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Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@it.dk
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Orientering:

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk
Tlf.: 29 78 00 31
Vennerne: Sisse Jørgensen
hogsjorg@stofanet.dk
Tlf.:49 21 84 86

Nivi Warthoe
Tlf: 20 86 15 94

Mand.:kl. 17.00 Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 17.00 O-tekniktræning ....................................................Klubgården

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

Onsd.: kl. 17.00 Løbetræning (interval Sjoskerne) ................................Klubgården

Indlæg til SOKKEN sendes kun
til een person!

Sønd.: kl. 09.30 Cykeltræning, (MTB, vej & sti.) .............................Klubgården

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.

Klubbens
trænere:

Fred.: kl. 10.00 O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30 400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30 Cykeltræning, (MTB, vej & sti.) .............................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00 Løbetræning ..........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00 Orienteringsløb...............................Se orienteringskalenderen

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

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

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

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.

Turbotøser:

Kontingent
Kontingentet opkræves
pr. 1. januar for hele året

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

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

Foto: Kurt Jørgensen

Glade pigesmil fra HSOK’s kvindeløb

Er du i tvivl, ring til Kurt
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Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

SOKKEN
For også at fastholde nye medlemmer, har o-afdelingen ansat
Nivi Warthoe som o-træner, hvilket både er en fordel, men også
en nødvendighed for at fastholde nye interesserede o-løbere, men
samtidig er jeg også sikker på, at alle klubbens orienteringsløbere
kan have stor gavn af det nye træningskoncept, så bak nu afdelingen op! Nogle vil måske spørge om, hvordan vi har råd til at
ansætte en træner. For mig er det dog ikke et spørgsmål alene om
hvorvidt vi har råd, men mere om vi har råd til at lade være! Jeg
må dog erkende, at "lige nu og her" har vi ikke (på grund af
renoveringssagen) et tilstrækkeligt sikkert økonomisk grundlagt
for at ansætte træner(er), så derfor var det en meget glædelig
overraskelse for os, at "HSOK´s Venner " på receptionsdagen
meldte ud, at de økonomisk - for en tid - godt ville støtte trænerhonoreringen, så en stor tak herfor til "Vennerne".
Som mange medlemmer nok er klar over, har HSOK aldrig haft
lønnede trænere, men vi er nu måske på en skillevej omkring dette punkt! Jeg må i den forbindelse slå fast, at hvis vi vil "overleve", ja, så må vi, hvis der ikke er andre muligheder, ansætte
trænere, hvilket vi jo også har på andre områder i klubben, så lad
os bruge den kommende tid til forholde os til dette emne, som på
ingen måder skal forbeholdes o-afdelingen, men også gælde
klubbens øvrige trænere, hvilket emne bestyrelsen vil tage op til
drøftelse snarest muligt, herunder fremlagt som emne på næste
generalforsamling

Så er de nye bade og- omklædningsrum taget i brug til stor fornøjelse for os alle.
Som afslutning på renoveringen blev der indbudt til reception
den 15. september, for øvrigt samme dag som folketingsvalget i
hvilken forbindelse jeg dog skal oplyse, at vi kom først med
vores indbydelse, men måske var dette sammenfald årsag til, at
de indbudte politikere - dog med undtagelse af formanden for
Idrætsudvalget, Jørgen Hansen - og den lokale presse desværre
ikke mødte frem, hvilket jeg undrede mig over ikke mindst set i
lyset af, at ejendommen ejes af Kommunen!
Alle os der var til stede, hvor der nok var mellem 70 - 80 medlemmer m.v., fik dog et par hyggelige timer sammen, og hvor det
flotte resultat først blev besigtiget, inden HSOK bød på lidt at
spise og drikke.
Der var en meget stor tilfredshed fra medlemmernes side med
resultatet, og der blev meget fortjent rettet en stor tak til håndværkerne, herunder tillige de mange frivillige klubmedlemmer,
der har været til meget stor hjælp under hele byggeperioden.
Vel er vores byggesag ikke at sammenligne med "Kulturværftet"
eller Idrætsanlægget på Rønnebær Allé m.fl., men på et punkt
kan vi dog også, nemlig budgetoverskridelse! Bevares, hos os er
der ikke tale om de "helt store beløb" set i samme forhold, som i
de nævnte institutioner, men alligevel er det lidt ærgerligt, at vi
ikke helt har kunnet styre økonomien, men heldigvis skal vi ikke
på lånemarkedet, men økonomien i klubben kan dog godt blive
lidt anstrengt i en periode fremover, men alligevel vil jeg mene,
at samtlige udgifter har været det hele værd.
Når det endelige byggeregnskab foreligger, vil dette naturligvis
komme til medlemmernes kendskab, hvor en evt. uddybning heraf vil kunne ske på generalforsamlingen i februar 2012.

Gennem omkring 35 år har skiafdelingen hvert år kunne tilbyde
en årlig skitur, typisk af 1 uges varighed og typisk i Sverige
og/eller Norge. Efter sidste års tur var jeg dog ikke særlig optimistisk omkrig fremtidens klubture af den art, idet der var alt for få
medlemmer med. Det ser dog ud til, at det nok lykkedes igen
med en tur i 2012, hvor dette initiativ skyldes Jan Knudsen, der
nu har en tur til Beitostølen i uge 9 som et godt (og også billigt)
tilbud, så måske kan vi snart melde udsolgt til denne tur, men tør
du vente på det?
Lad mig dog bemærke, at Skiafdelingen arrangerer andre ture,
bl.a. til "Vasaløbet" m.fl., så tilbuddene er righoldige for den
kommende sæson.
Flemming Larsen

På det sportslige plan har o-afdelingen sat alle sejl til med et håb
om at få nye medlemmer til klubben. Dette tiltag hedder "FINDVEJ", et projekt som vel stort set alle danske o-klubber er gået
ind i. Dette "FIND-VEJ"-projekt afvikles sammen med den normale o-træning, herunder "Familieorienteringen", så jeg håber
virkelig på, at der kommer nye folk til, der synes, at der er sejt at
gå til orientering.

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gasfyrsservice:

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

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Velkommen til:
Anette Nikolajsen (Senior)
Hestens Bakke 5 2.th.
3000 Helsingør.
Steen Hansen (Senior)
Hornbækvej 766
3100 Hornbæk
Vivi Hansen (Senior)
Kristinehøjvej 60
3000 Helsingør
Jannie Christensen(Senior)
Mimersvej 17
3000 Helsingør
Mette Lind Simonsen (Senior)
Æblehaven 22
3000 Helsingør
Kåre Mulvad
Stengade 41 B 2.sal
300 Helsingør
Jesper Weng
Citadellevägen 59
SE- 26139
Sverige
Adresseændring:
Annette Hansen
Bygmarken 6
3060 Espergærde
flyttet til:
Kelleris Høj 10
3060 Espergærde

OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk

Selv om vi ikke syntes om det, er efteråret over os og der syntes langt til næste sommer!
Heldigvis er der masser af aktiviteter i klubben, så fortvivl ikke. Følg med i bladet, det er
stadig sæson for o-løb, skifolket er begyndt at røre på sig, (endnu kun på rulleski). I
motionsafdelingen er der gang i den.Turbotøserne og Veteransjoskerne er i fuld gang.
MTB’eren er gjort klar til vinterens ture, så der er nok af muligheder.
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Klubgården
i brug igen
Efter at klubgården har været lukket
det meste af sommeren, hvor håndværkere og mange frivillige hjælpere
har knoklet med at renovere badefaciliteterne, -kunne der holdes reception
den 15. september.
Mange kom forbi for at se det vellykkede resultat som Laus og co. havde
udført.
Formanden holdt tale ogtakkede alle der havde givet en hånd
med, uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre.

Man kunne dårlig vente med at bese de nye baderum, nogle skulle
prøve de nye saunaer.
Dejligt at se “Ham Seir” igen (midt i billedet) efter den alvorlige
trafikulykke han blev ramt af i sommers.

Formanden for Idrætsudvalget, Jørgen Hansen ønskede tillykke
og roste det gode initiativ og flotte resultat.
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Vision 2015

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

– Klubforløb

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

I forbindelse med vores
deltagelse i Visions 2015
Klubforløb har undertegnede og Nivi Warthoe
samt Preben Brinch haft
møde med Martin Hedal,
Dansk Orienteringsforbund.
Selve mødet var et introduktionsmøde til selve klubforløbet, hvor vi bl.a. fik oplyst, hvilke muligheder,
som DOF (Dansk Orienteringsforbund) kan hjælpe
med i forbindelse med layout og trykning af diverse
materialer til brug ved markedsføring i forbindelse
med kommende FindVej-Projekter.
Dybest set handler det hele om, at vores sport skal
blive mere synlig, hvilket forhåbentlig vil resulterer i
en tilgang af medlemmer. FindVej-Projektet skal ses
som en løftestang til orienteringssporten og som supplement til det ellers udmærkede arbejde, som finder
sted i klubberne rundt i landet. At indgå i et Vision2015 Klubforløb forpligter os bl.a. til at afholde
events i forbindelse med de FindVej pæle, som der nu
er åbnet for i vores 3 nærskove, Teglstrup, Nyrup og
Egebæksvang, som f.eks. familieorienteringen.
Vi forpligter os også til at vende blikket lidt indad og
se på, hvilke udviklingsmuligheder vi har i HSOK –
hvor kan vi gøre det endnu bedre, end vi i forvejen
gør. Og det er vel i bund og grund ikke så tosset endda – vi tog jo de første spadestik i forbindelse med
stormøde i O-afdelingen i januar dette år. Det, der er
vigtigt, er, at vi selv skal kunne følge med.
Nedenfor datoer, som er relevante for klubforløbet.

Træningsudvalg og skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: palle.breuning@mail.dk
Ungdomsudvalg:
Minna Warthoe, Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14, E-mail: miwa@tdcadsl.dk
Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk
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
Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: jan.knudsen@stofanet.dk

Helsingør Therm
Har du tænkt på-

Vigtige datoer:
15. november 2011 – fællesspisning og efterfølgende
infomøde v/ Martin Hedal, DOF, om vision 2015
Klubforløb.
21. januar 2012 – medie- og kommunikationskursus.
28. april 2012 – stor landsdækkende FindVej event,
her skal vi alle gerne kunne deltage – vores store
mulighed for, for alvor at sætte HSOK på landkortet.
/Minna Warthoe

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
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Tips og tricks

Svend Erik, der løb lige på, er 3 sekunder hurtigere.
Fra post 11-12 var der ingen realistisk mulighed for at løbe
udenom og så må man jo tage kompasset frem. Jeg sørgede
for at vide nøjagtigt hvor jeg var (5) inden jeg bevægede
mig ind i terrænnet og stod så helt stille og tog en kompaskurs. Jeg ramte den utydelige sti i det bløde sving(6) og
tog en ny kurs. Sidste holdepunkt var højen lige efter
brandbæltet (7) og derefter var det let at finde posten. Jeg
har bedste stræktid.

Til DM-stafet havde jeg så gode makkere at vi efter 2. tur lå
i front. Ved meldeposten vidste jeg at Svend Erik lå foran
Pan, Viborg og Roskilde. Der var kun 20 sek forspring til
Pan, og det gør det jo lidt mere spændende at gå først ud
på sidste tur, når jeg vidste at Steffen Alm ville følge lige
efter.
Det er næsten en floskel: “Løb sikkert” Det er i hvert fald
ofte lettere sagt end gjort. Men det var det jeg prøvede på
og det lykkedes i hvert fald denne lørdag. For det første løb
jeg hurtigt, men ikke hurtigere end at jeg kunne trække vejret nogenlunde og derved bevare en vis mængde ilt til hjernen. For det andet prøvede jeg at undgå risikable vejvalg.
Se kortet:
På strækket 3-4 kunne jeg have løbet lige på - næsten på

Sådan går det i den bedste af alle verdener. Steffen Alm
nåede aldrig op og Pan-holdet blev i øvrigt disket, så der
var slet ingen problemer.
Rolf

Svend Erik kommer ikke dagligt i klubben - da han bor i Sverige.
Løb om lørdagen en god 2. tur.

DM-sprint 2012 i Helsingør
HSOK er som bekendt arrangør af DM-sprint 31. marts
2012 med Laus og Rolf som banelæggere. Men også en
række andre mennesker i klubben er i gang med forberedelserne til denne specielle o-løbsform, som skal afvikles i
terrænet nord for Gl. Hellebækvej samt i Sundparkområdet. Start lige over for klubgården og mål på pladsen lige
udenfor. Klubgårdens område bliver stævneplads.
stregen og det gjorde de fleste- og det kunne godt være det
hurtigste, da skoven ikke var så tæt. Men der ville være
stor risiko for at bomme eller blive bremset af noget uforudset. Jeg tog derfor stivejvalget til højre. Kludrede lidt i
det i starten (1) og kom lidt for sent ud på stien. Jeg skar et
hjørne (2) og det er jo helt ufarligt. Det er lidt mere farligt,
når det næste hjørne skal skæres og jeg overvejede at løbe
helt ud i trekanten, men da jeg så højderyggen ved (3) valgte jeg at skrå indover og da jeg så også skar stien lige i
knækket (4) vidste jeg at jeg havde ramt rigtigt og kunne
fortsætte lige i posten. Jeg har næstbedste stræktid - Kun

Disse terræner er derfor LUKKET OMRÅDE for alle deltagerne, og da vi må regne med, at alle voksne HSOK-er bliver engageret i afviklingen bl.a. som postvagter, så gælder
lukningen reelt kun ungdomsløberne. I første omgang lukkede vi for en sikkerheds skyld også området syd om
golfbanen over til erhvervsskolen, men denne lukning er
nu bortfaldet. Gå ind på hjemmesidens venstre spalte med
links under "DM-sprint" og se kort over lukningsområdet.
Flemming Larsen og Palle Breuning
stævneledere

7

SOKKEN

8

SOKKEN
Tre sejre i div.matchen
Det flaskede sig for HSOK i nedrykningsmatchen, der fandt sted på sensommerens skønneste solskinsdag i Tisvilde Hegn. Selv om holdet var præget
af flere afbud, bl.a. af deltagere og heppekor ved Berlin maraton, var det lykkedes at samle 40 deltagere til matchen,
og det viste sig at slå til. Når det endte
så godt, hænger det sammen med, at
mange af HSOK´erne ydede en gedigen
indsats. Således formåede hele 7 af
klubbens løbere at vinde deres bane.
På bane 1 demonstrerede Rolf Lund, at
han er i sit livs form. Ikke blot vandt
han som altid banen, men han løb også
10 min. hurtigere end nr. 2. Desværre
manglede vi løbere på den bane, så jeg
havde rykket Bjarne B. Jensen op på den
bane, og det klarede han i fin stil. Jeg
tror endda han var glad for det, idet han
derved fik flere kilometer i banken med
henblik på den kommende maratontræning. Man siger, at hastværk er lastværk, men det passer ikke altid. Laus
Seir Hansen havde sammen med sin
søde kone bedt om en tidlig start, fordi
de derved kunne komme til at følge VM
i cykelløb. Derfor blev den lille opgave i
Tisvilde Hegn løst så hurtigt og alligevel sikkert, at både Laus og Mette blev
vindere på henholdsvis 2A og 3B. Flemming Wendelboe scorede toppoint på
bane 3A, hvor også Leif Kofoed, der
snart er vant til den foryngelseskur,
gjorde det pænt. På bane 4A løste
Dupont og Dupont, alias John Miené og
Jørgen Jensen opgaven med at skaffe de
maksimale point. En flot dobbeltsejr
stod Lone Dam og Mette Kirstine Agger
for på bane 6. På bane 8 kunne ingen
følge William Bertram, hvor de to
søskende Joakim og Sara Barlev hjalp til
de mulige 3 point. Desuden kunne Lene
Jensen og Birgitte Stürup glæde sig over
andenpladser på henholdsvis 2B og 7B.
William Bertram er ikke længere alene
om sit fornavn, da vi har fået en ny stor
William (Lund Christensen), der også
har den hastige løbestil til fælles med
navnebroderen. Sidstnævnte, der er
næsten ny i orienteringsfaget og løb sin
første konkurrence, kom igennem bane
5 til en tredjeplads. Endnu mere imponerende er det, når man ved, han aftenen forud havde fejret sine forældres
sølvbryllup, hvor der sikkert blev serveret meget andet end røde sodavand, til
kl. 4 om morgenen.
Uden at vade for meget i det kan det
flygtigt nævnes, at et par enkelte ikke
helt levede op til forventningerne. Således kom Mette Bertram til at klippe en

forkert post og mistede ellers sikre point
på bane 4B, hvor solide Marie Krogsgaard scorede pænt. Måske er det bare nye
briller, der skal til, så Mette igen kan
finde de rigtige poster.
En af vore nye løbere, Kenneth Barlev
var lidt ængstelig for sin kone Charlotte,
som tilbragte lidt lovlig lang tid i den
skønne skov. Han greb Sara ved hånden
og begyndte at lede efter hende. Dog
var sagen helt under kontrol, og Charlotte kom lidt efter i mål efter at have
gennemført sin bane, og Kenneth blev
således ikke enlig far.
Selv havde jeg svare problemer på min
bane. Jeg står registreret for fejlklip. Det
passer nu ikke, men jeg udgik, fordi jeg
bommede min post 10 (af 13) så gevaldigt. Tiden løb, og da jeg fik læst mig
ind, var tiden så fremskredet, at jeg
nøjedes med at klippe den sidste post
og tøffede så i mål. Men 4,3 km er også
lige i overkanten, når man først har

været ude og lufte hunden en 5 km og
har ondt i både knæ og ryg. Desuden
havde jeg svært ved at se de små stier,
som på kortet så ud til at føre næsten
hen til den næste post, så måske skal jeg
også snart have nye briller! På den
anden side er min indsats også ret
underordnet. Jeg har folk til det grove,
så min opgave er ”bare” at samle flokken og så bikse en kage sammen.
Tak til alle, der var med til at gøre den
25. sept. til en dejlig dag. Nu ser jeg
frem til foråret, hvor jeg håber, vi kan få
stablet et så slagkraftigt hold på benene,
at vi næste år skal i oprykningsmatch!
Jeg har på nettet endnu ikke set det
endelige resultat af matchen. Jeg har
selv talt sammen og er kommet til dette
resultat: HSOK-PI 86-84, HSOK-Køge
88-78 og HSOK-OK73 90-67.

Annoncer i sokk e n
P ri se r fo r 2 0 1 1

1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år
1/4 side..........600 kr. pr. år
minimum........500 kr. pr. år
Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32
kurt.jorgensen@it.dk
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38 forventningsfulde venner var
mødt op fredag den 26. august tidlig
morgen, sydover gik det og varmegraderne steg. I Hof var temperaturen oppe på 31 grader. Nogle af os
frygtede, at vejrudsigten for ugen
talte sandt og at vi skulle bruge
regntøjet ganske meget - heldigvis
var det ikke tilfældet.
Vi havde fået en ny kollektiv turledelse bestående af Anna, Jens,
Søren, Arne og Kirsten. I betragtning af, at det var første gang, klarede de det fantastisk godt. Ind i
mellem kneb det lidt med koordineringen, men efterhånden blev de
rigtig gode til det og de påtog sig
også at lave jubilæums-turen næste
år, hvilket vi alle påskønner. Turene
blev ikke afviklet i nummerorden, så
man skulle holde ørene åbne om
aftenen, så man kunne vælge hvilken
distance man ville gå.
DAG 1: Tur 2 til Zugspitze. Grunden
til ombytningen var, at de havde
lovet godt vejr, og sidst vi var der,
var der snestorm og nedturen måtte
aflyses. Det var et godt valg. Flot
vejr med blå himmel og sol, på nedturen var der dog nogen sne og fedtet føre, da det havde sneet om lørdagen. Nogle blev overraskede. Jørgen Olsen kørte i taxa fra Hochfelder Alm til liften, fuldstændig flad.
Mogens smed sig og Jens lavede en
piruet, som om han havde gået til
ballet, inden han lagde sig. Vi gik
næsten også 1200 meter ned. Det
mest spændende, var at åbne grænselågen mellem Tyskland og Østrig
og så klatre ned. Men en fantastisk

HSOK's Venner's 24. Alpetur til Ehrwald i
Østrig 26. august til 4. september 2011

dejlig dag, som vi følte kunne redde
hele turen, hvis altså vi fik regn
resten af ugen.
DAG 2: Tur 1 til Mieminger Kette
og Coburger Hütte. Der var virkelig
ommøblering i grupperne, nogle skulle hvile deres trætte ben, andre var
blevet småskadet. Vi gik op til
Ehrwalder Almbahn og alle skulle ud
til Seebensee, hvor der var pragtfuldt solskin og skønne farver og
udsigt. Mellem og lang skulle gå op
til Coburger Hütte. Stierne var
smalle og smattede på grund tidligere sne og regn. Alle drengerøvene
plus nogle af pigerne tog Rodelbahn,
som er det rene legetøj. Inge fandt
dog ikke ud af, at man skulle skubbe
håndtaget frem, når man skulle
køre, så hun bremsede hele vejen
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ned, hun blev dog ikke overhalet af
en kone med barnevogn, men det var
tæt på. Trafikprop blev der, og da
jeg fortalte den tyske dreng, der
hold i kø bag mig, at der var mindst
3 kvinder foran os, svarede han "
Scheisse" , så vi holdt stille et lille
minut, for blot at få lidt fart i
dyret.
Dag 3: Fridag og tur til slottet
Neuschwanstein slottet, som ligger
ca 40 km fra Ehrwald. En oplevelse
med mange turister, fordi slottet
var blevet anvendt som inspiration
for Torneroses slot i Disneyland.
Dag 4: Tur 5 til Bieberwier og Nassereither Alm. En dag med solskin
og smukke udsigter. De lange skulle
gå 1300m ned og mellemholdet skulle gå ca. 700 m ned. Mellemholdet
havde en dag, hvor der var meget
kolort på stierne, så der kunne sættes flotte støvleaftryk. Nedturen
foregik igen enten via lift eller
rodelbahn. John røg af banen, ikke
fordi han kørte hurtigt, men han
havde fået sat et kamera fast
under bremsen, så han havde ikke
megen indflydelse på farten. Han
fik brandsår på både knæ og albue,
som Mette tog sig af. Pierre prøvede at efterligne Inge. Godt nok
hævdede han, at det var krampe i
armen, men videre stærkt gik det
altså ikke, skulle jeg hilse og sige!
Dag 5: Tur 4 til Heiterwang, en
overskyet dag med blandet vejr. Vi
kørte med lifter op og gik ned. Vi

SOKKEN
havde nogle smukke udsigter fra
kammen ud over Heiterwanger See,
som de korte enten skulle gå rundt
om eller sejle på.
Dag 6: Tur 6 til Lermoos og Grubigstein, sidste dag med meget blandet
vejr. En sidste dag med en rigtig
god tur. De lange betragtede denne
tur som kongeetapen, den var smuk,
men vanskelig med en del kravlen.
Aftenen sluttede med musik, dans
og underholdning af WienersangerKnödeln samt udlevering af medaljer
og beviser af "der alte Bergführer":
5 år - Lisbeth, Ivar, Ruth og
Mogens, 10 år - Kirsten, 20 år Knud, 15 år, som sikker chauffør Leif.
Der blev endvidere udleveret flasker til bjergførerne som tak for
deres indsats. Lørdag morgen gik
igen nordover med 4 timers ophold i
München centrum. Vi nåede Helsingør søndag kl. 20.00. efter en lang
køretur og nogle dejlig dage i Alperne.
En tak for denne gang og på gensyn!
ie

HSOK´s Venner
Inviterer til

Efterårskomsammen
Lørdag den 12. november 2011, kl. 18.30
Vi sørger for god mad, veldækkede borde og levende musik,
og du bidrager med dit gode humør.
Det koster 200,00 kr. at deltage.
Kom og vær med til en hyggelig aften sammen med Vennerne.

Tilmelding senest den 31. oktober 2011
Til Anni Nørregaard, på mail anoerregaard@yahoo.dk eller telefon 26242945

Venne-hilsen Bestyrelsen
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Familieorientering 2011.
I skrivende stund har vi kun en enkelt
dag tilbage med Familieorientering i
2011, nemlig 27. September, hvor vi
skal have delt fine gaver ud.
Det har været en eftersommer/efterår
med et lavere fremmøde end ved de
forgangne år, men vi har gennemsnitligt haft 18 ivrige orienteringsgængere/løbere i skoven, i år i kombination
med åbning af FindVej – projektet i
hhv. Teglstrup Hegn, Nyrup Hegn og
Egebæksvang. De øvrige dage har
udgangspunktet været klubgården,
hvor deltagerne, udover at se vores
fine klubgård, også har haft mulighed
for at hilse på Nivi som deres kommende træner. Konceptet har været et
andet end ved de tidligere sæsoner –
dette i takt med den nye struktur for
vores træningsløb således, at tekniktræning
på tirsdage er blevet afholdt sammen
med familieorienteringen, hvor der
for sidstnævnte har været en begynder- og en let bane, som ikke har
været involveret i den tekniske
træning. Samtidigt har vi fået præsenteret muligheden for tekniktræning
for vores forhåbentligt kommende
orienteringsdeltagere.

re, som i løbet af året har været en tur
i skoven. Det er dog uhyre vigtigt, at
vi alle er opmærksomme på at ”lukke” nye ind i vores verden. Det, der
for os er indforstået, er ofte sort snak
for helt nye. Ligesom vi alle skal være
meget opmærksomme på vores helt
eget sprog i orienteringssporten – og
som kun vi forstår og denne indforståethed kan skræmme nye, og måske
kommende medlemmer væk, uagtet
intensionen, at alle skal have mulighed at opleve det fantastiske ved at
dyrke orienteringssporten.

Familieorientering – og hvad så? Ja, vi
fortsætter i sammen ånd med fortsat
at være behjælpelig i forbindelse med
nye i vores sport. I og med vi nu har
fået en træner, vil vi have mulighed
for at varetage opfølgende arbejde i
forbindelse med alle de glade deltage-

Tanker omkring kommende sæson
2012 vedr. Familieorientering.
Vi starter det Herrens år 2012 med
Motions- og Familieorienteringsløb i
januar/februar – her med baner også
af lidt længere beskaffenhed, så motionsløberen, der har lyst til at snuse til

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

Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk
Minna Warthoe
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
e-mail: miwa@tdcadsl.dk
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løb med kort, kan komme ud på en
lidt længere tur end hvad vi har tilbudt til dato.Efterfølgende serveres
varm kakao.
Marts 2012 går det så løs med 7. år
med familieorientering, hvor en af
disse 6 dage vil falde sammen med
den store landsdækkende FindVej 28.
april 2012 – hvor samtlige HSOK´ere
meget gerne skulle kunne mønstres.
Igen i år vil FindVej – pælene i vores 3
skove blive inddraget til brug for
familieorienteringen – klubgården vil
dog overordnet danne rammen om
familieorienteringen.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke
alle for opbakning på disse familieorienteringsdage. Vi har haft forhåbningsfulde, forventningsfulde og
glade – måske kommende medlemmer i skoven og alle har givet udtryk
for en dejlig og god oplevelse.
En stor tak til Helsingør Kommune
for støtte til projektet gennem 2010 og
2011.
Der har været en succes, som bl.a. har
skabt kontakt til Helsingør Lilleskole,
der i indeværende efterår ønsker at
tage orienteringssporten på skemaet i
6 uger i træk med 3 timer x 1 ugentligt.
Slutteligt vil jeg endvidere takke Helsingør Kommune for en forhåndstilkendegivelse af støtte til promovering
for familieorientering 2012 i form af
trykning af kort til omdeling.
/Minna Warthoe

Eva Müllertz
Gurrevej 116 B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@email.dk
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
Tlf: 49 21 97 16 (arbejde)
e-mail: seir@post.tele.dk
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Efterårsæsonen er kommet godt i
gang, og der var afholdt en lang række af løb siden sommerpausen, herunder ikke mindre end tre DM`er. Udover de mange konkurrencer har der
også været premiere på et nyt
træningskoncept, hvor tirsdagen er
blevet til tekniktræningsdag, hvor alle
kan få trænet og forhåbentlig forbedret sin teknik i o-løbet. Lørdagen er
det så tid til at løbe de ”almindelige”
træningsløb, der før lå om tirsdagen.
De første par gange er gået rigtigt
godt, og de har været flot besøgt, men
kan kun opfordre jer ungdomsløbere
til at deltage, hvis I ikke allerede gør
det, der er baner og udfordringer til
alle.
Ved mellemdistanceløbet i Rude Skov
ugen før Dm Mellem fik Sara en flot
3.plads i D12 og Maja fik 2.plads i
D16. Løbet var også en del af ungdomspokalen, som afgøres ved kredsløbet i Gurre 2.oktober.
Ugen efter var det så tid til DM mellem i Grønholt Hegn, og her var der
mulighed for at løbe i en skov, der
ellers normalt er lukket for o-løbere.
Og naturligvis var både Sara og Maja
med igen og de fik begge en 14.plads i
den stærke konkurrence i D12 og D16.
Derudover blev Søren nr. 17 i H14 og
endelig må det bemærkes af Malthe
fik en flot sølvmedalje i H12, stort tillykke herfra. Alle der var med ved
DM mellem vil nok også huske det for
et meget intenst og langvarigt regnvejr, der gjorde at det varme bad bagefter føltes endnu bedre !
I starten af september var det så tid til
SM Lang, der ellers normalt ligger i
foråret. Denne gang blev der løbet i
Kongsøre Skov ved Holbæk. Den lange tur havde ikke skræmt Sara, der
deltog i D12 med en 7.plads som
resultat. I D16 havde klubben hele to
deltagere, da Lin gjorde comeback.
Sammen med Maja blev de henholdsvis nr. 5 og 6 i D16. Søren deltog også
og fik en 10.plads i H14. Malthe snuppede endnu en medalje da han blev
nr. 3 i H12.
Ugen efter SM lang var det tid til DM
weekend i Jylland. Om lørdagen var
stafet i Vrøgum Øst, og her havde
HSOK fået samlet et D-20 hold med
Maja, Lin og Stine. Og ligesom Lin
ugen før var der comeback til Stine,
og det blev til 6.plads. Godt gået
piger. Malthe fortsatte sin medaljestrøm med en flot guld i D/H 12. Om
søndagen i den individuelle konkurrence i Gyttegård løb Maja en 13.plads
i hus i D16.

Efterårets konkurrencer

Efter disse sider bliver skrevet er der
nedrykningsmatch i Tisvilde Hegn,
hvor HSOK løber mod Politiet, Køge
og OK 73. Vi krydser fingre for et
godt resultat. Oktober starter med et
kredsløb i Gurre Vang og Horserød
Hegn, hvor HSOK arrangerer. Løbet
er samtidig sidste delkonkurrence i
ungdomspokalløbene. 16 Oktober er
der kredsløb i Lille Hareskov og Jonstrup Hegn. Ugen efter er der så efterårsmatch i Ravnsholt, og Oktober
sluttes af med en klubtur til Bornholm, hvor 2 dages løbet Höst-open
foregår. Selve hovedsæsonen sluttes
af i weekenden 12/13 November. Her
er der sprint i Ballerup lørdag, og Jættemilen om søndagen i Grib Skov.
Jættemilen er afslutningen på sæsonen, og der er værd at bemærke at
banerne er længere end i almindelige
konkurrencer, men hvis du har modet

på det, så er det en god oplevelse. Alle
disse løb kan du også finde på O-service.dk eller på tavlerne i Klubgården.
Er du i tvivl så kontakt en fra familie
og ungdomsudvalget.

Ungdomspokalløb

Som nævnt tidligere er der sidste løb i
årets serie d. 2.Oktober i Gurre Vang
og Horserød Hegn. I D12 ligger Sara
nr.7, Maja ligger pt. nr.5 I D16 og
Søren nr. 12 i H14 og har alle gode
muligheder for at avancere i stillingen. Endelig ligger Malthe samlet 2`er
i H12. Held og lykke til jer alle.
Ungdomskurser
Årets sidste kurser kommer til at
foregå i november måned. Den 18/11
er der efterårssamling for 13-16 årige,
og d, 19. er der U1-kursus for de 1112 årige. Endelig er der en novembersamling for de 16-20 årige i Sejs
ved Silkeborg i Midtjylland.

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
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Ny klubtræner og træning i
HSOK

Jeg skal forsøge at beskrive mig selv. Mit navn er Nivi
Warthoe og jeg er 26 år. Jeg har en professionsbachelor i
ernæring og sundhed med speciale i ernæring og fysisk
aktivitet. Derudover har jeg de sidste mange år arbejdet
som underviser inden for diverse hold og har i år gennemført min første Challenge på 12 timer 15 min (Ironman
distance; 3,8km svømning, 180km cykling og 42,125 km
løb). Jeg har i de sidste mange år arbejdet inden for det
sundhedsfremmende felt i virksomheder men også hos
privatpersoner – et arbejde der har været lige fra testning
af forsøgspersoner, udarbejdelse af træningsplaner og livsstilsomlægninger hos familier. Med dette i baghovedet
håber jeg at kunne bidrage HSOK en masse spændende
ting i fremtiden og vil selvfølgelig også stå til rådighed
hvis der opstår spørgsmål.

Som nyt tiltag i klubben er der blevet ansat en klubtræner
til tirsdagstræningen hver tirsdag kl. 17 fra klubgården.
Den nye klubtræner skal sammen med den tekniske
træner, Laus Seir, være med til at sikre træning til alle
niveauer. Den tekniske træner har fokus på ”gamle medlemmer” og dem der løber mellemsvær og svære baner.
Den nye klubtræner vil have fokus på nye medlemmer og
ungdommen. Yderligere vil den nye klubtræner være med
til skabe sociale arrangementer i klubgården og mulighed
for alternativ træning.

Vi ses til træning i klubgården tirsdag kl. 17
Men hvem er så den nye klubtræner….?

Nivi

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)

14

Motion

SOKKEN

Ironwomen
HSOK fik den 14. august 2 nye jernmænd, dvs. den
ene var en pige, -Nivi, -klubbens nye træner.
Begge stillede op i Challenge Copenhagen Triathlon.
Nivi gennemførte i flot stil sin første Ironman i tiden
12:15:11, fordelt på:
Svømning 3,8 km.
1:14:30
Cykling 180 km.
6:05:17
Løb 42,195 km.
4:41:55

Udover Nivi gennemførte Andreas Laforce
også sin første Ironman i tiden 13:29:26

Nyhavn gav en flot kulisse til løbeturen
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Maratontræning 2011-12

Hvis nogle ikke kender Bjarne - så løber Bjarne både orienteringsløb og maratonløb -og træt kan man blive af begge dele. Sådan så Bjarne ud da han
havde løbet DM i Gyttegård plantage.
Kunne du tænke dig at gennemføre Copenhagen marathon eller Hamborg Marathon 2012 ?

spændende maratons specialist, det hele
til lidt hyggelig spisning og intern løbe
snak.

hverken langsommere eller hurtigere og
holder 30 sek. pause hver 5 km, for at øve,
at stoppe/drikke og komme af sted igen.

Hvis ja, så har du nu muligheden for at
følge HSOKs motionsafdelings maratontræning…"Løb marathon med HSOK".
Træningen foregår henover vinteren
2011/2012.

Da tiltaget i år, både er for de som ønsker
at gennemføre deres først maratonløb, og
gøre det i selskab med andre på et ligesindet løbehold, og for dem som ønsker at
forbedre deres tid fra sidste år, vil vi fra
start løbe i hold. Når vi er kommet godt i
gang, og lidt op i kilometer antallet, vil de
som løber 6 min pr km starte en smule før
resten, således at vi alle er hjemme stort
set samtidigt. Alle ture er behørigt afmærkede, så ingen kommer på afveje, også
selv om man har en dårlig dag og kommer
en smule bagud. Der vil være forskellige
ruter hver gang…nogle gange skovruter,
men også løb på asfalt og deciderede lange asfalt ture, idet hele København og
Hamborg marathon foregår på hårdt
underlag.
Vi mødes om lørdagen i klubgården hvor
vi begynder kl 10.
Efter gennemgangen af dagens rute løber
vi ud… alle som vil løbe på "Løb dit første
marathon" holdet- følges med undertegnede eller en udpeget fartholder, som løber
fast imellem 5:50 og 6 min pr km, aldrig

De hurtige laver deres eget hold på ca 5:00
pr/km og 5:30 pr/km og stikker bare af
når de har fået nok i vores tempo. Hvis
der er deltagere til det, vil der blive planlagt efter at der løbes 5:00 - 5:30 og 6 min
pr/km på 3 hold.

Formålet med træningen er at give flere
den oplevelse og selvtilfredsstillelse det er
at gennemføre et maratonløb, og de som
har prøvet det kan jo så prøve at forbedre
deres pr på den flade, hurtige Hamborg
marathon.. Der vil blive lavet ture til begge løb og vintertræningens trænings
afslutning er timet efter hvilket løb man
ønsker at deltage i...og til de nye som gerne vil prøve at gennemføre et maraton:
....der står "gennemføre" ikke at sætte verdensrekord....og det bliver træningen lagt
an på.
Kort fortalt vil HSOK arrangere den fælles
langtur, i behageligt tempo, så vi uge for
uge får flere kilometer i benene, arrangere
en række test løb, samt afholde en klubaften undervejs i vinter, en aften med en
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Flere har henvendt sig fordi de ikke mener
at kunne løbe de 10 km som programmet
starter op med. Vi prøver derfor i år at
starte med et decideret..."lær at løbe 10
km" program fra 1 oktober, til de som gerne vil gennemføre et halv eller hel marathon senere...i programmet kan i se hvordan det forløber.
Så går du og tumler med planer om at
gennemføre et hel- eller halvmarathon i
2012 så mød op enten Lørdag den 1 Oktober kl 10 i klubgården, hvor du kan lære at
løbe 10 km, eller når den egentlige marathon træning begynder Lørdag den 12
November.
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Kunne du tænke dig at løbe Copenhagen Marathon eller Hamborg Marathon 2012 - fortsat...

Dag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Mandag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag

Dato
12 Nov
19 Nov
26 Nov
3 Dec
10 Dec
17 Dec
24 Dec
26 Dec
30 Dec
7 Jan
14 Jan
21 Jan
28 Jan
4 Feb
11 Feb
18 Feb
25 Feb
3 Marts
10 Marts
17 Marts
24 Marts
31 Marts
7 April
14 April
21 April
28 April
29 April
6 Maj
12 Maj
20 Maj

Langturs programmet :

Hvad
10 km Test - November testen
Marathon træning
Marathon træning
10 km Test - December testen
Marathon træning
Marathon træning
Gurresø rundt
Marathon træning
10 km Test- Sidste 10 km test
Marathon træning
Marathon træning
Marathon træning
Halvmarathon test- Januar testen
Marathon træning
Marathon træning
Marathon træning
Halvmarathon test Februar- testen
Marathon træning
Marathon træning
Marathon træning
Marathon træning
Halvmarathon test Marts- testen
Marathon træning
Marathon træning Hamborg : 20,0 km
Marathon træning Hamborg : 15,0 km
Marathon træning
Hamborg Marathon
BTs Halv Marathon
Marathon træning
Copenhagen Marathon

Længde
10,0 km
11,0 km
12,0 km
10,0 km
14,0 km
15,0 km
9,0 km
16,0 km
10,0 km
18,0 km
19,0 km
20,0 km
21,1 km
23,0 km
24,0 km
25,0 km
21,1 km
26,0 km
27,0 km
28,0 km
29,0 km
21,1 km
30,0 km
Cph: 25: km
Cph: 20: km
Cph: 18 km
42,195 km
21,1 km
15,0 km
42,195 km

Hvorfra
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Marianelundsvej/Gurrevej
Klubgården kl 10
Klubgården kl 17
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Klubgården kl 10
Fælles transp
Fælles transp.
Klubgården kl 10

K lar til 1 0 km. . . . f o r t r æ n i n g t i l at k u n n e d el t ag e i marat h o n t ræningen
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

1 Oktober
8 Oktober
15 Oktober
22 Oktober
29 Oktober
5 November

Lær at løbe 10 km .. opstart - instruktion
Lær at løbe 10 km .. Løb og gang
Lær at løbe 10 km .. Løb og lidt gang
Lær at løbe 10 km....Løb
Vi løber i 1 time og ser hvor langt vi når
Vi gennemfører Grand prix 10 km

5 km 35 min
6 km 38 min
7 km 43 min
8 Km 48 min
9 - 10 km 60 min
10 km

Klubgården k.l 10
Klubgården kl. 10
Klubgården kl. 10
Klubgården kl. 10
Klubgården kl. 10
Klubgården kl. 14

Cykling
Vores langture om onsdagen er nu slut for denne gang.
Vi har haft mange gode ture med pæn deltagelse i
løbet af sommeren.
Vi kommer tilbage næste år, og alle der kan køre ca.
100 km på racercykel afbrudt af en kaffepause er velkomne.
Nu gælder det MTB. hvor vi vil køre lørdag eller søndag kl. 9:30, måske begge dage. Det kan også komme
på tale at køre en hverdag hvis nogen har fri om
dagen.
Der er ikke noget der ligger helt fast i øjeblikket, men
kontakt enten
Erik Trolle på tlf.: 49 70 70 37, eller Kurt, tlf.: 28 29 86 32
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HSOK's

Kvindeløb
- For 20. gang!
127 friske kvinder fik en forfriskende, fabelagtig og flot oplevelse i Teglstrup Hegn.
Vejret viste sig fra sin bedste side det dejligste solskinsvejr. Løberne
kunne ikke ha' ønsket sig en bedre
ramme for løbet.
Vinder af det 5 km lange løb i Teglstrup Hegn blev Dorte Dahl, FIF Hillerød. Hun gennemførte den kuperede rute i den super flotte tid 18:19. Dorte Dahl gav den gas fra starten af
og ingen af de øvrige kvinder formåede at følge med i det voldsomme tempo.
Nummer to blev Sparta’s Kristine
Klitsø i tiden 19:02 - Også en rigtig
flot præstation. Kristine Klitsø har
også tidligere vist storform i Craft
Grand Prix serien.

nogle fine og flotte præstationer i
duathlon.
Annette Hansen løb også et rigtig
godt løb i tiden 21:28, hvilket rakte til
en samlet 5. plads og suveræn vinder
af klassen 50 - 59 år. - Annette var
dog hæmmet af et uheldigt cykelstyrt
ugen forinden. Annette havde længe
følgeskab af endnu en HSOK'er; Helle
Svendsen. Men Helle havde ikke lige
de sidste kræfter til at slå Annette i
spurten. Helle Svendsen blev samlet
nummer 6 i tiden 21:30.
Linn Bertram, Hornbæk Is, gennemførte i tiden 21:43. Lene Jensen blev
nummer to i klassen 50 - 59 i tiden
22:53. Gitte Dalsborg kom i mål i tiden
23:54. KatarinaH. Rasmussen gennemførte i tiden 24:00.
Som tilskuer til kvindeløbet kan man
konstatere, at det bare er et rigtig flot
skue med alle de deltagende løbere,
der som en slange bevæger sig af sted

HSOK's egen Rikke Christensen løb
også et rigtig fint løb og kom i mål på
3. pladsen i tiden 20:13 - “Ikke så ringe
endda.” Kort efter, på 4. pladsen, kom
Sussie Bogut i mål. Sussie gennemførte i tiden 20:20 - Sejt løbet af den gæve
“cykelpige” - Der må være basis for
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i hvert deres tempo. Og det er netop
ét af de charmerende kendetegn ved
kvindeløbet. - Der er plads til ALLE!
Et andet kendetegn ved HSOK's kvindeløb er, at det aldrig er svært at få
hjælpere til løbet! - Og de fleste er
m.... - Ja! Der er plads til ALLE!
Efter løbet var der vanen tro præmieoverrækkelse i klubgården. Det er en
aktivitet der ofte tager længere tid
end selve løbet! - Og fint er det. - For
det betyder, at der er mange præmier
at uddele, ikke kun til de ihærdige
vindere, men også en masse flotte
lodtræknings præmier til alle, lige fra
den glade motionist til den måske lidt
mere energiske og hårdføre atlet. Tak
til alle sponsorerne for de fine gaver! Speciel tak til løbets hovedsponsor
"Running Rhino!"
Johansen
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126 friske motionister deltog
torsdag den 25. august i "Beach
Run" - Femte afdeling af Craft
Grand Prix 2011
Et af Craft Grand Prix seriens smukkeste løb, en skøn løbe rute på stranden i Hornbæk, viste sig i år fra den
bedste side man som løber kan ønske
sig - I perfekt løbevejr var underlaget
så godt, som det nu
kan blive, når man
skal løbe 3,2 kilometer på stranden,
gennem klitter og
med sand og saltvand mellem tæerne.
Vinder af løbet blev
HSOK’s egen Rolf
Lund i tiden 10:54.
Et yderst flot “comeback” til Rolf, der
ellers længe har
været plaget af en
fodskade.
Men Rolf måtte dog
yde sit allerbedste
for at afvise Mads K. Larsen i spurten.
Mads K. Larsen var ellers første mand
i klitterne. Skarpt forfulgt af Ulrik
Schledermann og Rolf Lund. Men
Rolf er ikke “hvem
som helst” og hans
erfaring gennem rigtig mange konkurrencer, viste sig
måske at være én
afgørende faktor i
dette års “Beach
Run.” Mads K. Larsen og Ulrik Schledermann gennemførte i henholdsvis 10:56
og 11:03.
Også Ole Hansen løb
et super flot løb i
Hornbæk, men måtte
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desværre tage til takke med en plads
lige uden for podiet. Kun slået med ét
sølle sekund i spurten. Men en flot
præstation af Ole!
Ellers var der også fine præstationer
af både Michael Bentzen og Bo Søby,
der placerede sig på 6. og 10. pladsen
i henholdsvis 11:14 og 11:48.
Fire HSOK atleter i top 10 i herreklassen! Det er ellers længe siden! Men
FLOT var det!
Bedste kvinder
Bedste kvinde blev HSOK’s Rikke Christensen - Hun vandt i
suveræn stil i tiden 12:24. - Rikke Christensen lagde ud i et
hårdt tempo og fik på turen
langs vandkanten, ud mod Villingebæk, kæmpet sig til et mindre forspring til de øvrige kvinder.
Lærke Lilleøre blev nummer 2 i
tiden 12:44, mens Sussie Bogut
løb endnu et godt løb og kæmpede sig ind på 3. pladsen i
tiden 13:38.
Linn Bertram og Helle Svendsen
blev nummer 4 og 5 i henholdsvis 13:35 og 13:47.
Ditte Holme er også ved at være i
“omdrejninger” igen og placerede sig
på en flot 9. plads i tiden 14:41.
Øvrige HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers
for de friske HSOK atleter?
Bent Solberg løb et rigtig
godt og solidt løb. - Denne gang måtte Bent dog
se sig slået af Rikke Christensen - Bent kom i mål
på en flot 15. plads i
tiden 12:29.
Stig Jensen kæmpede sig
i mål på en 16. plads i
tiden 12:33. - Frisk løbet
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af Stig! Måske Stig Jensen også er ved
at være klar til at få Bent Solberg’s
skalp?
Ellers var det værd at bemærke, at
den gode Jesper Stieler havde fundet
sine løbesko frem igen og løb et ganske ok løb. Jesper gennemførte i tiden
13:07 og det placerede ham på en
samlet 22. plads.

Hvis nogle af jer tænker, at det må
vist være en "Stieler tidtagning," så er
den god nok! De generelt flotte tider
skyldes en "mindre" fejl i vejvisningen, så hele feltet "mistede" omkring
600 meter.
Ellers var det værd at bemærke én af
de små kampe i kampen - Mikala
Nielsen, Lise Bertram, Katarina
Rasmussen og Vibeke Knudsen kæmpede en energisk og indædt kamp
nede i feltet og de sluttede inden for
en margin på 5 sekunder. Endda med
“dødt løb” mellem Katarina & Vibeke! Sådan!
Johansen
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... SameSame... but different...
135 motionister kæmpede, tirsdag
den 13. september, mod tungt og
glat underlag i SameSame løbet i
Rolighedsmosen, Espergærde.
Det var den næstesidste afdelingi
dette års Craft Grand Prix
Kenneth Rasmussen, der er tilbage i
storform igen vandt løbet i suveræn stil.
Kenneth Rasmussen gennemførte det 5
km lange og krævende løb i tiden 17:07.
Nummer to blev igen talentfulde
Patrick Mølholm. Patrick Mølholm kunne dog ikke følge med i Kenneth
Rasmussens drabelige tempo. Patrick
Mølholm gennemførte i tiden 18:26.
Mads Skaaning blev nummer tre i tiden
18:30.
Bedste HSOK'er blev Peter Arhung, der
placerede sig på 5.
pladsen i tiden 18:45.
Peter er virkelig inde
i en god og stabil
løbeperiode og har
trænet målbevidst
mod "Berlin Marathon" - Som han gennemførte i den flotte
tid 2:54:22 - Sejt!t
Jenes Jonassen kom i
mål på 6. pladsen i
tiden 18:50. Rolf Lund
måtte denne gang
tage til takke med 8.
pladsen i tiden 18:57.
Michael Bentzen fik
kæmpet sig ind på 10.
pladsen i tiden 19:10
Bedste kvinder
Bedste kvinde blev igen HSOK’s Rikke
Christensen - Hun
vandt i suveræn stil
i tiden 21:01. - Hendes anden sejr i dette års Craft Grand
Prix. Annette Hansen, kæmpede sig til
endnu en podieplacering i årets serie;
en sikker anden
plads i tiden 21:35.

På tredje pladsen
kom Lærke
Lileøre i tiden
22:10.
Sussie Bogut løb
endnu et fint løb
og blev nummer 4
i tiden 22:20.
Linn Bertram gav
den også gas i
Rolighedsmosen
og kæmpede sig
ind på en flot 5.
plads i tiden
23:11. Hele Svendsen løb endnu et
godt og stabilt løb
i tiden 23:25, hvilket rakte til en samlet
6. plads.
Ditte Holme placerede sig endnu en
gang i top 10. Ditte blev nummer 8 i
tiden 24:28.
Ellers er det værd at bemærke, de fine
løbepræstationer af HSOK’s friske kvinder; 11 kvinder i top 20! Sådan!

Helsingørmesterskabet"

Næste - og sidste - løb i Craft Grand
Prix 2011 er lørdag den 5. november kl.
14:00, hvor det er HSOK, der arrangerer
"Helsingørmesterskab 10 km landevej"
for de voksne og et 1,2 km langt løb for
børnene - En rigtig klassiker med hensyn til løbs distance og løbs arrangementer i Helsingør Kommune. Start og
mål er ved HSOK's klubgård på Gl. Hellebækvej 63 - Ved siden af Helsingør
Hallen.
Der er indskrivning/tilmelding ved
startstedet fra klokken 13:00.
Vi håber at se alle de knap 600 deltagere
fra de tidligere løb i "Craft Grand Prix
2011" - Men også nye deltagere. Det er
ikke et krav, at man skal deltage i alle
løb i serien.
Johansen

NB. For at “forskønne” vores klubhus skal der tages nogle

nye billeder fra de forskellige hovedafdelinger i HSOK.

Lørdag den 5. november

inden Helsingørmesterskabet vil der blive taget et gruppebillede af motionsafdelingens løbere.
Vi mødes kl. 13:50 på Gl. Hellebækvej hvor golfbanerne begynder. Kom
helst i klubtøj og så mange som muligt.
Kurt
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Kære alle løbe venner i Craft
Grand Prix
Craft Grand Prix 2011 er ved at
være slut. - Vi mangler kun at
afvikle et løb i dette års serie "Helsingørs mesterskabet i 10
km landevej" - lørdag den 5.
november 2011.
Det er igen i år lykkedes os at
skabe et godt og stabilt Craft
Grand Prix 2011 - med mange
friske deltagere.
- I den forbindelse vil jeg sige
tak til alle de frivillige hjælpere,
der har været med i dette års
Craft Grand Prix! - Uden deres
hjælp ville det ikke have været
muligt at afvikle Craft Grand
Prix 2011! - Tak!
- Og der skal også lyde en rigtig
stor tak til vores hovedsponsor
Craft for rigtig mange og flotte
præmier - Tusind tak!!
Samarbejdspartnere forventes i
2012 at være:
* HSOK
* Tikøb IF
* Puls 3060
* Craft - Hovedsponsor
* SameSame - Espergærde
* Murermester Lars M. Nilsson
* Michaels Cykler

SOKKEN

Craft
Grand Prix
2012
Forslag til løbsterminer for
Craft Grand Prix 2012
* HSOK forårs Cross 6,0 km
lørdag den 03.03.12
* Mountainrace Hornbæk
Plantage 6,3 km
søndag den 15.04.12
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5 km løb
- I naturskønne
omgivelser

* Tikøb 5'eren 5,0 km
onsdag den 02.05.12
* Espergærdeløbet 5,0 km
søndag den 03.06.12
* Beach Run Hornbæk 3,5 km
torsdag den 23.08.12
* SameSame løbet 5,0 km
tirsdag den 11.09.12
* Helsingørs mesterskab 10 km
lørdag den 05.11.12

HUSK! HUSK! HUSK!

Årets store
afslutningsfest!
Tør du blive væk fra
årets store

“Bare vent ! Jeg
kommer igen ! Og
så... “ aften

g
Lørda . november
11
den 5
21

En årlig tilbagevendende
begivenhed!

Den sidste lørdag i
november kl. 11:00
Altså lørdag den 26.11.11
Start og mål:
Ørnholmvej/Gurrevej
Efter løbet er der varm
cacao og friskbagte
boller i Stieler
residensen!!
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Intersportloppet og
Evertsbergrennet
I sidste numre af Sokken omtalt jeg at vi i skiudvalget har
besluttet at deltager i
Intersportloppet
Evertsbergrennet

d. 21 januar 2012
d. 4 februar 2012

Jeg har lavet et overslag på hvad priserne for deltagelse og
overnatning vil være

Skiudvalget

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

Enkeltrum
Dobbeltrum
Morgenmad

Gitte Dalsborg
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.: 41 41 26 05
E-mail:
gitte-dalsborg@hotmail.com

fra 250 skr pr nat
fra 350 skr pr.nat
75 skr pr dag

Startafgift
Intersportloppet
300 skr
efteranmelelse på løbesdagen 450 skr (2011)

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

Evertsbergrennet

42 km 300 skr
27 km 250 skr
efteranmeldelse 100 skr

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

Transport
Vi planlægger at kører op i privatbiler
Afstand Helsingør – Mora er ca 660 km
Sporafgift
Hvis man vil træne med udgangspunkt fra Hemus skidstadion skal man betale sporafgift
Dagskort
50 skr
Ugekort
200 skr
Endvidere skal der købes et clip kort a 40 skr

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Indendørs skitræning

Henrik Bang

I Torsby, ca. 600 km. oppe i Sverige har du mulighed for at
løbe langrend hele året, (næsten). Kun efter Vasaloppet
hvor sæsonen er ved at være færdig er der lukket for at
udskifte sneen. Resten af året er det muligt, uanset vejret at
træne i de lange tunneller.
Henrik har lige været der, så hvis du har lyst til at prøve
løjperne kan du kontakte ham og få flere oplysninger

Vi har tilmeldt et hold til StaffettVasan
Holdet er: Lars Röpke, Bo Hansen, Christian Madsen,
Gitte Dalsborg, Henrik Bang,
Henrik
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

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

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

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

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

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

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

