venter kun de sid-

ste to, hvoraf 4. etape, Hammeren, er
min klare favorit. Her er der for alvor
dømt syre og tunge ben de sidste 400
meter op til Hammerfyr - I love it!

Turen er, som jeg ser det, et oplagt
valg, når sport, ferie og familiehygge
skal kombineres. Og når Bornholm
viser sig fra så smuk en side, kan det
ikke blive meget bedre. Som jeg hørte
en lille dreng sige til sin mor på stran-
den i Sandvig: "Mor, er det her de var-
me lande?" Hvortil moren svarede:
"Nej skat, det her er Bornholm…!"

Årets glade vinder af Krølle strit bølle Helle
Svendsen. Hun vinder prisen for på femte og
sidste etape at have sat mindst til på den sidste
10 kilometer i forhold til den første om manda-
gen
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Ivan var i år vores tovholder på turen,
da Bjarne desværre ikke kunne deltage
( øv vi savnede dit selskab og rødvin )
men ellers gik det upåklagelig godt
med DSB de havde virkelig strammet
sig op, meget søde og smukke kvinde-
lige konduktører, som Ivan forgæves
forsøgte at være galant overfor, dette
fik pigerne fra HSOK dog hurtigt og
effektivt sat en stopper for, vi holder
bestemt ikke tilbage for dem.

Ivan havde påtaget sig det store slæb
med øl og vand og selvom nogen for-
hørte sig om vi kunne gå den sidste
del af turen, blev det afvist, pga. byrd-
en.
Da jeg ikke var i super løbehumør
lovede Ivan at jeg skulle få en kold øl,
så snart jeg kom i mål, så de første 6
km. lå jeg og ventede på Ivan, endelig
lidt før 7 km. Kommer han udenom,
jeg sætter farten lidt ned, så han kan nå
at finde øllen frem, men ak, det skal

HHOOLLMMEENNSSMMIILLEENN

Onsdag d.27 juni.

Af Lise Bertram

vise sig at der går halve timer, før den
kolde øl dukker op, Ivan skal jo først i
bad…..
Vi løbere var også så heldige at både
Birge og Jørgen kom derind på motor-
cykel og  cykel for at heppe på os, så
dejligt tak skal i have.
Holmens Mil, som jo kun er på godt 7
km. Men tager 7 timer at gennemfører
,pga. dv. rejser meget mad, øl og vin er
en fantastisk hyggelig oplevelse, som
igen foregik i et dejligt solskinsvejr, for
jer der endnu ikke har oplevet dette
løb, synes jeg i skal planlægge allerede
nu at kunne deltage næste år.
Tak Ivan for du vil være tovholder og
den kolde øl……

Ps! Ud over løb og hygge, ved jeg nu
at Jørgen og Niels ikke kan tåle stribe-
de vinduer i deres biler. Kl. 22 i toget
hjem, var de 2 fuldstændig enige om,
at det mest forfærdelige var striber på
vinduerne, de skal vaskes i regnvand
osv…osv… Alt i mens de dulmede
deres frustrationer, over snavsede
biler, i resten af rødvinen.

Så blev jeg så klog…
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Resultatlisten fra kvindernes løb, bemærk de gode resultater 4
Hsok´ere inden for de første 15, rigtig flot.
Så det er ikke kun for den gode mad de har med, at vi er meget
glade for at de tar´med til Holmen.
Og så lige en tak til dem tar´ med og gør det til en rigtig hygge-
lig dag/ aften. Som Lise siger, det koster 75 kr. tager 7 timer at
løbe 7.532 km. men hvor er det hyggeligt. Hilsen Ivan

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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Der er flotte goodiebags til a
lle løbere
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"Espergærdeløbet"
- en sommerdag i paradis

132 atleter deltog søndag den 3. juni i
"Espergærdeløbet" - Fjerde afdeling af
Craft Grand Prix 2012 - Nye atleter på
podiet!
Endnu et af Craft Grand Prix seriens
smukke løb, en skøn rundstrækning i og
omkring Egebæksvang i Espergærde, viste
sig i år fra noget af den bedste side, man
som aktiv løber kan ønske sig: Dejligt
sommervejr og ingen vind! Om det var
det skønne sommervejr, der lokkede de
friske løbere i skoven, skal være usagt,
men det var et rigtig flot  felt, der snoede
sig gennem den kuperede sommerskov.
Igen fik Craft Grand Prix seriens løb en ny
vinder på herresiden. I Kenneth Rasmus-
sens og andre favoritters fravær, løb
Esben K. Rasmussen, med sejren - ikke
overraskende, men alligevel bemærkelses-
værdigt. - Esben K. Rasmussen har i de
tidligere løb placeret sig på fornemme top-
placeringer. Esben K. Rasmussen gennem-
førte det 5 km lange og kuperede løb i
tiden 17:47.
Nummer to i løbet blev Patrick Mølholm,
HIF Atletik. Patrick Mølholm kom i mål i
tiden 17:52. Per Rasmussen blev nummer
tre i tiden 18:07.  

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev HSOK’s Anne Dorte
Fredriksen - Hun vandt på fornemmeste
vis i tiden 21:08 - Det
var Anne Dorte’s
anden sejr i dette års
Craft Grand Prix
serie. - Det tegner til
nogle spændende
opgør i de komme-
dende løb med blan-
det andet Rikke Chri-
stensen, der også har
vundet to løb i dette
års serie, men som
desværre måtte udgå
i Egebæksvang.
Nummer to blev
Maja Brinch i tiden
21:32.
En rigtig flot præsta-

tion. Det bliver spændende at se, om Maja
i de kommende løb kan løbe sig til endnu
flere top placeringer. 
Anne Mette Aaskov blev nummer tre i
tiden 21:39

HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers for de friske HSOK
atleter?
På herresiden var der en intens kamp om
topplaceringerne. Rolf Lund trak sig sej-
rigt ud af den “interne”dyst og placerede
sig på 6. pladsen i tiden 18:27. Men det var
først efter en hård kamp med Peter Arhn-
ung, der blev 7’er i tiden 18:31. På 8. og 9.
pladsen kom Jens Jonassen og Michael
Bentzen i henholsvis
18:43 og18:45 - Altså
også efter en hård
kamp om placerin-
gerne!  
Den gode Bo Søby
formåede endnu en
gang at placere sig i
top 15. Bo gennem-
førte i tiden 19:59....
Ja, det er tæt på...
Men inden for.... 
Annette Hansen løb
endnu et godt løb og
vandt sikkert sin
klasse; 50 - 59 år i
tiden 21:43. Det rak-
te samtidig til en
samlet 4. plads.
Sussie Bogut blev 5’er i tiden 22:10. På 6.
pladsen kom Linn Bertram i 22:38.
Ditte Holme, der har været  plaget af ska-
der på det sidste, kæmpede sig til en fin
11. plads i tiden 25:16. Men hun lå længe
og kæmpede med Vibeke Knudsen og Lis-
beth Jørgensen. De gemmenførte i hen-
holdsvis 25:22 og 25:28, hvilket rakte til
placeringer som 12 og 13.
Katarina H. Rasmussen og Mikala Nielsen
havde også deres lille interne dyst. Katari-
na havde overtaget til sidst og endte på en
samlet 14. plads i tiden 25:52. Mikala blev
samlet nummer 16 i tiden 26:06.
- Alt i alt rigtig flotte præstationer! - Men
det er dog mest bemærkelsesmæssigt,
hvor godt det går for vores friske kvin-
der”!- Super sejt og dejligt at opleve!

Næste løb
"Beach Run" - Hornbæk Strand
Næste løb i Craft Grand Prix er torsdag
23. august. kl. 18:30, hvor det er HSOK,
der arrangerer "Beach Run" - Et rigtigt
smukt løb, hvor der løbes på stranden fra
Hornbæk Havn mod Villingebæk/Dron-
ningmølle og retur ad stier og gennem
klitterne - Et rigtigt flot og anderledes løb. 
Vi håber at se alle de knap 400 deltagere
fra de første løb, men også nye deltagere.
Det er ikke et krav, at man skal deltage i
alle løb i serien. - Og så skal man huske, at
børn deltager gratis i hele løbsserien!

Den samlede resultatliste kan ses på: 
hsokgrandprix.dk.

Johansen

Craft Grand Prix 2012

“Espergærdeløbet”
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ALLE 
TRÆNINGSLØB

er med på AKTIVITETSLISTEN

som ses andet steds i ”Sokken”

eller find dem på hjemmesiden

www.hsok.dk/orientering

SOKKEN

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

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

Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk
Instruktører:
Kurt Jørgensen, (langrend)
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32 /28 29 86 32
E.mail: kurt.jorgensen@it.dk

Skiudvalget

Motion
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SOKKEN

Turen
Vi har arrangeret tur til Vemdalen i Sverige i uge 7. Vemd-
alen ligger ca. 850 km. nord for Helsingør. For at sikre et
passende deltager antal har vi fra starten tilbudt Hillerød
af komme med på turen.
Som sædvanligt kører vi i bus frem og tilbage, og vi rejser
fra Helsingør lørdag aften den 10. februar og som noget
nyt tager vi fra Vemdalen lørdag aften den 16. februar, så
vi er hjemme i Helsingør i løbet af søndagen.
Der er booket 6 lejligheder, med plads til 8 personer i hver.
De ligger i Vemdalsskalet og hedder Sörgårdarna. De er
bygget i 2004 og er på ca. 80 m2. Der er 4 soveværelser, et
med dobbeltseng og resten med køjesenge, hvor den
underste er på 120 cm. Der er 2 toiletter, opvaskemaskine,
mikrobølgeovn, kabel TV og tørreskab.
Det er i øvrigt de samme lejligheder vi boede i, i 2010.

Vemdalen
Vemdalen består af 3 skiområder, Björnrike, Vemdalsskalet
og Klövsjö/Storhogna. Vi skal bo i Vemdalsskalet, der lig-
ger midt i området.
Der kører skibus mellem de forskellige områder.
Vemdalen er et af de mest snesikre områder i Sverige. De
åbner ofte sæsonen allerede i oktober og lukker i maj. Der
suppleres løbende med snekanoner, så sneen er perfekt.
Når anlægget kører på fuldt tryk, laves en snemængde
svarende til 180 lastbillæs pr. time.

Langrend
Der er i alt 50 km med præparerede langrendsspor i Vem-
dalen - både til klassisk og til skøjt. Hele området byder på
ruter mellem 2 og 8 km. Ca. 5 km af det samlede løjpenet
er med belysning. Derudover er der ca. 180 km kvistede
spor på fjeldet.
Der kan være indført sporafgift for langrend, det er ikke
medregnet i tur prisen.

Alpin
Der er 33 lifter og 54 pister fordelt på det tre områder. Björ-

nrike med 11 lifter og 16 pister. Vemdalsskalet med 9 lifter
og 18 pister og endelig Klövsjö/Storhogna med 13 lifter og
20 pister. Der er bustransport mellem områderne.
Liftkort gælder for alle lifter i området.

Det praktiske
Man sammensætter selv personerne i de enkelte lejligheder
og som udgangspunkt skal hytterne helst fyldes op. Hvis
man ikke ønsker andre personer i lejligheden og dermed
spærre for tomme senge, deles prisen for hytten ud på de
personer der bor i hytten. Hvis vi ikke kan fylde alle hytter
op deles prisen for de tomme senge ud på alle.
Prisen bliver ca. 2.800 kr. per person. Prisen inkluderer
transport, lejlighed og morgenmad ved ankomst.
Der tages forbehold for prisen da den afhænger af antal
deltagere. Den endelige pris vil ikke blive højere end 3.000
kr., så er der for få til at turen gennemføres og den aflyses.
Der er fine indkøbsmuligheder tæt på lejlighederne (ca.
500m) og der er kun 100 til nærmeste lift. Langrendsporene
ligger lige uden for lejlighederne.

Det vigtige
Man kan tilmelde sig på turen indtil torsdag den 30.
august 2012 på listen i klubgården eller til Jørgen Olsen på
tlf.nr. 49112561 eller via e-mail til skiferie@hsok.dk.
Årsagen til den korte frist er at HSOK skal indbetale et
større beløb d. 31. august til Skistar for reservationen.
Der skal indbetales et depositum på 1.000 kr. per person
før tilmeldingen er gyldig. Aflyses turen betales depositum
tilbage.
Depositum skal indbetales til HSOK på følgende konto hos
Nordea Bank Danmark:
Bankkonto reg.2255 konto 0274 114 126
Noter følgende på betalingen "Ski Uge 7-2013"

Nyttige link
www.skistar.com/da/vemdalen/
www.hsok.dk/ski/uge_7_2013

Skiferie uge 7 - 2013 
Vemdalen, Sverige



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør


