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Orientering:

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk
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Annoncer, foto, layout,
opsætning:
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Rasmus Knudsensvej 30
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Mob.: 28 29 86 32
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Ski: Kurt Jørgensen
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hogsjorg@stofanet.dk
Tlf.:49 21 84 86

olai@stofanet.dk
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Bjarne Jensen
22 34 25 24
Mand.:kl. 17.00 Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården

Motion:

Tirsd.: kl. 17.00 O-tekniktræning.....................................................Klubgården

Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31

Onsd.: kl. 17.00 Løbetræning (interval Sjoskerne) ..............................Klubgården
Torsd.: kl. 09.30 MTB-træning (skov, store stier) ................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00 O-løb (De grå Sokker) ....................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30 400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Lørd.: kl. 09.30 MTB-træning, (skov, store stier) ..............................Klubgården

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Lørd.: kl. 11.00 Løbetræning ...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00 Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Sønd.: kl. 09.30 09.30 MTB-træning, (skov, store stier) ...................Klubgården
Sønd.: kl. 10.00 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
2013 halvårligt
(undtaget passive)

Børn og unge til og med 25 år
525 kr.
Senior fra 26 år til 65 år
367 kr.
Pensionister fra 66 år
262 kr.
Familiekontingent ..........................630 kr.
Passive minimum for et år. ..............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

Lene vinder Jættemilen i Danstrup- Krogenberg.
Med kun 7 sek. vandt Lene over en svensker efter en
sekondstrid på de sidste 7 poster.
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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
sponsor og synergi, som vi har set det med kommunen Unicef - HSOK. Bestyrelsen tager meget gerne i mod
enhver der kunne tænke sig at give en hånd med.
I o-afdelingen er tirsdags-by-natløbene gået i gang. En lille
trofast skare kommer næsten hver tirsdag, og når folk er så
trofaste må det betyde de synes, det er god træning. På den
baggrund kunne jeg godt tænke mig at se nogle af klubbens o-løbere, som ikke har været med en eneste gang. Det
er sjovere end man tror. Der arbejdes for tiden på at gøre
bykortet bedre, men det tager tid!

Jeg hader forandringer - selv til det bedre!
Det er voldsomt generende når min arbejdsplads fusionerer og jeg skal vænne mig til nye arbejdsrutiner og nyt
brevpapir, når træerne fældes i skovene, så jeg ikke kan
kende dem igen, når banken og andre indfører “NemID”,
som i starten ikke var spor nemt, når tv-avisen bliver flyttet eller når nogen har taget “min plads” i omklædningsrummet. Øv, øv.

2012 lakker mod enden. Forinden skal vi gerne have nået
at se nuværende og tidligere medlemmer af HSOK til juleløb, søndag den 16/12. Det bliver stort! Læs indbydelsen
inde i bladet. Jeg vil lave særindbydelse, som man kan
hente i klubgården eller få tilsendt pr mail. Jeg håber at du
vil hjælpe med at give/sende den videre til gamle medlemmer. Hvis alle får mindst et tidligere medlem til at stille
op - det kunne være sjovt!

Men sådan er det, med mindre man flytter til Pensylvania
til en Amish-landsby.

Men noget er som det plejer: Vi skal ikke forglemme den
dejlige tradition at løbe Gurre Sø rundt 24 december og 31.
december kl. 10. Nogle tyvstarter kl. 9.45, men alle starter
og slutter ved Valdermarslund. Og Jesper Stieler har når
bladet læses afholdt sit meget populære Stielers memorial.
Tak for det initiativ!

Der kommer forandringer, som jeg skrev i forrige nummer
af Sokken. Når klubben går over til Klubmodul, kommer
medlemmerne til at mærke forandringer. Man kan læse
mere om hvad det betyder i Gull-Mays indlæg. Jeg kan
sige det er overraskende nemt at oprette en profil.
Jeg håber at alle vil tage godt i mod og at klubbens nye
hjemmeside, når den bliver lavet falder i medlemmernes
smag. Et udvalg går i gang med at opbygge den inden længe.

I januar håber jeg på at HSOK kan indbyde til et foredrag
om træning. Måske kan vi få fingre i al den rødvin, der
blev til overs fra festen efter klub-10’eren og servere den
sammen med ost og pølse?? Hold øje med hjemmesiden.

Bjarne har i efteråret vist hvordan man får et stort stævne
op at stå. Over 300 deltagere til Unicef Helsingør Halvmarathon er godt gået, men successen er kun kommet ved en
utrættelig markedsføringsindsats. Lækre flyers er sat op til
alle efterårets store motionsløb og der blev startet et halvmarathontræningshold op. Klubben har fået meget spalteplads i Helsingør Dagblad og jeg håber at nogle kan
fortsætte det flotte arbejde. Ca. 4-5 personer kunne vel dele
trænerjobbet og fortsætte med et vinterhold? Der går jo
rygter om at mange gerne vil til Berlin Marathon i 2013.

Hvis alle disse fugle på taget bliver til noget - har jeg ikke
noget i mod forandringer. Glædelig jul allesammen!
Rolf

Jeg kunne også forestille mig at nogle kunne melde sig til
en PR-gruppe. Der er behov for at markedsføre Grandprixløbene mere intensivt. Helt lavpraktisk kan det være at
sætte flyers i biler til andre større løb, men det kunne også
være nogle, som kunne skrive og/eller arbejde på at skaffe

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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Meddelelse
til orienteringsløberne
Den 17. november sendte jeg via email opkrævninger af startafgifter
ud til de orienteringsløbere, som
klubben har udlagt startafgifter for
i 2012. Det drejer sig om 51
O-løbere, der tilsammen skyldte
42.351 kr.
Betalingsfristen er den 10. december 2012. Pr. 1. januar 2013 overgår

Velkommen til:
Anders Ortving (junior)
Helgavej 18
3060 Espergærde
Jan Lange (senior)
Skibstrupvej 37
3140 Ålsgårde

HSOK til et
nyt regnskabssystem. Derfor
er det vigtigt at alle
udlæg indbetales snarest muligt.
Gull-May,
kasserer.

Klubbladet

Frank Vium (senior)
Karlsgaardsvej 15
3000 Helsingør
Jan Øder Madsen (senior)
Sudergade 8 3sal
3000 Helsingør
Michael Christiansen (senior)
Lappestensvej 16
3000 Helsingør
Camilla Voigt (senior)
Mimersvej 1B
3000 Helsingør

Dejligt at se, at min artikel i sidste
nummer af Sokken om manglende
stof til klubbladet er taget til efterretning. Især orienteringsafdelingen har
oppet sig. Det har til dette nummer
væltet ind med artikler af forskellig
art.
Det bedste er at en stor del af stoffet
er kommet i god tid, så jeg har kunnet
sidde og gøre mere ud af opsætningen..
Bare alle ville respektere deadline, så
var jeg fri for hele wek-enden efter
sidste frist, at undersøge om der nu
skulle være kommet indlæg til bladet.
Kurt

Flemming Nielsen (senior)
Belvederevej 59A 1.th.
3000 Helsingør
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RETTELSE

Fitness i Helsingørhallen

Der er oprettet et helt nyt motionsrum
i Helsingør Hallen. Det er meningen
at vi i HSOK kan benytte dette. Den
foreløbige procedure for at benytte
dette er at man skal henvende sig i
hallen, sige man kommer fra HSOK
og låne en nøgle. Man vil fra HSOK’s
side blive arbejdet på at man selv kan
låne en nøgle som kan have hængende i klubben.
Vi får se om det lykkes.

"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

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

Sidste nummers forside, som jeg
skrev at Sisse havde taget, passer
ikke. Mesteren er Leif Sewhol, men
det var Sisse der leverede billedet.
Så er det bragt på plads.
Kurt
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Bagsiden er ledig for
ny annoncør.
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Ib har klippet den
sidste post
Jeg har mistet min bedste ven, og
HSOK har mistet en af de ildsjæle,
der var med til at stifte klubben og
ikke mindst at gøre den til en af Danmarks bedste orienteringsklubber.
Søndag den 11. november 2012 døde
Ib Erik Nielsen på Hillerød Hospital
efter længere tids sygdom.
Ib var Helsingørdreng med stort H.
Han blev født den 14. juni 1937 i Helsingør, og bortset fra de år, hvor han
studerede på Landbohøjskolen i
København, havde han sit liv og virke i Helsingør. Vi mødtes første gang
i den såkaldte kursusklasse på Skolen i Marienlyst Alle i 1948 og var
derefter venner for resten af livet. Vi
var spejdere sammen i den berømte
Kong Eriks Trop og vi roede kaproning og løb orienteringsløb sammen
i Helsingør Roklub. Det startede i
1949, hvor vi mødte op hos Henry
Hansen i et brændeskur ved Rødpælehus på Esrumvej med kompas og
et kort i målestoksforholdet 1:100.000
(!). Vi lærte i hvert fald at gå en kompaskurs og at tælle skridt – og at lede
efter de godt gemte poster. Senere
var vi sammen med andre gode orienteringsvenner med til at stifte Helsingør Ski- og Orienteringsklub,
HSOK, da denne blev udskilt fra
Helsingør Roklub.
For Ib var orienteringsløb og specielt
HSOK ikke bare en god og sund fritidsinteresse – det var en livsform.
Han var en rigtig god orienteringsløber med mange mesterskaber på
sit CV, men det var måske mest på
det organisatoriske plan han viste sin
styrke.

Helt fra klubbens start havde han
store visioner for, hvordan klubben
kunne udvikle sig. Han vidste, at der
skulle satses på ungdomsarbejdet, og
det blev ikke bare ved tankerne, idet
han stod i spidsen for at opbygge
Danmarks stærkeste ungdomsafdeling inden for orienteringsløb. Grete
og han var godt nok selv leveringsdygtige i tre gode løbere: Jens Peter,
Per Christian og Frederikke, men
mange andre mindes stadigvæk de
mange træningsture og åbne løb i
både ind- og udland, hvor Grete og
Ib var det samlende midtpunkt for
en stor flok af ungdomsløbere.
Men det var ikke blot lokalt at Ib
involverede sig i orienteringssporten, også i DOF og internationalt var
han aktiv. Som landinspektør førte
hans faglige interesse for kort og
korttegning ham til posten som formand for det internationale orienteringsforbunds kortkomite i en periode, hvor denne del af orienteringssporten udviklede sig med stormskridt. Lokalt førte dette også til, at
han sammen med andre af klubbens
medlemmer stod for det første ’rigtige’ orienteringskort i Danmark –
over Hornbæk Plantage. Dette blev
bemærket vidt omkring, og selv i det
svenske orienteringsforbunds blad
skrev man, at ”nu kan man endelig
løbe moderne O-løb i Danmark”.
Selvfølgelig fulgte der hurtigt efter
også et O-kort over Teglstrup Hegn.
Det havde sin premiere ved ”Hamlet
Stafetten”, der på det tidspunkt var
et af de hidtil største og mest velorganiserede O-arrangementer i Danmark.
Også nærværende klubblad ”Sokken” har haft glæde af Ib’s indsats.
Det var ham, der fik ideen til at lave
et klubblad på den måde, som det er
blevet lavet gennem mange år. Hans
opskrift var: ’Hvis én person kan

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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lave et klubblad på 14 dage, kan 14
personer lave et klubblad på én dag’.
Heller ikke det projekt blev bare ved
snakken. Gennem rigtig mange år
blev klubbladet skrevet, klippet og
klistret sammen på Landinspektørkontoret – og Ib var redaktør indtil
1993, hvor andre tog over.
I alle disse sammenhænge gik Ib foran, havde visioner og gennemførte
dem. Hans indsats i HSOK blev da
også belønnet med et æresmedlemsskab af klubben, lige som han sammen med sin kone Grete fortjent
modtog HSOK’s Venners lederpris.
Som mange andre elite-sportsfolk
endte Ib også med at spille golf. Selvfølgelig i Hornbæk Golfklub, hvor
hans søn Jens Peter er formand. Det
var også her – på golfbanen – han for
3½ år siden faldt om af et hjertetilfælde. Efter en stor operation var
han på banen igen, men hans helbred blev aldrig det samme som tidligere. Han var optimistisk, sej og
stædig og gav aldrig op, men til sidst
sagde kroppen fra.
Hans familie og venner vil savne
ham. Vi vil aldrig glemme ham. Han
gjorde en forskel.
John Steenfeldt-Jensen

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk

Der bliver i øjeblikket arbejdet på
en ny hjemmeside.
Den kommer til at hedde:

www.hsok.klub-modul.dk
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Mindeord
Den 3. nov. udåndede en af de grå
sokker, Hans Henrik Andersen, efter
en tids heftig og håbløs sygdom.
Hans Henrik blev 75 år.
Hans Henrik var uddannet civilingeniør og senere lic.tech og dr. phil.
Han arbejdede ved Danmarks Tekniske Universitet, på Forskningscenter
Risø og ved Aarhus Universitet,
inden han blev professor i eksperimental faststoffysik i 1982. Han var
ansat ved Københavns Universitet ,
Ørsted Laboratoriet og var også en
af dem, der stod bag oprettelsen af
Niels Bohr Instituttet. For otte år
siden forlod han sin stilling, men han
havde stadig sin gang på stedet, som
emeritus, et par dage om ugen,
næsten til det sidste.
Det var, da Hans Henrik rykkede
teltpælene op fra Aarhus og forlagde
residensen til Sjælland, nærmere
bestemt Ålsgårde, at vi i HSOK lærte
ham og hans familie at kende. For
Hans Henriks liv bestod ikke blot af
atomer og indviklede formler. Naturen og sporten havde altid været
uadskillelige følgesvende for ham,
og derfor meldte han fluks familien
ind i HSOK, da han kom til Sjælland,
efter at have været med i OK Pan,
Aarhus i mange år. Vi havde også
fornøjelsen af at have sønnerne Jakob
og Ulrik med i vor stærke ungdomsafdeling, og Hans Henrik gav også

en hånd med i klubbens lederstab.
En anden af de grå sokker, Røde, har
kendt Hans Henrik siden midten af
50´erne. Han mødte ham første gang
på et trænerkursus. Hans Henrik var
medlem i Tagensbo Terrænsportsforening, og han interesserede sig især
for at give sin viden og begejstring
for o-sporten videre til andre. Han
samlede en flok drenge om sig, og de
blev så dygtige, at de vandt nærmest
alt. Kjeld Olsen og Gert Bøgevig var
et par af hans elever. Drengene holdt
meget af ham og blev lidt forundrede, da der foruden dem også skulle
være plads til et kvindelig bekendtskab. Hun hed Agnete, og de to har
kørt et ualmindelig vellykket parløb
lige siden.
Ved begravelsen den 10. nov. tegnede den kvindelige præst et meget
smukt og rammende billede af Hans
Henrik. Han var en vidende mand
med et stort interessefelt, der foruden sporten i naturen også omfattede begejstring for musik og andre
former for kunst, og så var familien
en bærende pille i hans liv.
Ved den hyggelige mindesammenkomst på Julebæk blev billedet af
Hans Henrik yderligere udbygget
via taler af en, der havde kendt ham
næsten altid og af en kollega, der
understregede hans entusiasme,
hans dygtighed til at udtrykke sig,
både mundtligt og skriftligt (han var
også redaktør af et fagligt skrift) og

Mindeord

hans evne til at
være til stede i
nuet. Familiens
betydning blev
også understreget. Når Hans
Henrik skulle
på ferie, enten
på skiferie eller
til sommerhuset på Læsø,
havde han altid arbejdspapirer med.
De blev lagt på hylden, hvorfra de
oftest urørte blev hentet ned ved
afgangen. Samværet med familien
havde her første prioritet. Flemming
Larsen, der to gange havde nydt
godt af familiens gæstfrihed, når han
var med til Læsø 3-dages, takkede
Hans Henrik for det, han havde gjort
for klubben, og for hans måde at
være på.
Det var især, da Hans Henrik
begyndte som grå sok, at vi lærte
ham nærmere at kende. Jeg var dybt
imponeret over det tempo, han skød,
når han færdedes i terrænet. Det var,
som havde han et femte gear. Til
gengæld kunne Nete berette om, at
når de var på ferie sammen i en eller
anden by og skulle bese forskellige
seværdigheder, var det hende, der
måtte hale ham af sted.
Hans Henrik var ualmindelig mand
med begge ben på jorden og ofte et
glimt i øjet. Æret være hans minde!
Eva

Der indkaldes til

Kaj Lolk er død efter nogen tids sygdom, 72 år gammel.

generalforsamling

Kaj har været medlem af HSOK siden midten af
70´erne, hvor han startede med at løbe orientering,
men da klubben begyndte med de årlige skiture, var
Kaj tillige med her og var i nogle år fast mand i "mandehytten".

onsdag, den 20. februar 2013
kl. 19.00 i klubgården.
Dagsorden ifølge lovene.

På grund af tiltagende sygdom, har Kaj dog måtte melde fra for såvel skiløb som orientering, men Kaj var
dog stadig meget interesseret i klubbens liv, og næsten
hver lørdag formiddag kunne man se eller møde ham i
klubgården i passiar med andre klubmedlemmer.
Æret være Kaj Lolks minde.

Bestyrelsen

Fl. Larsen
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Nedrykningen blev en realitet

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

Efter at HSOK de to
tidligere gange har klaret frisag, da vi var i en
nedrykningsmatch, gik
den ikke længere. Vor
skæbne blev beseglet,
da vi den 30. sept. mødte Herlufsholm, FSK og
OK73 i slaget i Slagelseskovene.

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

Ganske vist var der
mange af klubbens
løbere, der præsterede
et topresultat. På ikke
mindre end syv af de
12 baner var der en
HSOK´er på førstepladsen. Rolf Lund vandt
bane 1, Laus Seir Hansen 2A, Lene Jensen 2
B, Flemming Wendelboe 3A, Jørgen Jensen
4A, Birgitte Krüger 4B
og Rikke Christensen
7B.

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

Klubbens økonomi.

På trods af at klubben i år har afholdt en meget stor
udgift til renoveringen af baderummene, forventes
det, at klubbens egenkapital ved årets udgang vil
forøges. Det skyldes, at klubben i år har arrangeret
mange meget indbringende stævner. Det endelige
regnskab vil blive forelagt på generalforsamlingen
den 20. februar 2013. Gull-May.

Når det alligevel ikke slog til, skyldtes det, at Herlufsholm, FSK og
HSOK slog hinanden indbyrdes og således fik to matchpoint hver.
Det blev derfor løbspointene, der traf afgørelsen, og her trak HSOK
sorteper, fordi de to andre klubber havde flere strenge at spille på. De
scorede bedre på mange af banerne, ikke mindst på damebanerne.

Helsingør Therm

Meget mod min vilje må vi altså i år 2013 skrive 4. div. på cv´et. Det
må vi gøre noget ved! Ganske vist har vi i øjeblikket ikke noget at
gøre hverken i 1. eller 2. div., men hvis vi alle bakker op, og vi kan få
lokket flere, også gerne børn og unge, ind i folden, så burde det være
realistisk at gøre opholdet i 4. div. af kort varighed.

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

At vi var alt for få med i Slagelseskovene, blev kraftigt understreget
af, at både Inge, der godt nok havde bagt dobbelt portion, og jeg havde kage med hjem! Det er aldrig sket før!

• Babysvømning
• begyndersvømning til børn
• vandgymnastik
• vandskræk for voksne
• fysioterapi for sjæl og krop,

På mine grædende knæ vil jeg opfordre alle til at være med i næste sæson,
straks fra den første match! Vi har en
plet, vi skal have vasket af!

o.s.v.

Til slut vil jeg indskyde, at vi bortset fra resultatet havde en god
dag dernede. Der var gode
baner, god stemning og masser
af kage! Men det var lidt langt
at tage for at få bank!

49 21 22 11

Eva
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Traditionen tro afsluttes orienteringssæsonen hvert år med afviklingen af
”Jættemilen”, og således også i år.
Løbet, der normalt finder sted den 2.
søndag i november (i år den 11.11.) er
specielt på den måde, at distancerne
for banerne er ca. dobbelt op i forhold
til de traditionelle løb, samt at hver
klasse har samlet start, men dog således at der er sløjfer (kaldet butterflys),
således at ikke alle løberne har samme
rækkefølge for posterne.
Løbet fandt sted i ”vores” skove:
Danstrup Hegn, Krogenberg Hegn og
Nyrup Hegn, hvor det dog kun var de
lange baner, der kom op i Nyrup
Hegn.
Som mange sikkert er klar over, foregår der fortsat store skovrydninger i
de 3 skove, så løberne var kommet på
hårdt arbejde i det krævende terræn,
dog at forholdene er ens for alle.
Der var en lille hård kerne fra HSOK,
der deltog i arrangementet, bl.a. Lene

Der var trængsel ved det lille hus inden
starten

og Rolf, der begge har stolte traditioner omkring
”Jættemilen”,
hvilket Lene
levede fuldt op
til med en sejr i
sin klasse, men
dog under hård
kamp med en
svensker, der
faktisk førte indtil kort før mål, men Lene var for snu!
Flot, Lene.
Selv om Rolfs normale er H 55, havde
Rolf valgt at stille
op i klassen H 45,
idet Rolf af og til
løbetræner i alle 3
skove, hvorfor
hans kendskab til
skovene måske
kunne komme
ham til gode, så i
stedet for ”kun”
at løbe sin normale klasse (H 55 på
12,9 km. med 36 poster) valgte Rolf nu
at løbe klassen H 45, der var på 16,5
km. med 45 poster, en virkelig stor
mundfuld at gå i gang med, idet de
fleste konkurrenter var op til 10 år
yngre end Rolf!
Det gik meget fint for Rolf, der (for
første gang i mange år) dog ikke
vandt, men blev en flot nr. 5 kun små
5 min. efter vinderen. Rolf måtte dog
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erkende, at de sidste kilometer gjorde
ondt og i en sådan grad, at bl.a. den
tidligere HSOK´ere, Henrik
Markvardsen, (mange gange dansk
mester) nåede op og kom i mål lige
før Rolf, så en meget flot præstation
fra Rolfs side.
Også Jørgen Jensen gjorde det fantastisk flot i sin klasse H 70, hvor Jørgen
blev en flot nr. 3 kun ca. 1 minut efter
vinderen, så det var en meget fin
præstation fra Jørgens side, der næste
år kan stille op i H 75!
Løbet arrangeres altid af orienterings-

SOKKEN

klubben OK 73, der på løbsdagen
meldte ud, at næste års ”Jættemil” er
løb nr. 50, samt at arrangementet skal
foregå i ”Hareskoven”.
Fl. Larsen

Jættemilen 2012

Som Jørgen Jensen oplevede den.

Stævneplads og start/mål var ved
Marianelund. I H70 skulle vi løbe en
bane på 7 km. - ikke nogen jættemil
men dog en mil. Der var fælles start
for flere klasser ad gangen, og H70
var med i den første kl. 9.40. Vi startede i bagerste række med de yngre
klasser foran. Løb ad skovvejen et
stykke for at nå at læse lidt frem skråt ind gennem tætheden og langs
grøften til post 1, der lå tæt på en vej.
Ud på vejen og vestpå til vejkryds SV på mellem de to tætheder til post
2. Fortsatte SV på langs et gult område og langs en tæthed og fandt nemt
lysningen med post 3. Post 4 lå lige på
den anden side af Krogenbergvej, og
derfra til stjerneposten som lå på P
pladsen ved søen ved Hornbækvejen.
Der var vagter ved passagen af Hornbækvejen, og det gik uden problemer.
I Danstrup var der 2 sløjfer, og jeg
skulle først have den lange. Overvejede et kort øjeblik at løbe højre om ad
de store veje, men valgte at gå lige på.
Der var flere løbere ved post 6, så det
gik nemt. Herfra SV ad en hugning op
til vej Y og direkte mod post 7, der lå
tæt ved en hugning. Mogens Hansen
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(vinder i H70) og en svensker var der
samtidig. Ad hugningen øst på - over
vejen og langs et gult område og langs
en tæthed til post 8. Retur til stjerneposten - Mogens Hansen løb en anden
vej, og jeg så ham først igen, da jeg
bommende post 16 kort før mål. Den
lille sløjfe med 3 poster gik fint. Jeg
fulgte en grøft og et grendige op mod
post 16, der skulle ligge lidt til venstre. Jeg så posten på lang afstand troede jeg - det var bare ikke det rigtige nr., så jeg fortsatte langs noget der
lignede grendiget, men endte ved
sydspidsen af indhegningen inden jeg
erkendte fejlen. Tilbage langs indhegningen til min post i en lille lavning fejlen kostede 2,5 min.! Der var en
svensker samtidig, så jeg forsøgte at
løbe fra ham på de sidste 2 poster,
men det endte med et spurtopgør og
vi blev begge noteret for samme tid
1:06:34 på en delt 3. plads. Vindertiden var 1:05:08. Så hvis og hvis …
Der var 32 deltagere i H70, hvoraf
halvdelen var svenskere.
Peter Larsen var 20 sek fra 3. pladsen i
H75, der er ældste klasse i Jættemilen.

SOKKEN
Tips og tricks
En del af de bom og fejl jeg render rundt og laver, skyldes at koncentrationen har svigtet.
Små børn kan højst koncentrere sig i 10 min. Jeg tror min egen
kapacitet er nogenlunde den samme. Til sprintløb, synes jeg oplever en mental træthed når jeg er blevet ført rundt i 10 min på en
kompliceret bane. Jeg har faktisk tænkt, at det er taktisk klogt ind
i mellem at slappe af, når der ingen fare er for fejltagelser. Det er
svært at finde de momenter i byorientering, men det kan sagtens
lade sig gøre til et almindeligt o-løb. Tag et let vejvalg med vilje
og giv dig selv 10 sek pause fra kortkontakten og vend så stærkt
og fokuseret tilbage igen.
Når man løber i skoven er der mange forstyrrende elementer. Jeg
kan f.eks. blive forstyrret af at se svampe eller bær eller fordi jeg
er blevet træt. I visse tilfælde distraheres jeg af at jeg begynder at
tænke på at banelæggeren må have været lidt fantasiforladt eller
korttegneren sjusket. Det er tegn på at banen ikke er svær nok og
det kan også gå ud over koncentrationen. Mest af alt forstyrrer
andre løbere, men det er noget man kan arbejde med.
På den “lange bane” kan det betale sig at tro, at du altid har ret og
at du ved hvor posten er. Det kan godt være at du ikke har noget
at have den selvtillid i, og du gang på gang bliver bekræftiget i
det modsatte. Men lær af dine fejl og koncentrer dig om dit eget
løb. Tag den tid du behøver uden at lade dig påvirke af andre.

Første etape foregik i
den flade del af
Almindingen tæt
ved den indhegning,
hvor der er sat 10-12
bisonokser ud. Vi så
desværre ingen
okser, til gengæld
oksede vi rundt i højt
og tungt græs. Jeg
har måske nok oplevet det, der var bedre, men det blev rigeligt opvejet af anden- Flemming på 2. etape
dagen, der gik i Paradisbakkerne. Vildt, tungt og svært. Min bane var rigtig god og
jeg havde en af de dage hvor posterne sad lige som de skulle og
så har mine konkurrenter det svært. Efter løbet gik vi en lang tur
i bakkerne, med kortet i hånden og nød at solen bagte i de smukke åbne områder med klipper, lyng, græs og moser. Vi nåede
også en tur til Dueodde og kiggede på de manglende bølger. Det
var vindstille og lige før man fik lyst til en dukkert, men så varmt
var det heller ikke.

Jeg er ikke nået dertil, at jeg ikke kigger på startlisten og ser på
hvem der starter før/efter mig. Men jeg prøver at lade være, fordi
jeg ved, at på det tidspunkt jeg ser dem i skoven, så sker det ofte
at koncentrationen svigter.
Den bedste måde at skærpe sin koncentrationsevne er at løbe
mange konkurrencer/træningsløb og tage alle løb seriøst. Jeg
håber derfor vi ses både til tirsdagstræning og til de kommende
vinterkonkurrencer, og det er sjovest hvis man går til den, engageret og glad.
Rolf

Höst-open 2012.

Keld Johnsen på Dueodde i solskin
Vi boede på et hostel i Nexø og havde en hel etage for os selv.
Låste os selv ind og smækkede døren efter os uden at se et menneske (betalte over nettet). Selv uden for sæsonen er Bornholm en
dejlig ferieø og det meste af ugen efter gik med at tænke tilbage
på alle de synsindtryk og o-oplevelser.
Fra klubben deltog: Flemming, Ulla, John og Vibeke. Bjarne og
Louise og så Lene og mig. Vi boede tre forskellige steder, men
havde også valgt tre forskellige transporter og tidspunkter for
afrejse og hjemkomst. Men arrangementet egner sig til en klubtur
- måske 2013?
Rolf

DOF-akademiet lørdag den 19/1 2013 kl. 10-16.
Sted: Ålykkeskolen, Kong Georgsvej 31. 5000 Odense C

Ikke mærkeligt at det hedder paradisbakkerne
Løbet har vistnok eksisteret i 20 år, men det var første gang jeg
var med. Jeg tror ikke det var sidste. Med til den gode oplevelse
var at vejret var rigtig godt. Her i efteråret har de gode efterårsdage haft det med at falde i weekenden og det skete også i sidste
weekend af oktober.
Løbet går over to dage og tiderne lægges sammen. Løbet samlede
i år ca. 4-500 løbere hvoraf de fleste var svenskere. Nogle klasser
var besat med ret skrappe løbere - det gælder især de ældre klasser. Andre var mere tyndt besat - specielt ungdomsklasserne, men
de lavede forhåbentlig noget andet fornuftigt den weekend.
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Følgende kurser udbydes denne dag:
Emit
Sportident
Motivation af frivillige
Kommunikation
A-stævneledelse
A-stævnebanelægning
Banelægning kredsløb
Stævneledelse kredsløb
Pris kr. 250 pr kursus - dækker underviosningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.
Tilmelding via O-service senest den 6. januar 2013.
Klubben betaler afgiften og giver et transporttilskud, hvis du deltager.

SOKKEN
af gran og løvskov med små moser og lysninger,
Skov -o
og Naturstyrelsen udbud
hvilket også gjorde den til en ”lækkerbisken” for orienteringsløbere, men i dag er der bestemt ikke meget pryd tiltruer idrætten
bage, herunder løbeglæde.
Hver idrætsgren har sin idrætsplads, og for orienteringsportens vedkommende er denne plads de danske skove,
hvor vi her i Helsingør altid har været begunstiget af de
mange statsskove, som findes i Nordsjælland.
Gennem mange år har der været en aftale mellem Dansk
Orienterings-Forbund og Skov -og Naturstyrelsen om,
hvordan orienteringssportens adgangsmuligheder er til
disse skove, en aftale der mig bekendt fortsat er gældende
og som har fungeret fint.

Store granområder er nu fældet (både i år og tidligere) og
henligger nu som bare områder med grene og stammer på
kryds og tværs. Nogle af områderne bliver tilsyneladende
ikke genplantet, så det sørger naturen selv for, hvilket med
selvsyn kan konstateres, idet en del af nævnte områder nu
alene består af selvsået Birk og Ørnebregner, for øvrigt til
store gene for birkeallergikerne.
Også løvtræsområder har i denne regnfulde sommer haft
besøg af skovens gigantmaskiner, hvilke spor heraf meget,
meget tydeligt kan ses i skovbunden, der nu er fyldt med

Imidlertid har Skov-og Naturstyrelsen nu meldt ud, at
samtlige statens skove skal inddeles i 3 zoner, og at denne
ordning skal gælde for de næste 15 år:
Stillezone, hvori den organiserede idræt ikke må komme,
hvilket dog ikke skal være gældende for den uorganiserede idræt!
Friluftszone, hvor der efter konkret vurdering fra Skov-og
Naturstyrelsen kan gives tilladelse til organiseret idræt
Facilitetszone, der omhandler områder, der i forvejen bruges flittigt, men hvor der dog skal indhentes tilladelse til
arrangementer, når der er tale om organiseret idræt.
Og hvad indebærer denne ordning, såfremt Naturstyrelsen
får tvunget denne ordning i gennem, så for HSOK?
Ja, som jeg ser det, vil det være en katastrofe for orienteringssporten og dermed HSOK!
Et eksempel: Vi forestiller os, at den del af Teglstrup
Hegn, der er beliggende nord for Esrumvej, bliver opdelt i
de nævnte zoner. Dette kan så betyde, at vi kun kan dyrke
vores idræt i facilitetszonen (såfremt tilladelse gives). Denne zone skal så placeres i det område, der bruges flittigst,
hvilket så kan betyde, at orienteringsløb kun kan foregå
f.eks. i skovparten nord for skovvejen mellem skovfogedboligen og Bøssemagergade, en tanke der virker fuldstændig grotesk.
Det kan naturligvis også tænkes, at syddelen af Teglstrup
Hegn bliver udlagt til stillezone, men det bliver ordningen
vel ikke bedre af!
Hvis Naturstyrelsen får held til at få ordningen gennemført, ja, så er det givet vis slut med orienteringsløb for
mange!
Jeg skal dog oplyse, at såvel Dansk Idræts Forbund som
Dansk Orienteringsforbund har gjort indsigelse mod forslaget.
Der er dog også andre tiltag fra Skov -og Naturstyrelsens
side, som bekymrer mig, og som virker meget generende
for vores sport.
Jeg tænker her på Naturstyrelsens ”behandling” af skovene her i vores område, hvor der gennem de sidste 3 – 4 år
er sket en markant stigning af fældninger m.m. Jeg er
naturligvis meget enig i, at selvfølgelig skal der fælles
og/eller udtyndes, men i dag sker denne skovning på en
anden måde, end tidligere. Som eksempel vil jeg gerne
nævne Nyrup og Danstrup Hegn, hvor disse 2 skove
næsten er et kapitel for sig! For få år tilbage var disse skove
en pryd for alle skovens gæster med et meget varieret
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dybe, brede (vandfyldte) hjulspor, så det mange steder
ikke er muligt at skelne hjulspor fra grøfter.
Jeg må dog tillige sige, at man ikke behøver at tage til
Nyrup Hegn for at besigtige forholdene. Nej, tag blot en
tur i Teglstrup Hegn, for der er forholdene nu de samme,
som i Nyrup, hvilket virkeligt er trist, idet Teglstrup Hegn
er én af de mest besøgte og benyttede skove i Nordsjælland, med store menneskelige aktiviteter alle ugens dage,
ikke kun af orienteringsløbere, men mange andre grupper
som f.eks. svampeplukkere, skolebørn, børnehaver, mange
motionsløbere, herunder MTB-ryttere og hestefolk, men
som skoven ser ud nu, er færdsel stort set umuliggjort.
Fl. Larsen

SOKKEN
ner i gang med at lægge en større sektion af skovens flotte fyrretræer ned. Kortene var trykt og lå i min rygsæk! Heldigt at banerne gik lige uden om dette
område. (Jo, jeg havde søgt skovtilladelse.)

Sidste år arrangerede jeg orienteringsløb for to 7. klasser fra Langebjergskolen i Humlebæk. Det gik så godt, syntes
lærerne (på trods af at et par af pigerne
blev væk), at jeg blev bedt om at gøre
det igen her i september for de samme
børn, der nu er blevet 8. klasser og
meget større.
Baner med udfordringer
Der var to baner på hhv.
4,6 og 5,6 km, som løberne
selv kunne vælge mellem.
De to baner var lige svære
– den lange havde bare en
ekstra sløjfe lagt ind kort
efter starten.

7. klasse: god ro og orden
De to nye 7. klasser løb med, så der var
godt 80 drenge og piger i Danstrup
Hegn denne sidste tirsdag i september.
Først kom 7. klasserne cyklende de 6 km
fra skolen. De fik en kollektiv introduktion til kortet og begreberne i orienteringsløb, og så blev de sendt afsted med
30 sekunders intervaller.
Inden 7. klasserne begyndte at komme i
mål, ankom 8. klasserne. De fik kun en
kort introduktion (de havde jo prøvet
det sidste år), og så fungerede Søren

tet på grund af uenighed om vejvalget,
og flere af drengene gik i arrigskab alene langt væk den forkerte vej - endda i
ét tilfælde uden kort! Én dreng kom
grædende tilbage længe efter den anden
del af holdet, en anden måtte guides
hjem ad landevejen via mobiltelefon.
Ku’ det gøres bedre?
Så hvordan skal man
lave o-løb for 8. klasser? Skal der være en
superlet bane til dem
der ikke pirres af
udfordringerne med
at finde vej? Måske,
men jeg synes det er
nemt at forestille sig
at en let bane vil blive
valgt af mange der
ville få en større oplevelse på en sværere
bane. Jeg overvejer i
stedet en model med
tre baner: en lang
meget let, en mellemlang mellemlet og en
kort relativt svær
bane.
Næste gang skal der i
hvert fald ikke lægges pile ud i skoven –
det gik fint med 7. klas-serne, men nogle af de 8. klasses drenge der kom først
rundt, vendte pilene. Forbløffende nok
synes det ikke at have sendt nogen af de
efterfølgende løbere alvorligt på afveje
de er måske for vant til den slags.

8. klasse løber orienteringsløb

Jeg havde lavet banerne så
der var lidt udfordringer –
det meste af tiden var det
begynder eller let (som en
mellemting mellem H/D10 og H/D-12), men løberne skulle forlade skovvejene og følge en grøft eller en
mindre tydelig sti ind i terrænet et par steder på
banen (det nærmede sig
mellemsvær, H/D-14).
Meningen med udfordringerne var at børnene skulle opleve løbet
og skoven som spændende; men for at
det ikke skulle blive for spændende,
havde jeg lavet mange korte stræk med
henblik på god kortkontakt, og som en
ekstra-ekstra hjælp lagde jeg A4-ark
med pile på ud et par steder hvor jeg
forudså problemer (det viste sig ikke at
være helt smart, gæt selv hvorfor).
Deltagerne løb som to- eller tremandshold, så ingen skulle være alene i den
store skov. Desuden var de to baner
sammenfaldende på de sværeste afsnit,
så der hurtigt ville komme nogle andre
løbere op bagfra hvis det gik galt for et
hold. Min søn Søren – som jo er erfaren
o-løber i HSOK og i øvrigt går i den ene
af 8. klasserne – skulle starte 10 minutter efter sidste hold og om nødvendigt
hjælpe de bagerste løbere den rigtige
vej.
Åh-åh, det lyder forkert!
Da jeg kom i skoven om morgenen for
at sætte poster ud, var et hold skovarbejdere med motorsave og store maski-

som starter, mens jeg passede målet,
hvor 7. klasserne begyndte at komme
ind. (Tidtagningen var et vækkeur, og
udregningen var i hånden.)
7. klasserne var ret motiverede og disciplinerede. Der var relativt lille spredning i løbstiderne – sammenlignet med
8. klasserne.
8. klasse: en oplevelse!
Teenagerne i 8. klasserne var meget forskelligt indstillede og meget forskeligt
fokuserede på opgaven. De hurtigste
var naturligt nok nogle af dem der dyrker konkurrencesport i forvejen. I den
modsatte ende var et hold bestående af
tre piger, der gik en lille bue rundt og
fandt et sted at sidde halvanden time,
inden de vendte tilbage og fortalte en
farverig historie om at de var faret vild ”Vi så et vejskilt hvor der stod 400 m til
Hillerød!”
Det var til at forudse at nogen ville snyde lidt. Men det kom bag på mig at der
er så mange følelser i spil hos disse 1415-årige: i hvert fald fire hold blev split-
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De har godt af det
Nå, men jeg tror alle 80 fik en oplevelse
af en eller anden slags, og de fik i hvert
fald næsten alle sammen 6-7 km gang
eller løb og to gange 6 km på cykel. Og
det har de rigtigt godt af. Der var også
mange der fik brug for lidt selvironi når
de skulle fortælle hvordan det var gået i
skoven – og det har de også rigtigt godt
af.
Tak til HSOK for
at bakke op med
lån af skærme
osv. og tilladelse
til at bruge klubbens kort.
Carsten Agger

SOKKEN

5 DAYS SICILY 2012
Vi var 7 HSOK´ere + DOF´s direktør,
Michael Sørensen (OK ØST), der i uge 41
var deltagere i ”5 days Sicily 2012”.
På denne årstid er der naturligvis ikke den
store forskel på at løbe o-løb på Sicilien
end i Danmark udover vejret, og vejret
var hele ugen fin med sol og en temperatur mellem 25 – 28 (også om aftenen).
Som en del af rejsepakken, blev vi indlogeret på et dejligt hotel i turistbyen Taormina, der er beliggende med en fantastisk
udsigt over Mesinastrædet (Middelhavet),
og hvor vi tillige kunne se over til fastlandet, Italien.
Det primære med turen var naturligvis
orienteringsløb, hvor vi skulle løbe 5 løb
på 4 dage, så der var også tid til at lege
turister.
Af de 5 løb foregik de 2 i et traditionelt
skovterræn ved foden af vulkanen Etna i
en højde af ca. 1.500 m.o.h. (Etnas top er
på 3.323 m.o.h.), og for os alle var det en
stor fornøjelse at løbe i disse skove, idet
skovbunden var uden væltede træer og
grene på kryds og tværs, som vi ellers
kender det i DK.
Det var naturligvis lige ”guf” for Rolf, der
sikkert vandt begge løb, men hvor også
Rikke, Michael og Lene gjorde det flot.
De 3 øvrige løb foregik som byoriente-

ring, men i byer også tæt på Etna, så vi
hele tiden kunne betragte den konstante
røg- og dampsøjle, der vælter op fra krateret. Det første løb foregik i en by, der lå
på den anden side af Etna i forhold til
Taormina, så det var en lang køretur, vi
måtte foretage, men meget seværdig, så
nu føler vi, at vi kender landskabet på
Sicilien, der i øvrigt i størrelse er lidt mindre end Jylland, men med næsten samme
befolkningsantal som i Danmark. Øen
kaldes i øvrigt for Italiens kornkammer,
men der dyrkes – heldigvis – også vin og
olivenolie, produkter vi med stor velbehag
kunne nyde under aftensmaden på vores
hotel.
Byen, hvor 1. etape foregik, lå som nævnt
langt ude på landet i 1.800 m.o.h. Byen
var dog for lille for Lene og jeg, idet vi

begge (samme sted) løb ud af kortet i en
sådan grad, at vi havde svært ved at komme ind (i byen) igen! Rolf, derimod, havde ingen problemer og vandt sin klasse.
Det gjorde Rolf ikke i det næste byløb,
hvor han ”bommede” fælt ved at lave en
klassisk fejl ved at løbe fra post 5 til post
9 i den tro, at nieren er post seks, hvad det
også ser ud til, hvis kortet er vendt ”på
hovedet”, så det var ærgerligt for Rolf,
idet han så var ude af den samlede konkurrence, men måske hører vi nærmere
herom i Rolfs faste rubrik i ”Sokken” kaldet ”tips og tricks”!
Sidste etape
var helt speciel! Løbet foregik i byen
Castelmola,
hvilken by vi
kunne se ”op
på” fra vores
hotel, idet byen
(ikke særlig
stor) lå oppe på
en bjergtop
med en fantastisk udsigt til
alle sider – lige en by for turister. Byen
bestod af en masse smalle gader og stræder og var meget velegnet til o-løb. Specielt var det dog, at kortstørrelsen var
1:1.500, hvilket nok ikke mange af deltagerne havde prøvet før, så det var bare
med at ”slå bremsen i” for ellers løb man
forbi posterne, men det med ”bremsen”
glemte vi fra HSOK, men meget sjovt var
det.
Den sidste dag blev tilbragt på stranden,
hvilket dog ikke var noget for Rolf og
Michael, så de valgte sammen med nogle
raske o-folk fra PAN at køre – så langt
man kunne – op mod Etna. Herfra løb de
– så langt man måtte – op mod kratertoppen og så tilbage igen til bilerne og som
de samstemmende udtalte, havde det
været en dejlig udflugt og oplevelse.
Fl.L.

13

SOKKEN
Billeder til Picasa
webalbum

NYTÅRSNATLØB
KLUBMESTERSKABSLØB
2012
Løbet er i år også klubmesterskabsløb for de klubber der er interesserede idet.
Sidste vinter afholdt HSOK et fælles natklubmesterskab for Fredensborg Ok,
Tisvilde Hegn Ok samt HSOK, det er i år udvidet så alle klubber vil kunne
afholde deres natklubmesterskaber ved løbet.

Dato:

Onsdag den 2 januar 2013

Løbsområde:

Teglstrup Hegn NØ 1:10.000

Mødested:

HSOKs klubgård, Gl. Hellebækvej 65, 3000 Helsingør, hvor der
er bad og omklædning, samt plads til hyggeligt samvær efter
løbet.

Første start:

17:00 ( 1200 Meter til start ) sidste start kl 18:00 ( Put & Run)

Baner:

H/D 1
H/D 2
H/D 3
H/D 4
H/D 5
H/D 6

Klasser:

Der løbes om HSOK natklubmesterskaber for både herre og
damer på svær lang og svær kort. Der løbes om klubmesterskab for ungdom på mellemsvær.

Præmier:
Kiosk:

Der er præmier i alle klasser + lidt lodtrækningspræmier
Efter løbet serveres der gløgg og æbleskiver i klubgården i forbindelse med præmieoverrækkelsen.

Svær Lang
Svær Mellemlang
Svær Kort
Mellemsvær
Let
Begynder

ca. 7/8 km
ca. 5/6 km
ca. 3,5 km
ca. 4 km
ca. 3 km
ca. 2/3 Km

.
Deltagerliste:

Kommer på www.hsok. Dk

Instruktion :

Kommer på www.hsok. dk

Tilmelding:

Senest fredag 21. december via O – Service.

Startafgifter:

Er til løbet sat til U/ 20 år 40 kr, O/ 20 år 50 kr....alle HSOK
medlemmer får dog 50% rabat som fratrækkes, når du får
regningen.

Stævneleder:

Bjarne B Jensen HSOK, 22342524

Som en del nok ved har HSOK et
webalbum man kan lægge billeder
ind på, hvis man har taget nogle for
klubben relevante billeder. Det er
meningen at man så indbyrdes kan
bruge billederne i de forskellige afdelinger, f.eks. klubbladet. Det er altså
ikke ens egne feriebilleder skal ind
der.
Hvis du har brug for at lægge billeder
ind, skal du have fat i Rolf som kan
forklare hvordan man gør.
Det er ikke sådan at alt skal lægges
ind, man må godt være kritisk og sortere dårlige og uskarpe billeder fra.
Det er heller ikke smart at sætte 10 ens
billeder ind. Vælg det bedste ind og
smid resten væk.
Jeg syntes også det er en god idé at
fjerne de fleste igen når de har mistet
deres aktualitet. Man kan evt. gemme
de bedste.

Loftet var nået!!

Jeg skulle lægge billeder ind fra Jættemilen, men der var ikke mere plads,
loftet var nået. Jeg har nu brugt nogle
timer på ar fjerne gamle, dårlige og
uaktuelle billeder, men der er mange
endnu der kan fjernes.
Kig dine billeder igennem og overvej
om ikke nogle kan undværes.
Til allersidst syntes jeg det er en god
idé at sætte navn på, så man kan se
hvem der har taget billederne.
Kurt

Det var vel nok en herlig hattefest
vennerne havde, syntes du ikke?
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De grå sokker jubilerede
I HSOK mødes en flok ældre o-løbere, benævnt de grå sokker, til orienteringsøvelser i en eller anden af vore nærskove hver fredag. Det var bl.a. Peter Larsen, der stadig er
aktiv, som var en af initiativtagerne i år 1992. Dengang var
det en flok på godt en halv snes, der mødtes hver fredag.
Flokken er øget betydeligt gennem årene, idet omkr. 50 i
dag henregner sig til den kategori. For de grå sokker, der
har deltaget i alle arrangementer, var øvelsen i Nyrup
Hegn nr. 1000 i rækken.
I anledning af jubilæet var den hjemmesmurte madpakke,
der vanligt indtages i klubgården efter skovturen, udskiftet
med lækkert smørebrød og lidt til at skylle halsen med.
Jubliæumsdeltagerne er her fotograferet forud for arrangementet i Nyrup Hegn.

Tyverier hos kassereren

Hver fredag er jeg til træningsløb i skoven
med De grå Sokker. Bagefter bader vi og
spiser madpakker i Klubgården. En fredag
i oktober kom jeg hjem og fandt skrivebordet tomt. Min bærbare computer var stjålet! Da priste jeg mig lykkelig for, at
klubbens bogføringsystem er online.
Alle data gemmes på en server et eller
andet sted. Jeg kan gå ind i regnskabet fra hvilken som
helst computer, der har netadgang.
Tænk, om jeg skulle have bogført 584 bilag én gang til! Det
har dog været stort ulempe for mig at miste alle mine øvrige data på min bærbare bl.a. adgangskoder til netbank, alle
mine mails og dokumenter, og så på et tidspunkt, hvor vi
skal implementere et nyt bogførings- og registreringssystem.
Gull-May

Tyveri fra Klubgården.
Er det tyveri eller er der nogen
der har lånt vores 2 store flag, som
har ligget på reolen i klubgården.
Det lyder helt utroligt at stjæle
store flag. Det kan da ikke være
de østeuropæiske bander der florerer her i Nordsjælland i øjeblikket.
Er der nogen der kender noget til
det? Eller ved hvor de er henne?
Henv. til Klubgårdsformanden
Henning tlf.: 20 85 74 86
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Vennerne

SOKKEN

På hat med
Vennerne
Fredag den 17. november 2012 var der
inviteret til efterårsfest med HSOK`s Venner i klubgården.
I invitationen bad vi medlemmerne om at
komme med hat og godt humør – og jeg
skal love for, at opfordringen blev fulgt.
Da klokken var 18.00 var der dækket fine
borde med pynt i efterårets farver, musikken var stillet op, og bestyrelsen stod
spændt og ventede på, om der kom en
masse fine hatte….. – og det gjorde der.
Efterhånden som gæsterne dukkede op,
blev vi mødt af den ene flotte hat efter
den anden, så da vi senere ville præmiere
2 hatte, var det et meget svært valg.
Valget faldt på 2 bemærkelsesværdige
hatte, som sad på Marie Krogsgård som
Rasmus tagmus og Knud Engelsholm,
som til forveksling lignede Egon Olsen

alle blev meget mætte.
Under middagen blev vi underholdt af
vores musiker Peter Brandt, som på sin
sædvanlig gode facon havde fingeren på
pulsen og spillede mange gode sange og
viser, så der blev sunget med af fuld hals.
Knap var kaffen kommet på bordet, før
der var fuld gang i dansen – så der er bare
tilbage at sige, hvor er det skønt, når folk
forstår at feste og sætter pris på arrangementet.

fra Olsenbanden. Så vi syntes det var to
prominente gæster, vi havde på besøg.
Skydeselskabet havde leveret – som sædvanlig – dejlig mad i rigelig mængde, og
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30 år med Vennerne –
og Verner Rundh
I forbindelse med
efterårsfesten var
det også tid til at
ønske os selv tillykke med, at
HSOK`s Venner
den 1. november
har eksisteret i 30
år.
Der fløj mange
anekdoter over
bordet, og der
blev sendt mange
tanker til de driftige mennesker,
som for 30 år
siden tog initiativ til at starte foreningen –
ingen nævnt, ingen glemt.
Dog skal det nævnes, at Verner Rundh
blev valgt som suppleant til bestyrelsen
fra klubbens start – og han er stadig i
bestyrelsen. 30 års bestyrelsesarbejde for
Vennerne er en stor bedrift, som vi kun
kan sige mange tak for.
Fra at være suppleant, hvor han havde
mange sjove opgaver, bl. a. at servere til
bestyrelsens julefrokost, er Verner i dag
en hårdt-arbejdende næstformand og
materialeforvalter, som ikke mindst ved
kioskerne til HSOK`s store løb, har et
kæmpe arbejde med at tilvejebringe de
materialer, som er en betingelse for, at vi
kan afvikle gode kiosker. Tusind tak Verner.
Anni Nørregaard
formand

Motion
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Vigtigt. Vigtigt. Læs her:

HSOK får nyt regnskabssystem!
Klubbens regnskab og registreringer
af medlemmer har siden 2006 foregået
på ”foreningspakken.dk”. Men dette
firma ophører med at eksistere pr. 1.
januar 2013. I stedet har vi fået tilbudt
at overgå til ”klub-modul.dk”. Et nystartet firma, der lover at levere et brugervenligt system til klubber og foreninger. For os frivillige ulønnede i
klubben betyder det meget at få et
system, der sparer tid, så vi kan få tid
til andet end klubarbejde.
Vi forventer en stor lettelse ved kontingentopkrævning, idet der ikke
mere skal sendes opkrævninger ud.
Kontingentet betales online via dankort eller andet betalingskort. Ved
afholdelse af Grand Prix og lignende
løb tilmelder deltagerne sig via vores
hjemmeside og betaler samtidig startgebyret med dankort. Så skal der ikke
holdes regnskab med hvem, der har
betalt, og hvem, der ikke har. Arrangøren får automatisk en liste over de
tilmeldte.

Som med alt nyt vil der naturligvis
være en omstillingsperiode. Det vil
der også være med klubmodul. For
dig kære medlem betyder det, at du
snarest muligt skal oprette din profil
på vores nye hjemmeside.

Medlemmernes
oprettelse i klubmodul.
Du skal gå ind på vores nye hjemmeside www.hsok.klub-modul.dk
Nederst i venstre hjørne skal du klikke på PROFIL. Der vil komme et skema op, hvor du skal indtaste dine
data og klikke på OPRET PROFIL.
Der vil blive sendt en mail til dig med
dit brugernavn og password.
Lok ind på hjemmesiden igen Hav dit
dankort eller andet betalingskort
parat. Klik på KONTINGENTER.
Find det kontingent, der passer til dig.
Pensionistægtepar skal ikke bruge
familiekontingent. Hver ægtefælle
skal vælge pensionistkontingent.
Familiemedlemmer skal hver i sær tilmelde sig familiekontingentholdet.

Tak til alle som hjalp med til at Unicefby Helsingør Halvmarathon, som trods
det ringe vejr, blev til et flot arrangement.

De beløb, der står ud for kontingentet,
er halvårskontingent. Kontingentet vil
blive opkrævet 1. gang den 1. februar
2013 gældende for det første halvår.
Kontingent for andet halvår bliver
opkrævet efter 185 dage – altså i
begyndelsen af august. Du vil få en
mail 10 dage før opkrævningen. Hvis
du vil udmeldes, skal det ske til Marie
eller evt. til kassereren.
Når du går ind på KONTINGENT, vil
der blive opkrævet 1 kr. på dit betalingskort af tekniske grunde. Håber
du har råd til det. Kontingentet vil
være nedsat med 1 kr. i 2013 undtagen for Familiekontingent.

Medlemmer, der
ikke har computer
Der er nogen, der ikke har computer.
De kan få hjælp til indberetningen af
Marie (tlf. 49218037) eller Gull-May
(tlf. 49216732). Ring og aftal tid.
Vi håber, I vil tage godt imod vores
nye system. Hvis I har spørgsmål eller
får problemer med oprettelsen i Klubmodul, er I velkommen til at kontakte
Marie eller Gull-May.

Der var detaljer i planlægningen, som kan gøres bedre,
men det var stort set ikke noget løberne mærkede. Vi var
bundet af nogle samarbejdsaftaler, men jeg syntes vi fik
det aller bedste ud af det..tak skal i have alle sammen.
Der er også stor tak til alle vores samarbejdspartnere, Havnefoged Ole på Nordhavnen har en kæmpe aktie i den flotte stævneplads. Værftets pedeller Torben og Sebastian som
var presset af det store arrangement på dagen, de havde
alligevel konstant overskud til os og fandt altid en løsning
på vores problemer, Politiet, Skov og Naturstyrelsen, Parkerings service og Helsingør Kommune alle var positive og
løsnings
orienterede.

Der blev sat personlige rekorder i massevis, der var mange
som løb deres første
rigtigt lange løb, og
for andre igen var det
blot et løb i den lange
række af motionsløb

Sæt kryds i kalenderen den 17 Nov 2013....Helsingør Halvmarathon er kommet for at blive.
Mvh Bjarne

de deltager i.
Uanset hvilken gruppe man deltager i, jagter man en god
oplevelse, og det var i med til at give dem alle
sammen...Det lykkedes kun i går, fordi så mange af jer gav
deres weekend til Hsok – trods venne fest og andre mere
private gøremål - Det er meget tilfredsstillende for klubben
og for lysten til at give sig i kast med nytænkning, at der er
sådan en opbakning...
Alle var bare super komittet til opgaven, om du stod ude i
regnen eller sad inde i varmen, det var lige meget, alle 33
kløede bare på.
Stævnepladsen på Nordhavnen, det administrative på
værftet, vejviserne, væskefolkene, klargøringen om lørdagen og afviklingen om søndagen, i var så gode alle sammen.
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Craft Grand Prix 2012

"Helsingørmesterskabet i 10 km
på landevej 2012"
- Endnu et godt og vellykket HSOK arrange ment!

"Helsingørmesterskabet i 10 km
på landevej 2012"
146 friske atleter tog lørdag den 3.
november i mod udfordringen og
deltog i "Helsingørmesterskabet i
landevejsløb" - løbet var samtidig
også syvende og sidste afdeling i
"Craft Grand Prix 2012"
Vinder af det uofficielle Helsingørmesterskab blev Esben Krogh Rasmussen. Han gennemførte den 10 km lange, seje og kuperede rundstrækning i
tiden 35:02 - Det er ikke den hurtigste
tid løbet er vundet på, men er en tid
som ikke, hvem som helt kan slå.
Patrick Mølholm, HIF-Atletik, blev en
sikker nummer to i tiden 35:06.
Patrick Mølholm, der har en fantastik
slutspurt, kæmpede ellers det bedste
han har lært for at få kontakt til Esben
Krogh Rasmussen, men han måtte, på
målstregen, se sig slået med sølle 4
sekunder.
På tredjepladsen kom en anden af forhåndsfavoritterne, Per Egon Rasmussen. Per Egon Rasmussen gennemførte i tiden 35:39
Fælles for de tre på podiet er, at de
alle har haft en rigtig god og stabil
løbesæson med flotte præstationer i
dette års Craft Grand Prix serie.
Nummer fire blev Anders Hjortlund,
TriNord, i tiden 36:05. Også en rigtig
flot præstation af Anders Hjortlund,
som ellers også gør sig rigtig godt
bemærket i tri-sporten med flere fine
"Ironman" resultater.

På femtepladsen
kom HSOK's Rolf
Lund i tiden
36:57 - Også en
god præstation af
den erfarende
atlet, der har
vundet et utal af
danske mesterskaber i orienteringsløb.
Bedste kvinder
Hos kvinderne
vandt en af forhåndsfavoritterne
Rikke Christensen, HSOK.
Rikke Christensen, der tidligere har
vundet Helsingørmesterskabet, lagde
sig straks fra start i spidsen og øgede
gennem hele løbet afstanden ned til
forfølgerne. Rikke Christensen gennemførte i tiden 43:00. Endnu et rigtig
flot løb af Rikke Christensen, der har
vundet fire ud af syv afdelinger i dette år Craft Grand Prix.
Sussie Bogut, HSOK, blev nummer to
i tiden 43:11. Sussie Bogut, der har
løbet en rigtig god og stabil sæson,
forsøgte ellers længe at hænge på Rikke Christensen, men måtte slippe på
de sidste og afgørende kilometer.
Anne Mette Skytte Aaskov kom ind
på den sidste podieplacering i tiden
44:04. Det har i år været en utrolig
spændende kvinderække, hvor der er
kommet mange nye og friske atleter
til. Og det blev da også dagsformen,
der var afgørende for hvem, der
vandt løbet.
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Nummer fire og fem hos kvinderne
blev Linn Bertram, Hornbæk Is, og
Sara Elisabeth Marklund i henholdsvis 44:48 og 45:27.
Børnerækken
Vinder af børnerækken blev Kasper
Schou Rosenquist. Han gennemførte
den 1.2 km lange rute i den fine tid
4:42. - En sikker sejr! William Bagger,
der har deltaget i Craft Grand Prix
serien lige fra fødslen blev nummer to
i tiden 4.53. William Bagger brugte
"børneløbet" som opvarmning! I det
han også efterfølgende deltog i 10
kilometerløbet med de voksne, som
han gennemførte i tiden 47:30. Flot!
Nummer tre hos drengene blev Søren
Vilhelm Fritzbøger i tiden 5:17.
Hurtigste pige blev, ikke overraskende, Frederikke Nielsen i tiden 4:54. En
rigtig flot præstation. Nummer to hos
pigerne blev Laura Amalie Fritzbøger
i tiden 5:22. Alberte Hostrup Michelsen lå længe og kæmpede med Laura
Amalie Fritzbøger om andenpladsen.
Men på dagen måtte Alberte Hostrup
Michelsen se sig slået med to sekunder i mål.

Motion

SOKKEN

Fortsættes næste side
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Efter løbet havde de deltagende atleter mulighed for at vinde flotte lodtræknings præmier.
Og til sidst var der præmieoverrækkelser til de tre bedst placerede i hver
klasse i det samlede resultat.
Næste år fortsættes løbsserien med de
samme løb. Det betyder at serien
kommer til at indeholde 7 forskellige
og spændende løb. Og at der arrangeres løb i Hornbæk, Tikøb, Espergærde
og Helsingør. - I hele Helsingør Kommune.
De involverede foreninger i Craft
Grand Prix serien, HSOK, Tikøb IF og
Puls 3060, glæder sig allerede til
næste års Craft Grand Prix 2013, der
starter op lørdag den 2. marts med
HSOK's Forårs Cross.
Endeligt skal der fra motionsafdelingens formands side lyde et rigtig stort
TAK til alle hjælperne, som var med
til at gøre dette løb til endnu en rigtig
god løbs oplevelse for alle de aktive!
TAK!
- Og samtidig skal der også lyde et
super stort TAK til vores trofaste
præmie sponsorer - “Riget” - Netværk for ledere,” Sportmaster
Espergærde og selvfølgelig et super
stort tak til Craft Grand Prix seriens
hovedsponsor Craft - TAK! for alle de
flotte og fine præmier i dette års Craft
Grand Prix!

Klub 10’eren
Resultat for
HSOK medlemmer
Herrer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kvinder:
1.
Rikke Christensen
2.
Sussie Bogut
3.
Linn Bertram
4.
Helle Svendsen
5.
Vibeke Knudsen
6.
Lisbeth Jørgensen
7.
Katarina H. Rasmussen
8.
Inge Olsen
9.
Mikala Nielsen
10.
Inge Olsen
11.
Anne Sørensen

Samlet resultat individuelt:
Piger - 11 år:
1 Alberte Michelsen
2. Agnes Rold
3. Maja Basballe

Drenge - 11 år:
1. William Bagger
2. Søren Fritzbøger
3. Christian Fritzbøger

Piger 12 - 15 år:
1. Frederikke Nielsen
2. Laura Fritzbøger
3. Mathilde Nielsen

Drenge 12 - 15 år:
1.Mikkel Andersen
2. Jakob Karlsen
3.Kasper Rosenquist

Kvinder 16 - 29 år:
1. Ditte Køster
2. Sascha Jensen
3. Marie Vennegaard

Mænd 16 - 29 år:
1.Patrick Mølholm
2.Patrick Mølholm
3. William Bagger

Kvinder 30 - 39 år:
1. Rikke Christensen
2.Anna D.Fredriksen
3. Linn Bertram

Mænd 30 - 39 år:
1. Rune Rosenkrantz
2. Benno Michelsen
3.Rasmus Bagger

Kvinder 40 - 49 år:
1. Sussie Bogut
2. Kirsten Jensen
3. Vibeke Knudsen

Mænd 40 - 49 år:
1. Per Rasmussen
1. Søren Baran
3. Michael Bentzen

Kvinder 50 - 59 år:
1. Signe Hansen
2. Mette Stender
3. Annette Hansen

Mænd 50 - 59 år:
1. Rolf Lund
2. Jens Jonassen
3.Johnny Wiinholt

Kvinder 60 - år:
1. Jette Basballe
2. Regitze Meyer
3. Rita Jensen

Mænd 60 - år:
1. Erik Kallesøe
2. Niels Frederiksen
3. Erling Bergman

Rolf Lund
Michael Bentzen
Ole Hansen
Bo Søby
Allan Bjerre
Gert Ottenbros
Michael Christiansen
Stig Jensen
Peter Balstrup
Kenneth Sørensen
Bent Solberg
Niels Frederiksen
Klaus Helmer
Tonny Ottenbros
Flemming Wendelboe
Flemming Poulsen
Erling Bergman
Erling Bæk

Samlet resultat hold: Kan ses på vores
hjemmeside..

Johansen
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36:57
37:04
39:07
39:36
41:39
41:49
42:41
43:38
44:53
44:59
45:05
45:21
45:38
46:06
48:09
49:22
50:44
52:58
43:00
43:11
44:48
46:22
48:40
51:19
53:26
53:28
53:35
51:59
61:20
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Hold
formen ved lige! - Undgå måske at få et bildæk omkring maven !
Få lidt julemotion. Og sæt dig med god
samvittighed til det store julebord, med alt
hvad det indebærer !
Deltag i det
traditionsrige løb

Gurresø rundt
mandag den 24.12.12 kl. 10:00

Og
løb samme rute mandag den 31.12.12
kl 10:00 !
Og se om du skal lave om på dine nytårsforsæt...

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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UNICEFBY HELSINGØR
halvmarathon
Det var til sportsgalla 2011 ideen blev
født, et af aftenens indslag var at Helsingør kommune skulle være Unicefby 2012 og bruge hele året på at samle ind til et projekt omkring "flydende
skoler" i Zambia.
¾ år senere stod 296 løbere på startstregen til det første Helsingør Halvmarathon. Forud var gået mange
møder med kommunen, idet vi på
løbsdagen var en del af et større
arrangement som skulle holdes på
kulturværftet. Vores arrangement
havde 2 formål...det ene at samle penge ind til projektet, det andet var at
trække folk over på værftet til boderne og underholdningen.....begge ting
lykkedes, boderne havde helt udsolgt
og vi fik samlet 17200.- ind som er
overrakt projektet.

En kaotisk start, 5 biler med campingvogne havde valgt at forlade campingpladsen lige
før løberne kom ad de smalle veje, så Miné havde nok at se til med at dirigere trafikken.

Vi ville rigtig gerne have haft hele
arrangementet på kulturværftet, og
det blev der arbejdet målrettet efter,
men vi havde så Nordhavnen i baghånden hvis intet lykkedes. Vi ville
gerne have startet på "Den røde
plads" og løbet igennem Siemens
område, og ud af deres port imod
Nordhavnen, men virksomheden sagde nej på grund af nogle produkt sikkerheds regler, så var alternativerne
forpladsen, og løber over hvor der bliver arbejdet og ad Kronborgvej hvilket vi også fik nej til....og det sidste
alternativ, ud af den gamle værfts
port sagde vi så selv nej til på grund
af de trange sving, smalle fortov og
ikke mindst toget...derfor havnede vi
på havnen.
Forud gik også møder og kontakter
med leverandører af medaljer, startnumre, vej og park, parkeringsservice

og ikke mindst indhentning af tilladelser fra politiet og skov og natur
styrelsen, havnen og kultværftet.
Det hele lykkedes og lørdag formiddag kunne 22 hjælpere lave de sidste
forberedelser, sætte klistermærker på
alle medaljerne, og ikke mindst pakke
de små 400 kuverter med startnumre,
sikkerhedsnåle, manilamærker strips
og chip. Ligesom de sidste logistik
ting kom på plads, funktionslederne
tog deres folk med ud og så hvor de
skulle være på dagen og aftalte hvordan de skulle løse opgaven, og vi sluttede af med en let arbejdsfrokost på
værftet.
Søndag var alt klar og da startskuddet
gik og den sportslige del af stævnet
startede var alle på plads. Dagen forløb uden de store problemer, og de
som opstod blev klaret af hjælperne
på stedet.
Herefter gik der nogle timer med
løbet, god stemning ude på ruten, og
ikke mindst i start/målområdet hvor
Stig speakede hver enkelt løber i mål.
Selve løbet havde det meste af hvad
sådanne løb har, en frontgruppe, hvor
der allerforrest lå 3 løbere, Daniel
Arum fra Gilleleje, Jacob Korsholm fra
Atletica Horsens og Michael Sørensen
fra Blovstrød løverne, de lå med 50 100 meter imellem hinanden efterfulgt
af en lille gruppe, med blandt andet
HSOKs egen Michael Bentzen. Selvom de kyndige tilskuere var sikker på
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at Horsens manden ville hente Daniel
Arum, skete det aldrig, og Daniel løb i
mål som en sikker sikker vinder i
1:14:33.....det er 3:32 min pr. km og
der gik herefter næsten knap 2 minutter før vi havde 2èren over mål.

Sikker sejr til Daniel Arum fra Gilleleje
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Hos kvinderne var den hurtigste Stina
Kirchhoff Christensen fra Odder atletik klub, efterfulgt af HSOKs Linn
Bertram. Ikke mindre end 3 HSOkere
var blandt de 12 første kvinder (Udover Linn var det Helle Svendsen og
Vibeke Knudsen) i det 100 kvinder
store felt.
Der er udlagt 300 billeder fra løbet på
www.hsok.dk, billederne viser faktisk
rigtig godt den sportslige udvikling i
løbet.
Vi gentager løbet i 2013
søndag den 17. november.

Stina Kirchhoff Christensen fra Odder atletik klub blev en sikker vinder.

Hvordan er luften dernede piger?

Øverst: Michael Bentzen blev bedste HSOK’er.
Nederst: Katarina og Mikala, det faste makkerpar.

Øverst: Helle en flittig gæst i alle vores løb.
Nederst: Ole og Bo i tæt kamp. Foto taget ved Ålsgårde på udturen.
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New York City Marathon
4. november 2012

– Et bid i det sure Æble!
“Mette Lind Simonsen og
Anna Dorte Frederiksen’s
oplevelse i NY”
Efter lang tids forberedelse stod vi
den 1. november kl. 8.00 i Kastrup
lufthavn -klar til at indtage New York
og løbe vores hidtil største løb New
York City Marathon.
Tilmeldingen skete i efteråret 2010 via
Marathon Travel Club (MTC), og
siden er forventningerne til det store
løb vokset, blandt andet fordi vi flere
gange har hørt om uforglemmelige
oplevelser derfra.
I ugen op til maratonløbet hærgede
orkanen Sandy den amerikanske østkyst, og Manhattan og især Staten
Island led store skader. Flere personer
var omkommet, og endnu flere var
uden tag over hovedet. Alle lufthavne
var lukket og flytrafikken indstillet.
I ugens løb kom der mere klarhed
over skadernes omfang, og vi forstod,
at der ikke bare var tale om en storm i
et glas vand. Der var ingen meldinger
fra MTC, så vi anede ikke, om det vi
havde trænet til så længe pludselig
skulle aflyses. Dagen inden afrejsen
blev luftrummet heldigvis åbnet, SAS
fløj, og håbet om at komme afsted
voksede.
Efter planen skulle vores fly lette kl.
12.20 fra Kastrup. I transithallen købte
vi champagne til at fejre løbet, og vi
begyndte vores ”carbo-loading” med
lækkerier fra Lagkagehuset.
I løbet af formiddagen blev vores
afgangstid udskudt flere gange uden
nogen forklaring, men vores guide fra
MTC fik dog ud af SAS-personalet, at
der var motorproblemer. Kl. 17.30
kunne vi endelig komme afsted.
…Nej - ikke endnu. Kaptajnen informerede om, at vi skulle ud på afisningsbanen og teste motorerne for
fuld kraft, så flyet rystede. Allerede
her skulle vi måske have kastet håndklædet i ringen! Flyveturen foregik
heldigvis uden flere problemer.
Vores første møde med Sandys ødelæggelser var under busturen fra lufthavnen i New Jersey til Manhattan. Vi

Målstregen i Central Park
kørte på en motorvej omgivet af vand
og intet lys udover lys fra billygterne.
De omkringliggende huse var dækket
af store vandmasser og vores guide
fortalte, at politiet hele dagen havde
reddet mennesker fra hustagene. Det
føltes lidt forkert at ankomme til en
sportsbegivenhed i et område, hvor
ødelæggelserne var SÅ omfattende.
På Manhattan var to af MTCs fire
hoteller blevet evakueret, fordi en stor
kran på taget af en nabobygning var
knækket i stormen.

Sove - det kunne vi få lov til!
Vores hotel lå lige udenfor evakueringszonen, så vi håbede meget på, at
den ingeniør, der havde vurderet sikkerheden, havde regnet rigtigt.
Dagen efter ankomsten mødtes vi
med MTC og gik til Javits Center for
at hente vores startnumre. Humøret
var højt, og alle glædede sig. På
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expo’en kom der ild i dankortet, og vi
fik købt løbetøj med New York City
Marathon logoet.
Senere samme dag sad vi på en café,
da vi pludselig opdagede, at New
Yorks borgmester Michael Bloomberg
havde aflyst løbet – det kan nok være,
at vi fik travlt med at komme hjem til
vores hotel.
Vi opsøgte MTC, der bekræftede
aflysningen, og nu røg humøret helt i
bund. Hvorfor aflyse løbet NU? Ingen
vidste besked om noget – vi kunne
bare ”bide i det sure æble” og pakke
startnumrene LANGT væk.
Lørdag morgen var der stadig intet
nyt fra MTC eller New York Road
Runners. Det eneste besked var, at
”The New York City Marathon has been
canceled…”.
MTC foreslog, at vi sammen kunne
løbe en tur i Central Park om søndagen, hvor løbet skulle være afholdt.
Længden på løbeturen kunne vi selv
bestemme.
Den planlagte bustur på maratonruten blev hurtigt lavet om til sightseeing, bl.a. til Ground Zero og Brooklyn.
Undervejs så vi ikke mange biler på
vejene, da der var kommet påbud om,
at der som minimum skulle være tre
personer i bilerne på Manhattan. Ved
tankstationerne var der lange køer, og
politiet blev nødt til at holde vagt, da
der opstod slåskampe, når folk snød
sig foran.
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Vi var egentlig ikke i humør til løbeturen søndag morgen,
men vi fik løbetøjet på og kom af sted takket være Mettes
sorte humor! I Central
Park kunne vi se, at
andre havde fået samme
idé, og parken summede
af løbere, som alle løb i
hver sin retning. Vi løb
en runde i parken (10
km) og sluttede ved målstregen, der havde fået
lov til at blive stående.
Løber klar til løb i Central Park med
"early exit" bånd på trøjen.
Aftenens sejrsmiddag på Hudson River blev hurtigt
omdøbt til dinner cruise, og det var blandt andet meningen,
at vi skulle indtage synet af New Yorks skyline. Som følge
af strømafbrydelserne efter Sandy var det meste af downtown imidlertid mørklagt, og det var en meget speciel
oplevelse at se New York som spøgelsesby. Mette var
overbevist om, at ”der bare ikke var nogen hjemme..”
Tirsdag morgen var humøret på vej tilbage, og vi besluttede os for alligevel at løbe en længere tur. Mette planlagde
at løbe 10-20 km, og jeg ville løbe maraton. Vi fik lidt morgenmad og væske, pakkede geler og penge til påfyldning
af væske og gik sammen over til Central Park. Solen skinnede og der var næsten ingen vind, så det var helt perfekt
løbevejr. Det var sjovt at møde de samme løbere flere gange på turen, og for hver runde, når vi passerede hinanden,
blev der talt ned: ”Two to go… one to go…”. Det var meget
motiverende og hyggeligt.
Vi sluttede dagen af med at tage til Staten Island for at give
vores varme tøj (det vi skulle have haft på ved startstregen) til nogle af byens hjemløse. En ældre dame fik to
poser varmt og rent tøj, støvler og handsker. Da vejret på
den sidste dag i New York pludselig skiftede til snestorm,
mens vi gik og trøste-shoppede, tænkte vi flere gange på
hende den hjemløse på Staten Island. Hun havde virkelig
brug for det varme tøj nu.

Støvle på kajen ved Brooklyn bridge efter orkanen Sandy.

Jeg var godt stegt i benene efter maratonet, og jeg bevægede mig ikke så hurtigt. MEEEN…. Der var jo præsidentvalg samme aften, så vi besluttede, at vi skulle opleve
stemningen på en sportsbar. Det viste sig dog ikke at være
nogen større oplevelse, så vi tog trætte hjem på hotellet. Vi
tog nattøj på og tændte for dækningen af valget på CNN,
som viste billeder fra Times Square – her var der vildt
gang i den. Vi kiggede på hinanden, tog hurtigt vores jakker på over nattøjet og gik de to gader ned til den store
røde trappe på Times Square. Herfra oplevede vi hujen og
råben, når Obama vandt valgmænd. Det var en stor oplevelse, og vi kan nu prale af at være blandt de få, der har
været til præsidentvalg i nattøj!!!
Som dagene gik, blev vi klar over, at aflysningen af maratonløbet var en følge af politisk uenighed om, hvorvidt det
var rigtigt eller forkert at afholde et sportsarrangement i
gaderne, mens der stadig var problemer med ødelæggelserne efter orkanen Sandy. Når vi ser tilbage på turen, er vi
enige om, at det var en rigtig beslutning at aflyse løbet,
men at beslutningen blev taget på det forkerte tidspunkt.

Anna Dorte og Mette ved Brooklyn bridge.
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EREMITAGELØBET 2012

Jeg nåede lige at fange Helle ved slottet, Lin var lige foran
Godt løbevejr til årets deltagere af Eremitageløbet.
Var taget til Dyrehaven for at fange stemningen og få taget et par billeder af dem
man kendte.
Det er næsten umuligt at finde dem man
kender i den strøm af 17-18000 løbere der
farer forbi. Det er nemmere for løberne at
se de tilskuere de kender, jeg blev flere
gange råbt på uden jeg havde set dem
inden.
Kurt

127
109
725
1537
4995
1338
2351
1690
5167
1440
10522
13441
13783

Michael Bentzen HSOK
Jens Jonassen HSOK
Bo Søby Kristensen HSOK
Bo Bertram
Anna Dorte Frederiksen
Jacob Wrisberg HSOK
Niels Frederiksen HSOK
Linn Bertram Hornbæk Is
William Lund Christensen HSOK
Helle Svendsen HORNBÆK IS
Mette Bertram HSOK
Erik Trolle HSOK
Jørn Lundsgaard

OBS

0:49:40 13,3 km
0:51:04 13,3 km
0:55:15 13,3 km
0:56:38 13,3 km
0:58:13 13,3 km
0:59:14 13,3 km
1:02:07 13,3 km
1:02:46 13,3 km
1:02:46 13,3 km
1:03:36 13,3 km
1:20:13 13,3 km
1:37:44 13,3 km
2:27:42 13,3 km

Bemærk MTB træningen om
torsdagen er flyttet til kl. 09.30
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M45-49
M50-54
M50-54
M50-54
F35-39
M45-49
M60-64
F35-39
M20-34
F45-49
F70-74
M 65-70
M65-69

SOKKEN

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

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

Hurtige brugte klisteski sælges: 100 kr.
2 sæt børneskistøvle overtræk:
str. 35/36 og 37/38 35 kr. pr. sæt
Har aldrig været brugt

Hurtige klisterski til stor eller stærk person.
Skiene har et stift midtspænd, så det kræver et godt fraspark, men så får du også et rigtig godt glid.

Henv. Kurt Jørgensen 28 29 86 32
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

