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Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk
Tlf.: 29 78 00 31
Vennerne: Sisse Jørgensen
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3000 Helsingør
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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

Klubbens
trænere og
kontaktpersoner:

Bjarne Jensen
22 34 25 24
Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16.45
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 09.00
Onsd.: 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

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykling, tempotræning (ca. 1 time) .......Klædefabrikken, Ndr. Strandvej
O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Cykling langtur racer .............................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) .................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ....................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykeltræning, Racer, ca. 60 km. .........Klædefabrikken, Ndr. Strandvej
Løbetræning ...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning, Racer, ca. 60 km. .........Klædefabrikken, Ndr. Strandvej
Løbetræning...........................................................Klubgården

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

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.

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: Kurt Jørgensen

Konsentrationen lyser ud af ham!. Det viser hvorfor Rolf
er en vindertype. Han har lige vundet DM i hans klasse
meget overlegent. Her et billede fra påskeløbene.
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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

SOKKEN
100 til grillaften den 16 juni. Der burde være basis for at samle hele klubben. Lad os fejre et hektisk forår. I skrivende stund
mangler klubben at arrangere et grand prixløb, en skovcup og
3 skåninger och en dansk - men efter den 16. juni er der stort
set sommerferie.
Rolf

Find vej i Egebæksvang

HSOK sprang i vinters på DOF-toget - “Find vej i...” Det
landsdækkende arrangement fik megen omtale i diverse
medier og det har forhåbentligt fået mange menneskers øjne
op for at orientering er en fremragende måde at få motion og
opleve naturen på.

HSOK har haft et travlt forår, men der er meget at glæde sig
over.
Rigtig mange klubmedlemmer var i sving til DM-sprint og
den gode planlægning og det store arbejde gav pote. Klubben
har høstet meget anerkendelse for arrangementet, som var
uden de “hovsaer”, som ellers kan forekomme. På forhånd
havde man rynket lidt på næsen af stævneplads og terrænet,
men pladsen fungerede rigtig godt og folk var glade for
udfordringerne på Konventum.

På dagen var vejret ikke optimalt. Regnfuldt og køligt. Nogle
klubber samlede efter sigende kun 3 interesserede, mens Køge
samlede ca. 500! (hvad har de gjort rigtigt?) HSOK lagde sig et
sted midt i mellem med et tilfredsstillende deltagertal på 58,
heraf var en håndfuld medlemmer af HSOK i forvejen. Yderligere 13 HSOK’ere var til stede for at give en hånd med. De
fremmødte var hovedsaglig forældre med mindre børn, men
der var stort set alle aldre repræsenteret. Det har ikke umiddelbart fået flere til at melde sig ind i klubben, men man kan
jo håbe på at nogle har fået lyst til at bruge det gratis tilbud vi
har i vores nærskove.

En lille uge efter denne kraftanstrengelse fortsatte en lille
hårdfør skare med at arrangere 4 Påskecupløb og glædede
knapt 200 løbere pr. gang. Fantastisk.
Motionsafdelingen har i foråret foreløbig stået for 3 Grand
prixløb med skal vi sige pæn men ikke pralende deltagelse.
Det var de store ting.

Jeg har en idé om at vi efter sommerferien udstyrer alle medlemmer af klubben med en lille stak brochurer. Disse brochurer skal stikkes i hånden til dem man kender med en snak om:
“Jeg ved du løber en tur en gang i mellem på egen hånd, eller
jeg ved du gerne vil i gang med at motionere - Er dette ikke
noget for dig?” I brochuren skal være en række tilbud: F.eks.
løbetræning for begyndere eller kursus i o-løb.
Rolf

Oveni kommer alle de små arrangementer. Klubbens trænere
møder trofast op uge efter uge til Turbotøsetræning, sjoskertræning, fredagstræning, lørdagstræning, marathontræning
og Stigs nye begyndertræning. På O-siden har der været tekniktræning næsten hver tirsdag og mange lørdage med skiftende banelæggere. Der har været gjort en ekstraindsats for at
få nye o-løbere og vi har haft en Find vej dag med deltagelse
af 58 unge og gamle, hvor vi forhåbentlig ser nogle af dem
igen.
Jeg er specielt glad for at mange motionsløbere hjalp med til
divisionsmatchen og kastede sig ud i orienteringsløb. Forhåbentlig ikke for sidste gang. De er i hvert fald blevet registreret som o-løbere til DOF og det har kastet en præmie af
sig. Vi er den lille klub, der har haft den største tilgang af oløbere i april måned (12).
Der har været 2 fællesspisninger - den første tiltrak hele 30,
selvom “festen” kun var annonceret med en uges varsel. Der
var deltagelse af både motionister og o-løbere. For nylig har
der været afholdt klubmesterskaber i orienteringsløb. Det
arrangement samlede knapt knapt 50 som enten løb eller spiste eller begge dele. Det ville glæde mig, hvis vi kunne samle

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

Mor og datter på “skattejagt” i Egebæksvang

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Velkommen til:
Josephine Lind Simonsen
(junior)
Æblehaven 22
Helsingør
Karina Poder (junior)
Sabroesvej 17E st.th.
Helsingør

3 Skåningar
och en Dansk

deltage – helt eller delvis – kan disse
interesserede se alle detaljer omkring
stævnet på vores hjemmeside, hvor der
findes link til arrangementet.

Så nærmer dagen sig til at vi atter skal
arrangere ”3 Skåningar och en Dansk”,
der som altid består af 4 etaper, hvoraf de
3 af etaperne afvikles i skov og park
omkring Helsingborg.

Banelæggeren i vores løb er i år Torben
Seir, der således afløser sin bror, Laus,
men begge tilhører jo klubbens ypperste
som banelæggere, og det tør jeg godt
garantere også sker i år.

Arrangementet finder sted i dagene 15.,
16. og 17. juni 2012, og vores etape foregår lørdag formiddag, den 16. juni, hvor
løber afvikles i ”Egebæksvang med den
store parkeringsplads på Strandvejen som
stævneplads m.m.
Hvis nogle af vores medlemmer ønsker at

Hvis nogle af jer ikke ønsker at deltage i
løbene, men gerne vil give en hånd med,
så giv endelig besked herom til Torben
eller undertegnede.
Flemming Larsen

Bagsiden er ledig for
ny annoncør.
Donation fra Nordea
"SOKKEN"
Hvis du ikke ønsker klubbladet "Sokken" i din postkasse, men kun læse
den på klubbens hjemmeside, så kan
du framelde den, ved at sende en mail
til Marie.
m.krogs@stofanet.dk

OBS

Som tidligere oplyst, donerede Nordea-Fonden et flot beløb på små kr. 20.000,til brug ved klubbens indkøb af natlamper og SI-brikker.
Selv om vi naturligvis tidligere har sagt en stor tak til Nordea for den flotte
bevilling, benyttede vi DM Stafet til at invitere filialdirektør Torben Baadsgaard
til dels at overvære stævnet og dels for at vi kunne udtrykke en personlig tak
for gavebeløbet.
Som det fremgår af billedet, har Rolf og Flemming samt Torben Baadsgaard
godt fat i checken, der efterfølgende blev indsat på klubbens konto i Nordea.

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

LARS LUNDSGAARD

"HSOK"s
hjemmeside

Fax 49 21 69 88

hsok.dk

aut. el-installatør

49 21 68 68
www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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Ved Palle Breunings død
Palle Breuning døde lørdag 19.maj efter knap en uges
sygdom og hospitalsindlæggelse og blev bisat fra Helsingør Domkirke fredagen efter kl.11. Et tidspunkt hvor
han ellers skulle have været sammen med alle De grå
Sokker i Nyrup Hegn, i ”Palles skov”, hvor han var
ansvarlig for de faste poster. Nu fulgte 50 HSOK’ere
ham i stedet på den sidste færd.
Palle blev kun 75 og var trods et dårligt knæ og et par
tidligere hospitalsophold i fuld vigør, så hans død kom
som et chok for alle. For kun 2 måneder siden stod Palle som stævneleder på et succesfyldt DM Sprint og kort
tid efter som medarrangør på De grå Sokkers årlige
træningslejr. Planlægningen af næste års diskuterede vi
inde på Rigshospitalet dagen før han døde
Palle flyttede til Helsingør i 2000 efter at han var blevet pensioneret fra sit job som skoledirektør i Haderslev. Han var født i Vejle og udlært typograf, inden han valgte lærergerningen, som bragte ham vidt
omkring, herunder et længere ophold i Grønland, Her endte han som skoleinspektør, inden han fik jobbet i Haderslev.
Flytningen til Helsingør var Ulla årsag til, da hun gerne ville tættere på børn og børnebørn.
Hun virkede som lærer på Rønnebær Alle, indtil også hun blev pensioneret.
Palle var et naturmenneske, spejder og o-løber fra barnsben i Vejle, og aktivt medlem i den lokale Oklub, HTF, efter ankomsten til Haderslev. Inden flytningen til Helsingør havde han da også for længst
spottet HSOK og deltog bl.a. i DM Nat 2000 i Gurresøskovene, lige inden han flyttede herop.
Det varede ikke mange dage før Palle blev medlem af HSOK og De grå Sokker.
Fra starten af tilbød han sin arbejdskraft for klubben. Palle efterfulgte Tonni Nilsson på den vigtige post
som klubbens skovkontakt og blev formand for træningsudvalget, som han fik reorganiseret med stor
succes. Også som meget kompetent stævneleder og banelægger ved vore åbne løb, medansvarlig for
vore faste poster, som nu er konverteret til ”Find vej-projekterne”, og medarrangør af De grå Sokkers
træningslejre de seneste 12 år.
Palle var en stor mand, ikke bare fysisk fyldte han meget, han havde også stor menneskelig kompetence.
Han vil blive savnet meget og efterlader et tomrum, som kun delvist vil kunne udfyldes af andre.
Æret være Palle Breunings minde.
Søren Østergaard
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ORIENTERINGSAFDELING EN

Her går en mand
-han er glad

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

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

Helsingør Therm
Har du tænkt påat 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,

Banelægger Laus har lige inspiceret banerne i DM-sprint
ved LO Skolen og er godt tilfreds med det han så og hørte.
Han kunne konstatere at alt gik som planlagt med rigtige
svære og spændende baner.

o.s.v.

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

49 21 22 11
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DM-sprint afviklet
yderst tilfredsstillende.

væsentlig funktioner, så kan et sådant arrangement
ikke gennemføres. Både de store og de små tandhjul
skal køre, for at maskinen virker.
Tak til alle der medvirkede. Kurt har taget billeder på
dagen. Nyd dem.
Flemming og Palle

Det var i hvert fald hvad mange deltagere og gæster
sagde om HSOKs afvikling af dette danmarksmesterskab 31. marts omkring klubgården. Som arrangører
må vi nok i al beskedenhed tilslutte os denne vurdering velvidende, at der nærmest selvfølgelig kun var
visse skønhedspletter.
Vi har efterfølgende hørt, at mange deltagere havde
deres tvivl, om løbet kunne afvikles tilfredsstillende i
dette terræn. Men Laus´ baner vidste sig at give mange løbere store udfordringer – ikke mindst på LOskolen.
Deltagerantallet på 530 var flere end vi planlagde
efter, og det kunne have været en langtrukken affære.
Første start var kl. 13 og kl. 16 præcis var der præmieuddeling. Lige efter planen.
Vi valgte at kalde både dame- og herremedaljetagerne op på præmieskamlen samtidig. Det afkortede en
ofte tidsrøvende affære, og vi kan se, at denne idé
efterfølgende blev brugt ved den følgende dags DMultralang.

Denne artikel blev desværre Palles sidste til klubbladet.
Jeg vil savne hans altid positive kritik samt gode råd
hvis noget skulle brydes om eller flyttes til en anden
side så det passede bedre ind.
Vi er mange der vil savne Palle og hans altid hjælpende at være på.
Kurt

Godt nok havde godt et par håndfulde HSOK-er
brugt oceaner af tid på forberedelserne, men uden
alle dem, der på selve dagen mødte op og udfyldte
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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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4 etape
Mandag 9.april
Nyrup Hegn
Naturcentret
"Nyruphus"
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DM stafet
& DM lang
I år er DM stafet i Linå Vesterskov lørdag den 15.9., og
DM lang i Husby Klitplantage søndag den 16.9.
Skovene ligger ikke lige i nærheden af hinanden, og derfor bliver det i år sådan, at vi kører hjemmefra Helsingør lørdag morgen til stafetten, og efter denne tager vi
til Danhostel i Holstebro, hvor der er reserveret 25
senge (husk sengelinned eller sovepose) og hvor vi skal
spise en 3 retters buffet menu kl. 19.
Bagefter bliver der snak om dagens løb og selvfølgelig
også om, hvordan vi skal løbe i Husby Klitplantage dagen
efter.
Vi kører i egne biler og jeg vil foreslå, at vi, for så vidt
det er muligt, laver samkørsel.
Prisen bliver 385,- p.p. for middag, overnatning og morgenmad. Hvis man gerne vil smøre en madpakke, koster
det 36,- kr. og skal markeres på tilmeldingen.
Der er tilmelding på liste, ophængt i klubgården inden
den 1.9.
Mette Seir Hansen

Årets første divisionsmatch i 3. div.

Lene Jensen og ungdomsløber Lin Røpke gjorde det
godt på den længste damebane ved at blive nr. 2 og 4, og
på bane 6 var Rikke Toft Boesen og Lis Røpke fremme
som nr. 3 og 4.

Den 29. april stævnede en pæn flok HSOK´ere mod Gribskov, Duemose for at dyste i 3. div. mod Ballerup, FSK og
PI. På trods af, at flere af sidste års medvirkende ikke længere var til disposition, var det lykkedes at samle hele 56 til
matchen. Det er flere end i de sidste mange år. Det skyldtes primært, at Bjarne og et par andre havde ladet jungletrommen gå og havde fået overbevist mange af løberne
om, at de også kunne være med som o-løbere.
Som en sidegevinst til den pæne opbakning blev HSOK
kåret som månedens klub af Orienteringsforbundet, grundet de mange nye o-løbere. Men hvad der også imponerede en garvet rotte som mig, var, at af de 56 var der kun én,
der fik forfald på selve dagen, grundet sygdom.
Rikke viste gode evner i
o-løb

Alle kæmpede det bedste, de havde lært, og det lykkedes
for fem af klubbens løbere at stå øverst på deres bane, henholdsvis bane 1, 4A, 5, 7A og 8. Imponerende, at en ældre
herre som Rolf Lund, der kunne stille op på bane 3A, vælger udfordringen på bane 1, og endda topper der, godt 8
min. foran nr. 2. John Miené vandt bane 4A, og der var
dobbeltsejr med Jørgen Jensen på andenpladsen. William
Lund Christensen beviste igen, at han er den fødte o-løber,
ved på bane 5 at løbe 10 min. hurtigere end nr. 2. På bane
7A fik Michael Bentzen en flot debut ved at vinde banen.
Rikke Christensen var på bane 8 kvikkest, idet hun gennemførte de 3,2 km på 16.27 og endda fik tid til at klippe
en række poster undervejs.

Det var skønt at se, hvor godt
de nye klarede sig på deres
bane. Jeg håber, de har fået
smag for mere! Generelt var
der en god stemning i truppen, der hyggede sig på
stævnepladsen, til det endelige resultat forelå. Det var
derfor til at bære, at det kun
blev til en enkelt sejr.

Resultaterne: HSOK-Ballerup 79-99, HSOK-PI 84-93 og
HSOK-FSK 97-81.
Til efteråret skal vi løbe returmatch, der så bliver afgørende for, om vi bagefter skal løbe op- eller nedrykningsmatch. Jeg håber, at alle fra slaget i Duemosen, der for øvrigt
var ret ”moset”, har lyst til at være med igen, og gerne
endnu flere. Også tak til fremstillerne af de lækre kager.
Det var en rigtig god dag i den næsten grønne skov.
Eva
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Tips og tricks

evner eller....vil jeg have nogle “tæsk” ved at tage en
bane, der er for svær? For børn gælder det: Begynderbaner - eller følgeskab med voksen!

“Al begyndelse er svær” siger man og det er der noget
om.

For voksne er det mere speget. Start med succesoplevelserne, men på et tidspunkt vil jeg anbefale at man udfordrer sig selv og prøver at skulle løse nogle “store” problemer.

Denne lille klumme handler om hvilken bane jeg skal
vælge, når jeg ikke har prøvet orienteringsløb før.
Stil dig selv følgende spørgsmål:
1. Er jeg et barn (under 9-12 år- der er stor forskel på
børn)
2. Er jeg bange for at blive væk?
3. Kender jeg ikke de elementære signaturer?
4. Kan jeg ikke retvende kortet ved hjælp af et kompas?
Svarer du ja til det hele - så vælg en begynderbane + en
voksen/erfaren, der vil ledsage dig.

Hver tirsdag aften er der tekniktræning. Mit bedste råd
til de voksne begyndere: Prøv efter et par lette løb en
kort svær og afsæt en time og se om du kan nå banen
igennem. Det er ikke et nederlag ikke at nå banen indenfor en time. Prøv allerede fra starten af din karriere at
bevæge dig i et jævnt tempo hele vejen. Eliteløbere løber
tæt ved deres max hele vejen og har kun ganske få stop
på hele turen, hvis de overhovedet har nogle. Det kan du
ikke regne med at kunne. Men begyndere løber tit i korte
spurter efterfulgt af 1 min kortlæsning. Det er en dårlig
idé. Som begynder er det er bedre at gå raskt til og læse
kortet mens man går. Det vil give nogle gode vaner fra
start. Når man behersker dette kan man øge tempoet.
Nøgleordene er kortkontakt og koncentration.
Man siger også :“ Øvelse gør mester” og det er der også
noget om.

Svarer du nej til de to første og ja til de to sidste spørgsmål - tager du en begynderbane f.eks. alene.
Svarer du nej til alle fire spørgsmål kan du vælge en let
bane, en mellemsvær bane eller en svær bane.

Kom til grillaften i HSOK
Lørdag d. 16. juni gentager vi den tidligere succes med
fællesspisning, og indbyder til en hyggelig grillaften fra
18.30-21.30. Vi står for kød, salat, brød og andet lækkert
tilbehør, så det eneste du skal gøre er at sende en mail til
rolflund@stofanet.dk og medbringe egne drikkevarer.
Vi glæder os til at se dig. Pris 50 kr.
Rikke og Rolf

Soon-Ae , Karina og William til divisionsmatchen

En begynderbane er defineret som en bane, hvor alle
poster ligger ved “store genstande” Typisk vejkryds,
stikryds, sti/grøft, dige/sti eller til nød en kæmpehøj.
Mellem posterne er der typisk 1-2 momenter, dvs valgsituationer, hvor du risikerer at blive væk, hvis vælger den
forkerte vej.
(farvekode grøn)
En let bane er lidt sværere end en begynderbane. Postplaceringerne er stadigvæk “store”, men der kan være 2-4
momenter mellem hver post. (farvekode hvid)
En mellemsvær bane bør være en bane, hvor posterne ligger tæt ved ledelinjer eller med store opfang før eller efter
posten og gerne med 2 vejvalgsmuligheder - et linært (på
stier og veje) og et gennem terrænnet. Sværhedsgraden
varierer ofte meget og kan i værste fald indeholde to
meget svære poster mens resten er begynderposter. (farvekode gul)
En svær bane er gjort så svær som mulig. Posterne ligger
inde i terrænnet, og kan være ved “små genstande” dvs.
sten, huller, slugter, udløbere, sadler, lavninger osv. For
at komme fra den ene post til den anden tvinges man
gennem terrænnet og det tilstræbes at stivejvalg er det
mindst fordelagtige. (farvekode sort)
Man må gøre op med sig selv: Vil jeg have en succesoplevelse og tage en bane, der er for let, i forhold til mine
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Specialtilbud

Samme dag om formiddagen (kl. 9.30) kan man gå/løbe
en kort svær bane til "3 skåninger och en dansk" i Egebæksvang. Skoven er meget velegnet til nye løbere.
Espergærde , Snekkersten, jernbanen eller Øresund
omkranser skoven og det er svært at blive helt væk. Men
den er udfordrende nok fordi postplaceringerne er små
og skoven uigennemsigtig mange steder. Løbet tiltrækker ca. 7-800 svenskere og nogle enkelte danskere. Kom
og oplev et stort stævne og få nogle udfordringer i skoven. Tilmelding senest 12/6.
Rolf

SOKKEN
Klubmesterskaberne.

Med Søren Østergaard som banelægger og Rolf
som Chefkok var der lagt op til en ualmindelig
hyggelig og spændende eftermiddag og aften i
Krogenberg Hegn og Klubgården.
Arrangements chefen Søren havde påtaget sig
arrangementet som banelægger og stævneleder,
da det var svært at få andre til det...de fleste vil
jo gerne løbe sådan en dag, så mange påtager
sig et lidt mindre ”ansvar” som kan kombineres
med løberiet...feks havde Rolf flere køkkenhjælpere, så der allerede var gang i køkkenet tidligt
om eftermiddagen, så ”køkkenet” også havde
mulighed for at deltage i kampen om mesterskaberne samt kampen om at undgå sneglen og
skildpadden....eller er der noget jeg misforstår..
”vinderne” modtager jo de 2 trofæer med en
værdighed som var det en wm de havde vundet.
Søren havde allieret sig med Laus...forstået
sådan at ”Laus” s koncept...”Hvordan undgår
vi at Rolf vinder” var det der blev løbet efter på
dagen...Varierende banelængder, ikke efter
hvor god man er, men efter aldersklasse inddeling...så herre/dame 21 har de længste baner og
så falder banelængderne både ned igennem
ungdomsklasserne og op igennem
oldboys/Girls klasserne.
Systemet kan nok holde nogen år endnu...men
Rolf bliver jo også ældre...og skal dermed...ja
allerede nu..løbe kortere end flere af klubbens nytilkomne..
Så inden længe må der findes på nyt hvis konceptets overskrift skal holde...ellers må man jo kigge på om der er
nogen der skal løbe på bare fødder, på kurvekort eller
andre tiltag der kan gøre at vi alle konkurrerer på ”ens”
vilkår...
Præmieoverrækkelsen fandt sted ved den overdådige
”middag” som Rolf og hjælpere havde kreeret...det var så
godt, der var rigeligt og stemningen var herlig. Mestrene
..snegl og skildpadde vindere kan du se herunder...tak for
et herligt klubmesterskab til ledere og hjælpere.
Hos herrene blev klubmester
Peter Larsen
af John Pihl og Rolf Lund.
Hos Kvinderne blev klubmester Lene Jensen
af Inge Olsen og Birgitte Krüger

tæt fulgt
tæt fulgt

Vinder af Skildpadden blev:Lasse Nilsson
Vinder af Sneglen blev: Mette Bertram
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”De grå Sokkers” træningslejr

og slugter, så der var bestemt ”gråsokker”, der fik
noget for pengene.
Det var atter i år Palle Breuning og Søren Østergaard,
der var turarrangør, og vi deltagere var alle enige om,
at de kan deres metier, så allerede nu kan vi godt
begynde at tænke på, hvor næste års træningslejr (
2013) skal udgå fra, i hvilken forbindelse det skal
bemærkes, at ”De grå Sokker” da tænker fremad, idet
turkomiteen (Palle og Søren) allerede har offentliggjort, at træningslejren i 2014 igen vil have Anneberg
Vandrerhjem som base!

Den årlige træningslejr fandt (også) i år sted i strålende sommervejr, hvor det til orientering kan oplyses,
at det var 19. gang, at de ”grå” var af sted på de 3
dages træningslejr!
I år var træningslejren henlagt til Odsherred med Anneberg Vandrerhjem
som base, der viste
sig at være et meget fint
sted til et sådan formål.

En meget tilfreds deltager i træningslejren.

På vejen til Anneberg blev
det første løb afviklet i Kongsøre Skov, hvor de nyudsprungne bøgegrene og anemoner udgjorde en flot
kulisse ikke mindst under den efterfølgende frokost
ved stranden.
Løbet dag 2 – stafetkonkurrencen – blev afviklet i
Anneberg Skov, hvor ”vores” vandrerhjem meget
smukt ligger lige op til skoven, så såvel start som mål
udgik fra vandrerhjemmet.
I de ”gode gamle dage” var det normalt sådan, at der
under dag 2 var o-løb både formiddag og eftermiddag, men sådan er det ikke mere! Nu kan vi kun holde til 1 løb pr. dag, så eftermiddagen blev anvendt til
kulturelle formål!
Dag 3 og dermed sidste dag blev der løbet i Sandflugtsplantagen, der er beliggende op til Rørvig. Denne skov byder på mange detaljer i form af bl. a. klitter

Annoncer i sokk e n
P ris er for 2012

1 / 1 s i d e . . . . . . . 2 , 0 0 0 k r . p r . år
1 / 2 s i d e . . . . . . . 1 , 2 0 0 k r . p r . år
1 / 4 s i d e . . . . . . . . . . 6 0 0 k r . p r . år
mi n i m u m . . . . . . . . 5 0 0 k r . p r . år

Henv.: Kurt Jørgensen.
Tlf.: 49 21 54 32 / 28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk
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VENNERNE

SOKKEN

I år er det 25. gang, at HSOK ´s Venner arrangerer

vandretur

25 ÅRS - JUBILÆUMSTUR

I år går turen til Mühlen in Taufers i Norditalien. (
Molini di Tures)
Siden 1987 har ca. 1060 glade vandrere deltaget i
de nu 25 ture. Turene er gået til Østrig og Italien
og har haft en enkelt afstikker til Frankrig.
Alle turene har været i spændende og smukt
bjergterræn.
Vandreturene blev realiseret på Henning Nielsen
gode initiativ. Det er dejligt, når gode initiativer
holder så længe.
Henning og hans kone Kirsten har deltaget i mange af turene, og skal begge med i år igen.
Henning har taget det smukke foto af dalen Arnthal, som vi genser i år.
Sisse

Vandrere fra en af de første ture.

Foto af dalen Arnthal

Foto af Henning Nielsen med en gruppe

Tre Skåninger og En Dansk
D. 16. juni er HSOK igen arrangør af Tre Skåninger og En Dansk.
Derfor arrangerer Vennerne naturligvis en kiosk. Der kommer rigtig
mange deltagere. Vi regner med mellem 500 og 7oo sultne og tørstige
løbeglade svenskere.
I den forbindelse håber vi at mange vil melde sig – både til at bage kager
og boller, men også som hjælpere i kiosken på dagen.
Løbet afvikles i Egebæksvang
og har Stævneplads ved Mirasol.
Vil man hjælpe til på dagen
eller bage, kan man ringe til
Verner Rundh på tlf: 22200617.
Verner leverer også folieforme
til kagerne.
Sisse

SOKKEN
HUSK: SCT. HANS – FESTEN
VENNERNE

Årets sommerfest falder i år på Sct. Hans - aften d. 23. juni. Det bliver som også tidligere en grillfest, hvor alle medbringer egen mad og kød til grillen efter smag og behag.
Øl – vin – og vand kan købes til Vennepriser.
Verner tænder op i grillen, så den er klar efter en spændende opgavebane, som Laus
Seir står for at arrangere. Banen vil være udformet, så alle kan deltage, og man kan selv
vælge, om man vil løbe eller gå banen.
Når alle bøffer og pølser er grillet færdige, og mørket sænker sig, laver vi bål i grillen.
Der kommer indbydelser ud til alle, der er medlem af HSOK´s Venner senest d. 25. maj.
Der er tilmelding til Kirsten Madsen på tlf: 40413587 senest d. 9. juni.
Meld jer til og lad os få en dejlig midsommerfest.
Sisse

Forårstur til Stevnsfortet.
Lørdag den 12. maj 2012.

Lad os starte med vejrudsigten:
Nogen sol, ellers skyet med regn. 812 grader. Blæsende med frisk vind
til kuling fra vest.
Trods vejrudsigten - som i øvrigt
holdt hvad den lovede - mødtes 37
Venner kl. 11.30 ved Stevnsfortet. En
vognfuld kom dog 5 minutter for sent
grundet en lille tiltrængt kaffepause
ved Klippinge. Til gengæld fik de lov
at komme 20 minutter før ind i
Stevnsfortet!
Tiden til fri disposition frem til kl. 14
blev benyttet til en rask vandretur ned
til klinten og
retur. Nogle tog endda en lidt større
rundtur i det flotte landskab.
Der blev også tid til frokost.
Udendørsbænkene med borde til frokostbrug blev så vidt muligt placeret i
læ af buske. Den medbragte mad må
have været god for humøret under
frokosten var i top.

Årsagen til at Henning Jørgensens vogn med passagerer kom fem minutter for sent.

De guidede ture rundt på Stevnsfortet
og i de underjordiske gange blev
meget spændende - ikke mindst takket være engagerede guider, som
kunne vise og fortælle i et par timer.
Sent på eftermiddagen var det tid til
hjemkørsel - i regn og blæst!
Mogens

Så blev det alligevel forår ved et udsigtspunkt på Stevns Klint??

Frokostpause i læ af buskene!

Henning og Leif vænner sig til mørket i en af de mørke sidegange under
Stevnsfortet.
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Tusind tak for en dejlig dag
Hvor var det dejligt at så mange dukkede op for at være
med til at fejre min fødselsdag. Jeg blev urolig for hvor de
skulle være! Jeg tror nok at alle fik en plads og fik hygget
sig. Tak for alle taler og sange, der er bare nogle der kan
det der.
Sjovt at høre Trolles anekdote om
hans far der i tresserne var til
cykelløb på Ordrupbanen og spillede på en outsider, (det var mig),
og tjente så mange penge at han
inviterede hele familien i Tivoli.
Tak for alle de dejlige gaver. Det var helt vildt og noget jeg
vil glæde sig over og huske resten af livet.

Heldigt at man havnede i HSOK

Jeg tror det var i 1976 jeg var så heldig at
stifte kontakt med HSOK for at deltage i
den første skitur Jan Knudsen arrangerede, det var før jeg blev medlem. Utroligt
at jeg fortsatte, for de brædder var umulige at holde styr på. Jeg lavede nogle fantastiske kolbøtter
og ødelagde et par nye ski hver uge de første 3 år, på trods
af at vi fik undervisning af en Nordmand. Tredje år jeg var
med fandt jeg rytmen ved at løbe efter en flok Nordmænd
og efterlignede deres bevægelser og pludselig var den der!
Jeg blev sendt til Espedalen med det første kuld Danskere
Dansk Ski Forbund sendte sendte til Norge for at få Danskere som skiinstruktører. Jeg slap gennem nåleøjet og klarede uddannelsen. Det har givet mig mange gode oplevelser og glæder når jeg år efter år underviste på klubbens
skiture.
De seneste år har jeg haft stor glæde at undervise Dansk
Blinde Union’s medlemmer i Norge.

Mange fine taler, Knud sang for til fødselsdagssangen og
Jesper spillede op!

Sjoskerne sang ædedolkenes vise, men som min gamle farmor ville
ha’ sagt: De var meget søde, men gud hvor de åd!

Det at blive medlem af HSOK gav også mulighed for at
prøve orienterings sporten, senere atletik og senest da Finn
startede triathlon op, kunne jeg med stor glæde tage cyklingen op efter at have ligget stille med cykleriet i over 25
år.

En social klub.

Det at blive medlem af HSOK har
også givet en masse venner og en
omgangskreds som har stor social
betydning. Alle typer af mennesker
har vi, meget hjælpsomme og man
kan få hjælp til næsten alt.
Vi har lige fra præst til kirkegårdsgraver, direktører, professorer,
håndværkere, skolelærere. jeg tror
man kan komme hele paletten
rundt.
Alle er lige når de er i klubben, så
HSOK vil altid være “min klub”

Savner o-løb

Desværre har jeg måtte stoppe al løb p.gr. af et dårligt
knæ, og savner at komme ud i skoven og deltage med vennerne. Heldigvis generer knæet ikke cyklingen, som jeg
også holder meget af.
Selv om jeg ikke løber mere, vil jeg fortsat komme i klubben, når lejlighed byder.
Jeg håber også jeg kan blive ved med at lave klubbladet.
Selv om det nogen gange kan være besværligt og “deadline” ikke bliver overholdt, er det en fornøjelse og en tilfredsstillelse når bladet er klar til tryk.

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

Mange hilsner Kurt

Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesiden
under: "Faste poster"
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Birge fyldte

60 år

Den 28. maj lagde LO-Skolen lokaler til “Åbent hus” ved
Birges 60 års fødselsdag.
Der var mange gæster både fra familie venner fra HSOK
og CK. Kronborg som Birge er en vigtig del af.
Maden kan man ikke klage over på LO-Skolen og vejret
var strålende, så det blev en vellykket eftermiddag.

Sjoskernes Oldermand Flemming holdt tale for Sjosker
Birge

Sjoskerne sang Ædedolkenes vise til synet af den dejlige mad som
snart skulle fortæres.
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MAST d Prix 2012
Craft Gran

Flot motionsløb i
Espergærde Centret
130 friske atleter deltog lørdag den 14.
april i Craft Grand Prix seriens andet
løb - SPORTMASTER Løbet
Løberne skulle løbe to runder af 2.5
km i området omkring Espergærde
Centret med mål på Vester Torv inde i
selve Centret. Et nyt og spændende
løb i "Craft Grand Prix" løbsserien.
Både de handlende i Espergærde Centret og de aktive løbere udtrykte efter
løbet stor tilfredshed med arrangementet.
Vinder af løbet blev Kristoffer Thygesen, FIF København. Kristoffer Thygesen gennemførte den 5 km lange rute i
tiden 16:12. En rigtig flot tid. Patrick
Mølholm, HIF-Atletik, blev nummer
to i tiden 16:36. Endnu en fin præstation af den unge HIF atlet.

Esben K. Rasmussen, et nyt frisk pust
i Craft Grand Prix sammenhæng, blev
nummer tre i tiden 16:53. Mens Per
Rasmussen og Søren Baran, blev henholdsvis nummer fire og fem i tiderne
17:07 og 17:13.

Bedste kvinder

Hos kvinderne vandt HSOK's Rikke
Christensen i tiden 19:51. En sikker
sejr. Den anden i træk, idet hun også
vandt det første løb i Craft Grand Prix
2012; HSOK's Forårs Cross.
Nummer to blev
Anne Dorte Frederiksen, HSOK
i tiden 20:14.
Men andenpladsen kom først i
hus efter et
spændende
spurtopgør med
HSOK's Annette
Hansen, der
gennemførte i
tiden 20:16.
Sussie Bogut,
HSOK, blev nummer fire i tiden
20:59. Mens Anne Mette Aaskov blev
nummer fem i tiden 21:16.

HSOK placeringer

kom så knægt, den er god nok!!
Bjørn følger sønnen.

HSOK’s friske kvinder gav den virkelig gas i Espergærde Centret! - 13 seje
tøser i top 18! Sådan!
Ud over de tidligere nævnte kvinder
løb også Rikke Kofoed et flot løb og
endte på 6. pladsen i tiden 21:24. Lene
Jensen havde også fundet det værd at
tage et smut ud og handle i Espergærde Centret og så kan man jo ligeså
godt tage en rundtur i nabolaget. Lene
blev nummer 9 i tiden 22:27. Vibeke
Knudsen, Lisbeth Jørgensen og Katarina Rasmussen og havde en lang og
intens kamp om placeringerne. De
sluttede henholdsvis som nummer 11,
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12 og 13 i tiderne 23:28, 23:36 og 23:37!
Lotte Waldorf og Mikala Nielsen havde også deres kamp! Men på dagen
var Lotte lige en tand hurtigere. De
blev nummer 15 og 16 i tiderne 23:56
og 24:07.
Ellers var det dejligt at se Lisbeth
Espersen med et nummer på brystet
igen! Lisbeth løb løb et fint løb og blev
nummer 18 i tiden 24:15.
Hos herrerne løb Peter Arhnung endnu et godt løb og blev nummer 6 i
tiden 17:22. Jens Jonassen var ikke
langt efter og nappede 8. pladsen i
tiden 17:30 - Endnu en fin præstation
af den ‘gamle” fodboldspiller.
Rolf Lund viste også fine takter og
gennemførte i tiden 17:38. Det rakte til
en samlet 9. plads.
Michael Bentzen blev nummer 11 i
tiden 18:04. Bo Søby kæmpede sig i
mål i tiden 18:33. Mens Ole Hansen
gennemførte i tiden 19:12 og blev
nummer 16.
Alt i alt rigtige mange, fine og flotte
præstationer af de gæve HSOK atleter!!
Den samlede resultatliste kan ses på
hsokgrandprix.dk
Johansen

SOKKEN
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“Tikøb
5’eren”

12

ix 20
r
P
d
n
a
r
G
t
Craf

Tour de Tikøb

Bedste kvinder

Børnerækken

"Tikøb 5'eren" - Endnu et
flot motionsløb i Tikøb
Onsdag den 2. maj deltag 180 motionister i Craft Grand Prix seriens tredje
afdeling - "Tikøb 5'eren"
Et af Craft Grand Prix seriens smukkeste løb, en fantastisk rundstrækning
i og omkring Tikøb i det flotte kuperede landskab, viste sig igen i år fra den
bedste side, man som aktiv løber kan
ønske sig: Det smukkeste sommervejr
og næsten ingen vind. Og det var et
rigtig flot og langt felt, der snoede sig
gennem det kuperede landskab.
Kenneth Rasmussen, Running Rhino
Elite, vandt det 5 km lange og kuperede løb i tiden 16:32. En relativ sikker
sejr. Nummer to i løbet blev Michael
Sørensen, O-racerne, i tiden 16:49.
Mens Michael Sørensen kæmpede for
at hænge på Kenneth Rasmussen,
kæmpede HIF atletiks unge talent
Patrick Mølholm for at lukke hullet til
de to forreste, men det gik desværre
ikke og Patrick Mølholm kom i mål på
tredje pladsen i tiden 17:00. Endnu en
top tre placering til den unge HIF
atlet. Men podieplacering kom først i
hus efter en drabelig kamp med
Anders Hjortlund, TriNord.
Anders Hjortlund, der ellers
også gør sig
rigtig flot gældende i Triatlon, kom i mål i
tiden 17:05.
Esben K.
Rasmussen
kom i mål på
femte pladsen i
tiden 17:12.

Bedste kvinde blev, noget overraskende, Anne Dorte Fredriksen, HSOK, i
tiden 20:06. Men sejren kom først i
hus efter en opslidende dyst med
løbets favorit Rikke Christensen,
HSOK. Lange lå de to kombattanter
og kæmpede om sejren og det var
først på de sidste 50 meter, at Anne
Dorte Fredriksen fik overtaget og
kunne løb i mål som sejrherrer. Rikke
Christensen, der stilede op med lidt
sygdom i kroppen, gennemførte alligevel i den fine tid 20:13.På tredje og
fjerde pladsen kom Annette Hansen,
MK70 Mix, og Rikke Kofoed, HSOK, i
henholdsvis 21:08 og 21:14. Mens
Maria Damtoft, Fredensborg AK, der
har vundet løbet 4 gange tidligere,
blev nummer fem i tiden 21:36.
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Vinder af børnerækken blev Jakob
Karlsen, Stald Hylle. Han vandt suverænt den 1 km lange rute rundt om
idrætspladsen og gennem Tikøb by i
den fine tid 3:34. Endnu en flot
præstation af det unge talent. Nummer to i drengerækken blev Malte
Poulsen. Malte, der også gør sig rigtig
flot gældende i orienteringsløb, gennemførte i tiden 3:43. Nummer tre og
fire blev Mikkel Weihruch og William
Bagger, Stald Hylle, i henholdsvis 3:51
og 3:53. - Altså efter en rigtig herrekamp og væddeløb, hvor det var
dagsformen, der blev afgørende. William Bagger havde dog ikke fået nok
af denne dyst og stillede også op i det
5 km lange
"voksenløb."
Der blev han
samlet nummer 22 i den
flotte tid 20:05.
Endnu en rigtig flot præstation af det
unge talent.
Nummer fem
blev Mikkel
Andersen i
tiden 3:57.
Hurtigste pige blev Frederikke B.
Nielsen, Stald Hylle, i tiden 3:45. Frederikke lå lange og kæmpede med de
hurtigste drenge. - Frederikke blev
faktisk samlet nummer tre! En rigtig
flot præstation. Også hos pigerne var
der hård kamp om topplaceringerne.
Således var der kun 2 sekunder mellem nummer to og tre. Laura Fritzbøger spurtede sig ind på andenpladsen i tiden 4:21. Mens Alberte
Michelsen, Stald Hylle, blev nummer
tre i 4:23. Mathilde B. Nielsen kæmpede sig ind på fjerde pladsen i tiden
4:28, mens Michelle Rosenquist kom i
mål på femte pladsen i tiden 4:38.

SOKKEN
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“Tikøb
5’eren”

- fortsat....
løb og endte på 16. pladsen i tiden 19:06.
Ole Hansen gennemførte i
tiden 19:30, hvilket rakte
til en 19. plads.

HSOK placeringer
På Herresiden blev Rolf Lund bedste
HSOK’er. Rolf gennemførte i tiden
17:52. Det rakte til en samlet 8. plads.
Men det var ikke uden sværdslag.
Rolf lå længe og kæmpede om placeringerne med Jens Jonassen. Men Jens.
måtte sande, at Rolf på dagen lige
havde et ekstra “gear.” Jens Jonassen
blev samlet nummer 10 i tiden 17:59.
Michael Bentzen blev nummer 12 i
tiden 18:18. Bo Søby løb et hæderligt

Ud over de førstnævnte
kvinder løb også Linn Bertram et flot løb i Tikøb og
endte på en samlet 8.
plads i tiden 22:22. Vibeke
Knudsen gennemførte i
tiden 24:15, hvilket rakte
til en placering som nummer 15. Lisbeth Jørgensen
fulgte kort efter på 19.
pladsen. Lisbeth løb i
tiden 24:32. Mens Mikala
Nielsen lige akkurat sluttede uden for
top 20 i tiden 24:36.

Næste løb - "Espergærdeløbet"
Næste løb i Craft Grand Prix er søndag den 3. juni kl. 10:00, hvor det er
Puls 3060, der, i samarbejde med
HSOK, arrangerer "Espergærdeløbet"
- Et rigtig smukt løb i den dejlige sommerskov i Egebæksvang - Et løb med
spændende udfordringer, men et løb
for alle. Børnene skal løbe 1 km, mens
de voksne nyder en 5 km lang og
skøn løbetur.
Vi håber at se alle de frike 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!
Hjælpere
Til sidst skal der fra motionsafdelingens formand lyde et rigtig stort “Tak
for hjælpen!” til alle de flittige hjælpere - Uden deres hjælp - Ingen løb!!
Johansen
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Skal du deltage i
HSOK’s klubtur til
Holmens mil løb 2012?
Løbet afholdes onsdag den 27. juni
Sidste år deltog vi med et stort
hold friske HSOK'ere. Nogle løb,
andre var med som heppere og
indpiskere!
Og HSOK viste stolt flaget med
rigtig mange flotte præstationer
blandt de mange deltagere.
Efter løbet var der dømt hygge på
Holmen! Der blev spist og drukket
til den store guldmedalje. - Vi
håber, at rigtig mange vil tage i
mod dette "tilbud" igen i år!

Skriv jer venligst på deltagerlisten i
klubgården, så vi kan få et overblik
over arrangementet.
Startgebyr:
75,00 kr. - Eftertilmeldingsgebyr:
25,00 kr.
Starttid:
Kl. 19:00 med salutskud fra batteriet Sixtus. Børnløb kl. 18:30.
Distance:
7,532 km på asfalt. Blandet andet
langs det smukke kajanlæg, Operaen og Christiania.
Yderligere info:
http://www.sif.nu/index.aspx

Motion
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Marathon træningen
HSOK Marathon træning
Så er marathon træningen slut for denne sæson. Siden opstart
af begynder træningen i Starten af September har der været alt
fra meget få til 27 til træning. Deltaget toppede omkring jul og
nytår, hvilket jo nok skyldes diverse nytårsløfter.
Der er efterhånden ikke det sted i Nordsjælland vi ikke har været...man kan komme vidt omkring
når kilometerne når op over de 25...Ruterne har hver gang været afmærket med vores røde pileskilte, da det er alt for svært at forklare en rute på feks 26 km...ja måske ikke forklare den...men få deltagerne til at huske den...og da det ikke er alle der følger fartholderne så er det nemt for dem som
stikker af for holdene...eller helst vil løbe alene fra start, at huske hvor det lige er man skal dreje når
man kommer igennem byerne undervejs.
Systemet er dog ikke fejlfrit...I år har vi blandt andet været ude for at Puls 3060 har kopieret vores ide...og laver fuldstændig identiske røde skilte..hvilket blev opdaget en fredag på vej op ad Kellerisvej..da vores skilt skulle sættes op sad der et
i forvejen...fuldstændig magen til vores...den første tanke var at det havde hængt der siden sidste år...og var blevet
glemt...men ved nærmere eftersyn af skiltet stod der med små bogstaver.."Puls 3060 begynder træning",
Hvor vi jo på vores har skrevet Hsok marathon træning....nå men begge klubber skulle dreje til højre så ingen fare....Henne ved Hornbækvej kom dog problemet for Puls 3060 skulle dreje til højre og vi til venstre...så der hang 2 skilte..helt identiske og pegede hver sin vej...(Det er ikke muligt i løb at se teksten kun pilene) så det var med at huske at fortælle det ved
instruktionen inden starten
Vi har haft god hjælp af fartholderne som i år feks har været Peter Balstrup som hver lørdag har løbet 6 min pr. km og
passet det hold..Herudover har vi været godt hjulpet af Mette Arhnung, Jacob, Helle S og andre som alle har fungeret
som "vikarer" når nogen har været forhindret eller er gået kolde undervejs.

Marathontræningen i tal:
Træningsdage : 32
(Incl de 5 fortræningsdage)
Højeste deltager antal: 27
26 December og 7 Januar
Laveste deltagerantal: 1
Dagen før BTs halvmarathon
Udlagte ruter: 584 kilometer
Løberne har deltaget i:
"Den grønne Halvmarathon"
"BTs halvmaraton"
" Hamborg Marathon"
"Københavns Marathon"

God start på
onsdags cykelturene
Strålende vejr på den
første rigtige onsdagslangtur.
Trods 4 afbud var vi 11
ungersvende der havde
mulighed for at møde kl.
09:00 i Klubgården til den
første af forhåbentlig mange
ture rundt i nordsjælland.
Som man kan se på billedet nød vi
kaffe og kage i det dejlige vejr.
PS. Husk også Trolle kører kl. 10:00
om torsdagen fra Klubgården
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Skisæson 2012 – 2013

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

Det har været forholdsvis nemt at beslutte hvad
skiudvalgets skal koncentrere sig om i skisæsonnen 2012 – 2013.
Der er 12 medlemer af klubben som har tilmeldt
sig Vasaloppet 2013, hvilket viser at dem der
løber på ski i klubben vælger Vasaloppet som
sæsonnes mål.
Hvis der sidder nogle nu og tænker at det kunne
da godt være at man skulle prøve at gennemføre
Vasaloppet så er det desværre forsent idet alle
startnr. er solgt og det blev de allerede d. 15
marts hvilket er ny rekord og viser at det ikke
kun er her i klubben at interessen for Vasaloppet
er stor, men der er stadig mange løb i Vasavecka
som man kan deltage i så det er bare at tilmelde
sig

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

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

RULLESKITRÆNING

Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag

d. 25. februar
d. 26. februar
d. 27. februar
d. 28. februar
d. 01. marts

KortVasan
TjejVasan
Öppet Spår
Öppet Spår
HalvVasan

30 km
30 km
90 km
90 km
45 km

Vi planlægger at deltage i et par af seedningsløbene til Vasaloppet bl.a InterSportloppet og
Evertsbergrennet. Når terminsliste forlægger
skriver vi mere om det her og på hjemmesiden.

Oplysninger angående rulleskitræning, ring til Henrik Bang

ALLE
TRÆNINGSLØB
er med på AKTIVITETSLISTEN
som ses andet steds i ”Sokken”
eller find dem på hjemmesiden
www.hsok.dk/orientering
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

