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SOKKEN

Klubbens
trænere:

Orientering:
Ungdom:

Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 49 20 33 23

Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Adresseændringer, ind- og udmeldelser:
Torben Seir Hansen tlf.: 49219714 E-mail: seir@post.tele.dk

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk

Til og med det fyldte 25 år ..........204 kr.
Fra 26 - 65 år ..............................276 kr.
Over 65 år....................................204 kr.
Familiekontingent ......................480 kr.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Fl. Larsen Topasvej 8 3060 Espergærde 49 13 12 84 fllarsen@image.dk
Kasserer: Gull-May Kronb.havebyvej 17 3000 Helsingør 49 21 67 32 gmj.knudsen@stofanet.dk
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Torben Seir H Midgårdsvej 4 3000 Helsingør 49219714 seir@post.tele.dk
Motion: Stig Johansen Dalvænget 10 3000 Helsingør 49 20 33 23 stig.johansen@platugle.dk
Ski: Lars Røpke Baldersvej 41 3000 Helsingør 49 21 41 35 roepke@live.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør 49 20 26 06

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer 3000 Helsingør hsok-tilmelding@stofanet.dk
Sekretariat:
Pr.: Eva Müllertz Gurrevej 116 b 3000 Helsingør 49 26 38 03 eva.mullert@hund.dk
Klubtøj: Mette Hansen Gl. Hellebækvej 25B 3000 Helsingør 49 21 31 51 lamet@stofanet.dk
Materiel: Arne Olsen Abilgårdsvej 19 3000 Helsingør 49 20 17 55 olai@stofanet.dk
Klubg.form.:Hng. Jørgensen Gl. Hellebækvej 19 d 3000 Helsingør 49 21 84 86 hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand: Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B. 3060 Espergærde 49 20 15 16 anoerregaard@yahoo.dk
Kasserer: Anna Lise Lyk Stampetoften 38 2970 Hørsholm 45 86 10 70 allyk@get2net.dk

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne)....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 18.15  Gymnastik .....................Skolen v. Gurrevej, indg. Gefionsvej
Tirsd.: kl. 17.00  O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval "Sjoskerne") .........................Klubgården
Torsd.:kl. 17.00  Terræntræning.......................................................Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Lørd.: kl. 09.30  MTB .....................................................................Klubgården
Sønd.: kl. 09.30  MTB langtur .........................................................Klubgården
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning ..........................................................Klubgården
Sønd.: kl. 10.00  O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

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

Udkommer 6 gange årligt.
Næste nr. udkommer april

D E A D L I N E
13. marts

Redaktør:
Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76

Stof til Sokken sendes til følgende:

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

Ski: Kurt Jørgensen
kurt.jorgensen@tele2.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@platugle.dk
Tlf.: 49 20 33 23

Vennerne:
Henning Nielsen
heki@kabelmail.dk
Tlf.:49 17 07 64

Annoncer, foto, layout,
opsætning:

Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@tele2.dk
Tlf.: 49 21 54 32

Indlæg skrevet i hånden sendes til:
Ulla Larsen
Topasvej 8
3060 Espergærde
fllarsen@image.dk

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

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent
½ årligt

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

Forsidebilledet Torben seir Hansen
En træt og glad Minna i mål efter at have gennemført Mar-

cialonga light som foregik i Norditalien, (Dolomitterne)
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

GGaass-  oogg  oolliieeffyyrrsssseerrvviiccee::
Aften og weekend vagt
1/10 - 30/4: 30 45 59 97

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Vi har nok - lidt uhensigtsmæssigt - fået byttet rundt på udgivel-
sen af dette nummer af "Sokken" og datoen for afholdelse af klub-
bens generalforsamling således, at deadline for "Sokken" finder
sted før generalforsamlingen, hvorved referater m.m. herfra først
kan bringes i aprilnummeret.

På generalforsamlingen er det jo, at bestyrelsen skal stå til ansvar
for sine gerninger i det år, som er gået, lige som de skal fortælle
om de aktiviteter, der ønskes gennemført i året, der kommer.

Efter min bedste opfattelse kan bestyrelsen dog se tilbage på et år,
som på mange måder har været et særdeles godt år for HSOK,
hvilket det nok også tydeligt er fremstillet på generalforsamlin-
gen. Et flot punktum på året var de 2 løb rundt om "Gurre Sø"
såvel juleaftensdag som nytåreaftensdag, hvor der den 24. var op
mod 70 deltagere, hvilket tillige fremgik af det flotte billede, som
- traditionen tro - blev taget efter løbet, og som Helsingør Dag-
blad  havde valgt at indrykke - tak til HD for det!

I orienteringsafdelingen var det glædeligt, at det i 2008 igen lyk-
kedes os at rykke op i 2. division, hvor vi så får fornøjelsen at
møde lutter stærke klubber, men om vi kan blive hængende, ja,
det må tiden vise. Vores store problem i divisionsturneringen er,
at vi mangler løbere på bane 1, der er kategoriseret som lang og
svær, men hvor vores løbere må rykke op fra bane 2, hvor de
egentlig hører hjemme, men sådan bliver det nok også i 2009, og
så må vi se, hvor langt det rækker!

Første match er fastsat til afholdelse den 15. marts i Buresø Skov,
hvilket valg jeg finder utrolig uheldigt både hvad angår skov og
dato. Sagen er den, at Hjørring Orienteringsklub i samme week-
end afholder deres årlige internationale 2-dages løb, et arrange-
ment der er meldt ud længe før fastlæggelsen af divisionsturne-
ringen. Jeg synes det er en hån mod Hjørring OK. at "låse" op
mod 600 potentielle orienteringsløbere fra at deltage i det jyske
arrangement til fordel for løbet i Buresø Skov, der tillige er en af
de deltagende klubbers træningsskov!

At Lars Røpke er en dygtig skiløber, er der nok ingen, der er i
tvivl om, men han har også en god evne til at motivere andre til

at "få ski på". Der har været fin gang i skitræningen hele efteråret
og her i 1. halvdel af vinteren, men det er sikkert også ganske
godt, idet klubben jo har 16-17 medlemmer, der har tilmeldt sig
"Vasaløbet", der finder sted den 1. søndag i marts, hvor deltager-
ne ønskes held og lykke med løbet.

Også motionsafdelingens Grand Prix løb blev afviklet helt efter
bogen og tillige med det glædelige, at deltagerantallet fortsat
vokser, hvilket vi tror på også vil ske i 2009 efter der igen er kom-
met stor fokus på motionsløb, og hvor  Running Rhino i Helle-
bæk har startet en egentlig løbeskole, hvilket bestemt synes at
være en god ide.

Hos os mangler vi endnu at få anskaffet det elektroniske tidtag-
ningssystem, men pengene hertil er til stede!

Og apropos penge, så har klubkassen det godt, men bestyrelsen
mener dog, at en del af disse bør komme medlemmerne til gode
frem for at samle disse op i banken!

Som nævnt i sidste "Sok" har vi ment, at en renovering af bade-og
omklædningsrummene i klubgård har 1. prioritet, selv om vi
også er klar over, at det ønskede projekt koster mange penge.

Som de fleste nok er klar over, er det kommunen, der er ejer af
klubgården, men vi er nu gået i dialog med dem om vore ønsker,
så her i skrivende stund kan jeg ikke sige noget om, hvordan den-
ne dialog falder ud.

På den forestående generalforsamling er der fremkommet et
medlemsforslag om at forhøje medlemmernes kontingentsats,
hvor motiveringen tillige kører på, at dette merprovenu skal
anvendes til nævnte renovering, men om forslaget godkendes,
skal generalforsamlingen afgøre.

Flemming Larsen
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Indmeldte

Rasmus Kvist Andersen (Senior)
Lundegade 10A
3000 Helsingør

Felix Kliem (Senior)
Eva Kliem (Senior)
Jonas Kliem (Ungdom)
Katja Kliem (Ungdom)
Mjølnersvej 28
3000 Helsingør

Claus Bo Vöge Christensen
(Senior)
G.A. Hagemannsvej 13
3070 Snekkersten

Linda Hansen(Senior)
Stockholmsvej 3B
3060 Espergærde

Udmeldte (4 stk)

Peter Petersen (Senior)
Claus David Jensen (Senior)
Olaf Pousen (Senior)
Jonas Palmer Staal (Ungdom)

Adresseændringer (1 stk.)

Lasse Nilsson (Senior)
Rosenkildevej 17 2.th.
3000 Helsingør

(Ungdom: Til og med 20 år)
(Senior: Alle andre)

Priser for 2009
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
k u r t . j o r g e n s e n @ t e l e 2 . d k

A n n o n c e r i s o k k e n

Det meddeles herved for alle kom-
pasførende HSOK´ere, at årets første
divisionsmatch finder sted søndag
den 15. marts i Buresøskovene. Det er
en match fælles for 1., 2. og 3. div. Der
lægges ud for 1. div. kl. 10.00, mens 2.
div., som vi jo hører til i, fordi vi kom
til at vinde oprykningsmatchen sidste
år, skal i skoven fra kl. 11.30. Da skul-
le vi jo have gnedet den værste søvn
ud af øjnene, og vi kan vel håbe på, at
forløberne fra 1. div. har fået trådt
nogle gode spor, vi kan følge. Det er i
hvert fald en kendsgerning, at vi
behøver al mulig medvind, for ikke at
falde helt igennem, da modstanderne
i 2. div. er af skræmmende styrke. Det
er Søllerød, Allerød og desuden er det
rødderne fra Farum, der er den sidste
rival, mener jeg. Det er da noget af en
udfordring!

Derfor kommer jeg med en kraftig
opfordring til HSOK´ere med hang til
at finde rundt i skoven om at stille op
den 15. marts. Husk på, der er i alt 12
baner, så der er muligheder for både
de næsten nye, de garvede kæmper
og alle os midt imellem. I kan skaffe
jer billet til denne enestående begi-
venhed ved at melde jer til over o-ser-
vice eller ved at skrive jer på listen
ude i klubgården. Knud har hængt
listen op og tilføjet, at I bare kan skri-
ve jer på, så skal Eva nok finde den
rette bane til jer. Jeg håber at kunne
løse den vigtige opgave ved at anråbe
de højere magter, og er det ikke til-
strækkeligt, konfererer jeg med Rolf.
Da tilmeldingen skal være fremme
den 6. marts, må jeg bede jer tilmelde
jer senest den 4. marts, da jeg skal
have lidt tid til at flytte rundt på brik-

kerne, så puslespillet tager sig bedst
muligt ud, før jeg afleveret det til
Knud til videre befordring.

Det jeg vil sige med denne smøre er,
at I skal huske cuppen den 15. marts,
og så vil jeg tilføje, og jeg håber ikke
det opfattes som en trussel, at jeg som
vanligt tager en kage med! Vi ses i
Buresøskovene den 15. marts. Vi
kører i personbiler, og hvis nogen
mangler transport, så kontakt mig i
god tid, så skal jeg nok løse den opga-
ve.                             Stor hilsen

Cupboss, pt. 2. div. Eva

Divisionsmatchen

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Torben Seir
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Orienteringsløb på computeren

Ja det lyder måske lidt mærkeligt men der er faktisk
flere muligheder for at få informationer og oplevelser
med orienteringsløb uden at du skal have trænings-
tøjet på.

Når man skal tilmelde sig til konkurrencer kan skrive
sig på listerne i klubgården, men der er også mulighed
for at melde sig til hjemme fra computeren. Det eneste
man skal gøre er at kontakte HSOK`s løbstilmeler
Knud Høyer, som vil skaffe en et kodeord og et bru-
gernavn, hvordan han kan kontaktes kan ses på
HSOK`s hjemmeside. På o-service kan man se oplys-
ninger om samtlige stævner i Danmark med tilmel-
dingsfrister og priser. Man kan også i mange tilfælde
se hvem der deltager både fra HSOK og de andre
klubber.

Udover o-service.dk, er orientering.dk og www.do-f.dk
gode sider, hvor man kan læse alt om orienteringsløb,
stort som småt. Fra begge hjemmesider er der også
links videre til udenlandske sider, hvis det skulle have
interesse.

Man kan faktisk løbe orienteringsløb på computeren! 
Spillet Catching features er et orienteringsløbsspil,
hvor man kan teste hvor god man er i en fremmed
computerskov. Der ligger en Demoversion ( en prøve
der ikke koster noget) på nettet, hvor man kan se om
det er noget, og bliver man fanget af det kan man også
købe hele spillet for mellem 30 $ og 40 $ (ca. 170-230
danske kroner). 
www.catchingfeatures.com

Det kan også nævnes at der er lavet en live-version af
spillet, hvor der er blevet afholdt en stævne her på
sjælland, så man kan kæmpe mod sine konkurrenter i
skoven og på computeren. Lasse

HotStone Massage
Hawaiiansk Lomi Lomi Massage

Organisk Massageterapi

NatureLife – Klinik for Massage

v/ Minna Warthoe
H.P. Christensensvej 1, 3000  Helsingør

Tlf.: 2071 9890
info@minnawarthoe.dk
www.minnawarthoe.dk

Priser for HSOK-medlemmer:
• HotStone massage, 90 min.,  . . . . . . . . . . . . . .kr. 500,-

(normalpris 575,- kr.)

• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min.,  . .kr. 425,-
(normalpris 500,- kr.)

• Organisk massage terapi, 60 min.,  . . . . . . . . .kr. 325,-
(normalpris 400,- kr.)

Kalle får en jubilæums gave af Per Terslev. Kalle har været
med alle de 20 gange Gurre sø rundt har fundet sted.
Det var Kalle, Per og Høns der startede i sin tid
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  Aktivitetskalender for alle i HSOK 2009
Opdateret 16.01.09

F as te trænings tider for løb, se under www.hsok.dk /Motion Gymnas tik  tirsdage kl 18.15. gymnastiksalen på Gefionsvej

DATO SKOV MØDESTED/oplysn. Krak Arrangør Kategori Start
lø 31-jan Rude skov se o-service OK Øst/Lyngby OK Vintercup 13
lø 31-jan St. Dyrehave syd P-plads Kongevejen FIF Hillerød MTB-O 11
sø 01-feb Rude skov Sjælsøhal- Ravnsnæsv. 96h1 OK Øst Karrusel o-løb 10
on 04-feb Klubgården HSOK Generalforsanling 19
on 04-feb Gl. Grønholt Vang se o-service 55j2 Fredensborg OK Natcup
fre 06-feb Horserød N Hornbækvej trekant "Røde" Grå sokker 10
lø 07-feb Egebæksvang P-plads Strandvejen 48c2 Hsok Preben Brinch trænings O-løb 13

uge 7 Ramundberget Klubtur til Sverige Hsok Lars Røpke Alpint og langrend
fre 13-feb Hornbæk Ø Sandagerhusvej A rne og Inge Grå sokker 10
lø 14-feb Nyrup Naturcenter 37k6 HSOK Jørn Steffens. trænings O-løb 13
fre 20-feb Horserød S Esrumvej s idste P- Jan Larsen Grå sokker 10
lø 21-feb Gribskov syd Kompashuset Selskov FIF Hillerød MTB-O 11
lø 21-feb Teglstrup NØ Klubgården 28d6 HSOK Karrusel o-løb 13
on 25-feb Tisvilde Hegn se o-service Tisvilde Hegn OK Natcup
fre 27-feb Præstevang P ved forretninger Peter Rude Grå sokker 10
lø 28-feb Teglstrup S. Gurrevej 37k4 HSOK Lasse Niels- Karrusel o-løb 13
lø 28-feb U1 kursus week-end DOF o-træning ungdom
sø 01-mar se o-service Herlufsholm  OK Langdistance
sø 01-mar Sälen - Mora 90 km langrend Vasaløbet
on 04-mar Valborup se o-service Hvalsø OK Nat løb
fre 06-mar Teglstrup Ø Julebæk Henning Jørgensen Grå sokker 10
lø 07-mar Gl.Hellebækvej  ved LO-skolen Craft Grand Prix HSOK Cross 14
lø 07-mar Tisvilde Hegn Tibirke kirke, Bækkeb. 32d2 Tisvilde Hegn OK Karrusel o-løb 13
sø 08-mar Slagelse Vest O.C. Slagelse Divisionsmatch
on 11-mar Danstrup Hegn Kvistgård idrætsanlæg 47b4 HSOK Tommy/Palle SM-Natløb
fre 13-mar Kvitåvatn Norge se odenseskiklub.dk DskiF DM langrend m.m
fre 13-mar Hamm ermøllen Ved Kirkegården Eva og Agnete W Grå sokker 10
lø 14-mar St. Dyrehave se o-service Farum  Ok MTB-O
sø 15-mar Burresø se o-service F.K.B.U. o-afd. Div isionsmatch
on 18-mar Aggerbo-Græsted se o-service Tisvilde Hegn OK SM-nat
fre 20-mar U3 kursus week-end DOF o-træning ungdom
fre 20-mar Nyrup Naturcenter Bent og Gudrun Grå sokker 10
fre 27-mar Valby Hegn se o-service FIF, OK Ø, Roskilde Spring cup nat
fre 27-mar Stenholt Vang A6 gl. vejbue Arne og Inge Grå sokker 10
lø 28-mar Tisvilde Hegn se o-service FIF, OK Ø, Roskilde Spring cup klassi
sø 29-mar Tisvilde Hegn se o-service FIF, OK Ø, Roskilde Spring cup stafet
sø 29-mar Hornbæk Plantage p-plads strandvejen Craft Grand Prix Mountain Race 10
fre 03-apr Gurrevang Gurrevej P Henning Nielsen Grå sokker 10
lø 04-apr Søgård se o-service Åbenrå DM nat
lø 04-apr Teglstrup/Hornbæk se o-service OK Øst Birkerød MTB-O
sø 05-apr se o-service OK Øst Birkerød MTB-O Stafet
sø 05-apr Lunge Bjerge se o-service Odense OK følgeløb t. DM nat
sø 05-apr Ravnsholt se o-service D.S.R. o-sektion Kredsløb
to 09-apr Hornbæk Plantage HSOK/Fredensborg Påskecup
fre 10-apr Teglstrup Hegn S. 27k7 HSOK/Frank Påskecup
sø 12-apr Krogenberg HSOK/John M. Påskecup
ma 13-apr Teglstrup hegn NØ 28d6 HSOK Påskecup
fre 17-apr Teglstrup S Gurrevej i vejs ide Torben Caroc Grå sokker 10
lø 18-apr Rude skov se o-service Søllerød OK MTB-O
sø 19-apr Gl. Grønholt Vang se o-service Farum  Ok Kredsløb
ti 21-apr Nyrup Skindersøvej 37g7 Hsok Flemming/John Karrusel o-løb 17
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Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk

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

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@get2net.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@hund.dk

Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: gmj.knudsen@stofanet.dk

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Faste poster
Postplaceringerne kan ses i Klubgården
og på hjemmesiden under ”Faste poster”

Loft over ungdomsløbernes
udgifter til startafgifter og for-
bundets kurser i orienteringsløb.

Det er en glæde, at vi i klubben igen har fået nog-
le aktive ungdomsløbere, der deltager i en masse
løb og tager på kursus. Når en ungdomsløber
deltager i et O-løb, opkræver klubben højst 25 kr.
i startafgift hos ungdomsløberen. Ved deltagelse
i et af forbundets kurser, opkræver klubben højst
25 kr. pr. nat. Alligevel kan det godt blive tem-
melig store udgifter for en aktiv ungdomsløber.
Derfor har klubben fastsat et loft over ungdoms-
løbernes udgifter til 350 kr. pr. år for startafgifter
og kurser. Hvis udgiften overstiger 350 kr. giver
klubben resten som ekstra tilskud. 
For 2008 har 3 ungdomsløbere fået et ekstra til-
skud.

Det skal bemærkes, at klubture og sommerferie-
O-lejre ikke medregnes ved beregning af det
ekstra tilskud. For deltagelse sommerferie-O-lej-
re betaler undgomsløberen 50 kr. pr. nat. På
klubture betaler ungdomsløberen ligeledes 50 kr.
pr. nat + evt. for kost og diverse.

G-M

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

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

49 21 22 11

Helsingør  Therm
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O-løbs året 2009 er i fuld gang 

Der var måske engang, hvor o-løbere gik i vinterhi, eller
blot holdt sig i form med løbetræning. Sådan er det ikke
mere, der er masser af tilbud i vintermånederne, for de fle-
ste HSOK'ere primært klubbens egne træningsløb, hvoraf
adskillige er Karruselløb med mange deltagere fra andre
klubber til glæde for banelæggerne og med mere liv
omkring arrangementet.

I øjeblikket kører de søndag formiddag, fra begyndelsen af
februar lørdag eftermiddag og fra sidst i april om tirsda-
gen. Desuden tilbyder "De grå sokker" sig med træningsløb
i forskellige skove hver fredag formiddag året rundt. Her-
udover er der tilbud fra andre klubber med Karruselløb,
Vintercup- og Natcupløb, samt MTB-O løb.
Er det ikke nok, så er der adskillige chancer for løbet-
ræning og gymnastik i ugens løb. 

MARTS bliver det
imidlertid før der
begynder at ske
"noget alvorligt". 
Først for "natløbsnør-
derne" med 1.afdeling
af 3 af Sjællandsme-
sterskabet i Natløb 4.
marts i Valborup.
Næste afdeling er 11.
marts i Danstrup med
HSOK (Tommy og
Palle) som arrangør,
og den sidste 18.
marts i Aggebo-
Græsted.
For flertallet sker det
imidlertid med vores
første divisionsmatch
15. marts ved Burresø
nær Slangerup. Som bekendt er vi jo rykket op i 2.division
og skal møde så stærke klubber som Søllerød, Allerød og
Farum. Sammenlignet med dem har vi ikke den store bred-
de, så det kræver kreativ tænkning fra udtagelseskomi-

teens side, hvis vi skal overleve der. (2.afdeling følger
24.maj i Grib Skov Vest og endelig er der op-/nedryk-
ningsmatch 20.september i Store Dyrehave).
Dernæst kommer så årets første kredsløb 22.marts i
Geelskov, og så er det tid til Spring Cup i weekenden fra
27.marts. De tre løb, natsprint/-stafet som noget nyt, klas-
sisk og stafet foregår i år i Valby Hegn og Tisvilde Hegn. 

APRIL måned starter
med MTB-O løb 4.
april i Teglstrup
Hegn, ikke med os
men OK Øst som
arrangør, og dagen
efter, 5. april det 2.
kredsløb i Ravnsholt.
Samme dag er der
MTB-O stafet i endnu
ukendt skov.
Vi arrangerer atter
HSOK Påske Cup fra
9. april som 4 åbne
løb med Flemming
Larsen som stævnele-
der. Vi starter i Horn-
bæk med Fredens-
borg som banelægger,
så følger Teglstrup
Syd med Frank
Johansen, Krogenberg
med John Miené og
endelig som sædvan-
ligt Teglstrup NØ
med Leif Kofoed og afslutning i klubgården.
Så er der 3. kredsløb 19. april i Gl. Grønholt Vang og måne-
den slutter med årets første DM'er i weekenden 25/26.
april med Sprint i Vordingborg og Ultra-lang i Harager
Hegn/Gribskov

MAJ starter også med weekend arrangement, nemlig 2/3.
maj med SM stafet i Store Dyrehave og SM lang i Gribskov
Mårum. Tirsdagen efter har vi så vores Klubmesterskabs-
løb 5. maj i Teglstrup med Snegl og Skildpadde og for-
mentlig som sidste år fælles spisning bagefter.
Så er der 10. maj Kredsløb i Klosterris, på hjemmebane
men med Søllerød som arrangør.
Næst følger vores 2.  divisionsmatch 24.maj i Gribskov
Vest, så skal De grå Sokker i træningslejr 26-28. maj i Åhus
i Skåne og måneden slutter med en nyskabelse, nemlig
Pinsestafet 31. maj i Tisvilde Hegn. 

JUNI daler aktivitetsniveauet traditionelt, men noget sker
da. MTB-O 1. juni i Tokkekøb Hegn og Skovcup-finale i
Hammermøllen 5. juni med HSOK som tovholder. Så føl-
ger Ballerups række af Sommercup-løb 4.juni i Lille Hare-
skov, 11. juni i Farum Lillevang og 18. juni i Jonstrup Vang.
Ind imellem er der City-løbet 9. juni i København og så
slutter halvåret med det store EM MTB-O arrangement fra
24. juni over 4 dage i Nordsjællandske skove. Samtidig
afholder HSOK som sædvanlig vores afdeling af 1 Skånin-
ger og 1 (Gammel) Dansk 27. juni i Hornbæk. 

Derefter sker der ikke meget mere i Danmark før midten af
august, men herom vender vi tilbage senere.

Søren Østergaard
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Tips og Tricks
På mit arbejde er det nogle gange ikke velset at vælge at
springe over hvor gærdet er lavest. Det er ligesom ikke
altid populært at vælge den letteste løsning. Tvært i mod
har flueknepperi ofte høj kurs og så er det rart at få fri fra
arbejde og kunne løbe noget orienteringsløb. Hvor ellers
bliver du ligefrem belønnet for at vælge den simpleste og
enkleste løsning? Jeg vil nu mene at erfaringerne med at
vælge lette løsninger også kan bruges på ens arbejdsplads,
hvis bare de virker.

Når det går stærkt til et orienteringsløb, eller når der er
mange detaljer på kortet er det en god idé at forenkle kor-
tet. Stil dig selv spørgsmålet: Hvad er vigtigst for at kunne
finde vej? Når du har fundet dette ser du bort fra alle andre
uvedkommende informationer og nøjes med at holde øje
med det væsentligste.

Her er et eksempel fra DM lang på Rømø. Ude i det åbne
område var der god sigt og jeg prøvede at skære ned på
informationerne fra kortet og kun lægge mærke til det de
største klitter.

Til venstre ses kortet, som det så ud. Efter et hurtigt kig
“fjernede” jeg i hovedet en del kurver fra og så kortet, som
det ser ud til højre. Tilbage var der en klit med en tællekur-

ve. Nogle vil måske
mene at jeg også skulle
bruge lavningerne, men
de “rager” jo ikke op.
Opgaven er reduceret
til at løbe nord om næs-
en på bakken Og det
gjorde jeg og fandt
posten let.

Det kan spare meget
tid, hvis man ser kortet
på den måde, og måske
deler strækket op i
overskuelige bidder.
F.eks. fuld fart til du
rammer bevoksningsg-
rænsen, derefter holder
du retningen og holder

øje med grøften til højre - eller hvad det nu kan være. 
God tur  Rolf

Evaluering af kursus den 6. januar

Kurset omhandlede brugen af Condes programmet. 
Condes er det program, hvor man kan lave orienteringsba-
ner på computeren.

Antal: 17 deltagere.  5 fra HSOK (èn deltager kom helt fra
Jylland!) 
Sted: HSOKs klubgård.

Deltagerne havde fået tilsendt en kortfil over Teglstrup
Hegn Syd.
Dem, der havde tid og lyst, kunne lave en bane i Condes
programmet.
Et par af disse baner blev vist på storskærm, hvor nogle af
de mange muligheder, som Condes har, kort blev præsen-
teret.

Efterfølgende
blev de 17 del-
tagere fordelt i
to rum.
Dette gav
mulighed for
at differentiere
undervisnin-
gen, så både de
øvede og de
knap så øvede
fik udbytte af
kurset.   
Deltagere, der
var i besiddel-
se af en bærbar
computer, blev

opfordret til at medbringe denne.
Her var, eller blev, kortfil lagt ind, sådan at det var muligt
selv at følge med og afprøve det, der blev fremvist/gen-
nemgået på storskærmen. 

Kortfilen ind i Condes programmet:
Et af de større problemer, der kom frem under kurset, når
man skal i gang med brug af Condes programmet, er kun-
sten at få kortfilen gemt rigtigt og efterfølgende få den lagt
ind i selve Condes programmet. 
En opfordring til Jer rutinerede brugere af Condes, er der-
for, at give jeres klubkammerater, der skal starte op i bru-
gen af Condes, en ordentlig gennemgang af denne "kortfil
problematik".
Det er for ærgerligt, hvis nogle taber pusten, inden de rig-
tig er kommet i gang.

Har du TDC som udbyder?
Det viste sig, at kortfilen, der blev sendt rundt til deltager-
ne, blev sorteret direkte over i spam-mappen hos de delta-
gere, der havde abonnement hos TDC.
Vær bevidst om dette, når I sender kortfiler til hinanden.

På grund af det store deltagerantal, havde vi fået Jakob
Vang til at komme og give en hånd med.
Tak til Jakob.

Rolf Lund & Frank Johansen
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HSOK´s  VENNER´s  22. Alpetur 2009 er nu planlagt

Turen går til Italien, Vigo di Fassa i Dolomiterne
Der er reserveret dobbeltværelser
med bad/toilet og halvpension på:

Hotel Crescenzia 
http://www.hotelcrescenzia.com/

På ud og hjemrejsen overnatter vi på Hotel Central i Hof, i
dobbeltværelser m bad/toilet og halvpension.

Afgang fra Helsingør/Espergærde fredag morgen d. 28. august
2009, hjemkomst søndag d. 6. Sep. 2009 sidst på dagen. 

Transporten vil også i år være med Anchersens Turistbus-
ser, med Leif Nykvist bag rattet i en **** bus.

Prisen på turen er kr. 5.100,-, baseret på 40 deltagere.

I begrænset omfang er der mulighed for enkelværelse mod
et tillæg pr nat på
kr. 75,- på Hotel Crescenzia og 115,- på Hotel Central.

Tilmelding til turen sker ved indbetaling af depositum, fra
den 25.01.2009, kr.600,- på foreningens konto i Jyske
Bank: 5063 1126 468, noter “ Jeres navn og Alpetur 2009
“ på indbetalingen.

Deltagelse sker efter “først til mølle” princippet. Medlem-
mer indmeldt i klubben før 2009 har fortrin frem for senere
indmeldte.

Sidste frist for tilmelding 31. marts 2009.

Efter 31. Marts 2009 er tilmeldingen bindende.
Deltagerne skal selv sørge for nødvendige forsikringer.

Überbergführer Jakob Vang tilrettelægger og giver gerne
yderligere oplysninger vedr. turen.

Endeligt program for turen bliver tilsendt tilmeldte i juni
2009.

Med venlig hilsen
Pierre Klitgaard & Jakob Vang

Vi ser frem til mange tilmeldinger - Husk senest
31.3.2009
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H.S.O.Ks Venner
Så ruller kiosken sig ud igen!
Ved Hsok arrangementet, DM i natløb, den 19 februar, etablerer
vennerne den populære kiosk ved stævnecentret ,som denne gang
har til huse i Kvistgaard Idræts center. Kiosken har som sædvan-
lig et righoldigt udvalg i kolde og varme drikke til tørstige eller
forfrosne deltagere.

Lidt nostalgi !
Venneredaktionen har bladet i det gamle billedmateriale. Billedet
herunder stammer fra ALPETUR nr 3 i 1989, hvor turen gik til
vintersports byen Livigno i italien og havde 35 deltagere.

Situationen er fra festaftenen, hvor to
friske deltagere gav prøve på deres talen-
ter - sang en festlig vise "stur stur num-
mer"..
I kan sikkert tydelig se, hvem klovnene
er, men--  hvem er den herre der står
imellem dem ?? Såvidt jeg husker er det
den lokale bjergfører - men hvad var det
nu han hed ??
Send en mail til redaktionen med hans
navn - til heki@kabelmail.dk. , senest
den 19.februar. Blandt de rigtige løsnin-
ger trækkes der lod om lidt rødvin - som
er blevet sponseret.

På gensyn( red)

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

HSOK`s VENNER
Der indkaldes til:

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 19. februar 2009, kl. 19.00
I klubgården Gl. Hellebækvej, Helsingør.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal formu-
leres skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes, evt. på anoerregaard@yahoo.dk

Under generalforsamlingen uddeles HSOK`s VENNERS leder-
pris.

Efter generalforsamlingen er der ”generalspisning” (husk tilmel-
ding!)

Spisningen består af 3 stk. lækkert smørrebrød og ostebord. Der
kan købes øl, vand, og vin til sædvanlige VENlige priser.

Kaffe/ the bedes du selv medbringe.
Prisen for alt dette:
100 kr. pr deltager

Bindende tilmelding til ”generalspisningen” senest d. 12. febru-
ar 2009 til:

Kirsten Madsen tlf. 49701970 eller på e-mail. Kjm3100@.pri-
vat.dk.

Husk sangbogen.
Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Dagsorden iflg. Lovenes § 7:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg:
kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsessuppleanter
2 revisorer
1 revisorsuppleant
Eventuelt.
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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

Eva Müllertz
Gurrevej 116 B 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@hund.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 

Familie-  
og  

Ungdomsudvalget

Ungdomssiderne Februar
Selvom det er vinter er der stadigvæk gode mulighe-
der for at komme ud og løbe orienteringsløb nemlig
med de træningsløb som HSOK arrangerer, og jeg kan
kun anbefale at man bruger muligheden for at komme
ud at se den flotte og åbne skov, hvor der nogle gange
også ligger sne.

Sommertur til Hallands 3-dages
Familie- og ungdomsudvalget arbejder i øjeblikket på
at arrangere en fælles tur til stævnet Hallands 3-dages
i Sverige. Det er en god mulighed for at opleve en helt
anderledes terræn end det vi er vant til fra Sjælland.
Stævnet foregår 10-12 Juli ikke så langt fra Falken-
berg og Varberg.

Der vil senere kommer mere information når vi nær-
mer os. Blandt andet i forhold til overnatning og lig-
nende.

Konkurrencer i Marts
Der er mange muligheder for at komme ud og løbe i
løbet af foråret.
Den første konkurrence er den 15 Marts hvor klubben
skal løbe i Burresøskovene i  den første runde i 2.
Division efter at vi rykkede op sidste år, her skal vi
møde Farum, Søllerød og Allerød OK. Der er brug for
alle ungdomsløbere for at vi kan klare os godt, især
fordi I tæller ekstrapoint.

Ugen efter er der kredsløb i Geel Skov/Ravneholm,
som samtidig er første udtagelsesløb til KUM (kreds-
ungdomsmatchen), hvor der i alt er tre udtagelsesløb.

Endelig er der Spring Cup i den sidste weekend af
Marts. Det er et stort internationalt stævne, som altid
forgår i de nordsjællandske skove. I år er konkurren-
cerne lagt i Valby Hegn og Tisvilde Hegn, hvor man
løber natløb fredag, alm dagsløb lørdag og stafet søn-
dag. Det er en god oplevelse hvor man kan opleve den
internationale orienteringsstemning uden at rejse så
langt.
Løbet lørdag er andet udtagelsesløb til KUM.

Tilmeldinger til løbene foregår enten i Klubgården
eller via o-service.

God tur i forårsskoven.
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U-kurser 

Der er kurser for ungdomsløberne i løbet af februar og marts.

U1: 28 februar – 1 Marts på Skovvang skolen i Allerød
U2: 27 februar – 1 Marts
U3 og Junior: 20-22 Marts i FDF hytten Egemosen i Tikøb

Tilmelding på o-service.dk. Ellers kontakt ungdomstræneren. 

Den store kagebagedag.
Som det havde
været tilfældet det
forrige år, indbød vi
også i december
2008 til julekage-
bagning i klubgård-
en dagen før jule-
løbet. Mange bage-
lystne sjæle mødte op. Vi var 10 ungdommer og
seks voksne, der smøgede ærmerne op, efter
at have vasket næverne. Det varede ikke læn-
ge, før der blev rullet ud ( vi havde hele tre
kageruller i gang ) og udstukket figurer. Den
ene plade efter den anden blev fyldt, og Kit
holdt et vågent øje med kagerne, så ikke en
eneste fik for meget. Herefter er hun kvali-
ficeret til titlen overkagebagemester!

Efter at kagerne var bagt, blev de pyntet.
Rundt om bordet sad flokken af børn og
voksne og pyntede engle, stjerner, hjerter og
andre figurer af hjertens lyst. Der blev dog
også tid til at pynte den medbragte kage,
der ved mange hænders hjælp blev til en fantastisk

flot julekagemand. Vi
fik også bagt peber-
nødder og ”stu-
deøjne”, en speciali-
tet fra mit barndoms-
hjem, og trillet rom-
kugler. På sidstnævn-
te felt er Claudia en
sand mester.

Vi sluttede af med
saft/te og æbleski-
ver og skulle naturligvis også smage på produktio-
nen, og vi var enige om, at vi bestemt kunne være

bekendt at byde den kommende dags juleløbere på
smagsprøver. En lille dans rundt om vort smukt pyn-
tede juletræ blev det også til. Ved 18 tiden drog alle

hjem efter en rigtig hyggelig eftermiddag.

Tak til alle små og store
bagere! Mon vi ikke ses
igen dagen før jule-
løbet næste gang?

Eva

Aktivitetskalender for de små. Februar og Marts 2009

Februar

1. Teglstrup Hegn NØ Ungdomstræning Skovlegepladsen 10
7. Egebæksvang Karrusel Strandvejen P-plads 13
14. Nyrup Hegn Karrusel Naturcenteret 13
21. Teglstrup Hegn NØ Ungdomstræning Skovlegepladsen 13
28. Teglstrup Hegn S Karrusel Gurrevej 13

Marts

Grunden til at der ikke er træningsløb i Marts skyldes at sæsonen starter i Marts med flere konkurrencer 
til følge, hvorfor der erfaringsmæssigt ikke deltager så mange i træningen.
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Tak til Turbotøserne
og Trolle!
Hvis jeg for et halvt år siden
var blevet spurgt om,hvad jeg
syntes om løb ville mit svar
uden tvivl have været: "et nød-
vendigt onde for at komme af
med overflødige kilo"….

Min tidligere "deltagelse" i løb
har strakt sig til, troligt på
sidelinjen, at følge og heppe på
min søster Rikke C., når hun
løb Craft Grand Prix løb og det
har jeg haft det ganske fint
med. Hvorfor selv løbe rundt
og puste og pruste som en
gal….. ??

Da jeg første gang løb med Tur-
botøserne var det ikke helt af
egen "fri vilje," men på meget
kraftig opfordring af kollega
Stig og søster Rikke, der jo beg-
ge bruger rigtig meget tid på
det der løbepjat….  Og hvad
så..- der ville jo ikke gå noget af

mig, fordi jeg én enkelt gang
tog ud og så/oplevede, hvad
det der løbeklub halløj gik ud
på!

Det viste sig, at var rigtig hyg-
geligt og alle var søde og rare
og man følte sig straks velkom-
men. 

Selv om jeg bestemt ikke er den
hurtigste, er det alligevel på
grund af Trolles ruter/pro-
grammer stadig muligt at være
med og det er rigtig sjovt. 
Aldrig i mit liv havde jeg troet,
at jeg frivillig ville tage ud og
løbe i regn og sne…. Nu er det
kun sygdom og manglende bar-
nepasningsmulighed, der kan
få mig til at blive væk fra man-
dagstræning og faktisk finder
jeg stor glæde ved at løbe og
gør det også andre dage i løbet
af en uge.

Og hvem ved….? - Måske vil
min deltagelse i dette års Craft
Grand Prix blive med et start
nummer….!?!?

Så tak til "mandagsholdet" for
en god modtagelse….

De bedste løbehilsner

Sanne C.

. . .at  løbe 
eller  ej . .?
En “Rookies”  

betragtninger. . .

...Hvorfor løbe..!?
- når sofaen 
kalder...!?

Motion
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Motion

Ja, nu står endnu en spænden-
de løbesæson for døren !
Det er nu, man kan håbe, at det
sure løbe slid, i den mørke og
noget triste vinter, gi’r bonus.
Jeg håber da også, at alle virke-
lig har givet den skalle på de
mørke aftener enten alene eller
i klubben. - Efter  fremmødet i
klubben at dømme, så må der
være mange som selvtræner og
ikke helt vil vise de øvrige atle-
ter deres sande super form!
Jeg håber vi også i år kan stille
med flere rigtig stærke hold i
Craft Grand Prix serien - både
på dame og herresiden. 
Selvom du er 35, 44 eller 57 år
er det OK at løbe med på et
HSOK hold. Og det er også helt
OK at have lidt ambitioner. Et
nummer på brystet og adrenali-
nen koger i blodet - det er her
man mærker, man er i live!     
Så kom nu ! Skriv jer på listen
med Craft Grand Prix løb i klu-
bgården. Sæt kryds ved de løb,

du/I forventer at deltage i, så
sammensætter vi holdene. Jeg
håber, at vi år kan stille med et
kvindehold - “Turbotøsserne!”
- Der har været et godt stabilt
og stort fremmøde blandt de
kvindelige atleter!! - Så vi ser
som sagt frem til, at de kære
kvinder gi’r den gas for HSOK!
Som formand for motionsaf-
delingen mener jeg, at Craft
Grand Prix serien har fundet sit
leje med omkring 200 - 250 del-
tagere pr. løb. De enkelte løb er
ved at være “indkørte”, og lig-
ger nu i mere eller mindre faste
rammer. Løbs deltagerne har
fundet deres favoritter; enten
en flad 10’er, en kuperet 5’er, et
tungt strandløb eller et eks-
tremløb i Hornbæk Plantage -
Der er løb for enhver smag ! -
Hvert løb sin egen charme !
I forhold til tidligere år sker der
dog i år lidt  ændringer. - Vi
arbejder i øjeblikket på højtryk,
for at kunne præsentere en ny

form for elektronisk tidtagning.
Og vi håber, at vi kan tage
systemet i brug i forbindelse
med HSOK’s Forårs Cross. Det
vil gøre at resultatformidlingen
vil være online med det sam-
me, at man som deltager kan se
resultatet af sine anstrengelser
med det samme og at det bliver
muligt at betale online.
- Vi håber, at vi kan nå at
afprøve systemet i forbindelse
med onsdags- og lørdags-
træningen i februar - Sådan at
alt bare kører på skinner den
første lørdag i marts!
HSOK skal stadigvæk arrange-
re fem løb, nemlig HSOK
Forårs Cross, Mountainrace,
Beach Run, fitnessdk løbet og
Helsingørmesterskabet.
Det er mit håb, at vi stadig kan
afholde løbene i gode rammer,
men det kræver, at der er hjæl-
pere til alle fem løb!
Jo flere hjælpere, jo mindre
arbejde! Johansen

Craft Grand Prix 

2009

Craft Grand Prix 2009 
LØB DATO TID DISTANCER
HSOK Forårs cross Lørdag den 7. marts Kl. 14:00 & 14:15 1.5 & 6.0 km
Mountainrace Ålsgårde Søndag den 29. marts Kl. 10:00 & 10:20 1.5 & 6.3 km
Tikøb 5’eren Onsdag den 6. maj Kl. 18:30 & 18:45 1.0 & 5.0 km
Espergærdeløbet Søndag den 7. juni Kl. 10:00 & 10:15 1.0 & 5.0 km
Beach Run Hornbæk Torsdag den 27. august Kl. 18:30 & 18:45 1.0 & 3.5 km
Fitnessdk løbet Tirsdag den 15. september Kl. 18:30 & 18:45 1.2 & 5.0 km
Helsingørmesterskabet Lørdag den 7. november Kl. 14:00 & 14:15 1.5 & 10.0 km
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Skiudvalget
Formand:
Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
Alpininstruktører:
Finn Postma
Ålsgårde Stationsvej 12
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 70 95 12
E-mail: postma@mail.dk
Stine Laforce
Jernbane Allé 35B
3060 Espergærde
Tlf.: 49 16 11 92
E-mail: Stine@laforce.dk

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

--Rul med Holm-sport!

Komplet udstyrssæt
Normal pris: kr. 4.100,-
Ti lbud : kr.3.400,-

Ring og hør mere!

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

Ordretelefon 44 95 35 47
Proff. betjening efter aftale på Stenhøj Vænge 5 - 3460 Birkerød.

E-mail: ebbe@holm-sport.dk
www.rulleski.com

Tænker du på vinter, skiture, Vasaløb 
eller blot på afvekslende træning?- 

Så må du også prøve at løbe på rulleski

HOLM SPORT

RRuulllleesskkii  !!!!

Langrendsinstruktører:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 54 32
E.mail:
kurt.jorgensen@tele2.dk
Finn Postma,
Stine Laforce
Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk

30 år med rulleski!

Ramundberget - så er det snart sne og ski tid!

Vi kan glæde os over en udsolgt klubtur. Da turen ligger i
uge 7 er det lykkes at få hele 10 børn/ unge med på ski.
Der skulle være masser af sne og i år skulle der være kom-
met en ny Top-Cafe på toppen af Alpinbakken - så "var-
mcacaobudgettet" kan virkeligt blive udfordret i år.
Vi håber alle er i topform og klar til nogle dejlige ture.

Lidt praktiske oplysninger til deltagerne:
Afgang fra Klubgården  Lørdag den 7.2. klokken 19.30
Fælles morgenmad ved ankomst søndag morgen.
Fordeling af hytter i løbet af formiddagen søndag.
Hver dag kl. 17.00 - Hytterunde. Vi starter hos Lars & co.. 
Afgang fra Ramundberget Søndag den 15.2. klokken ca.
11.00
Ankomst Klubgården midnat Søndag den 15.2. 

PS
Husk at begrænse bagage mest muligt!!
Der findes en fin butik deroppe og med den nuværende
kurs kan det ikke betale sig at tage mad med hjemmefra.

Husk at tænde for svensk TV den 1.
marts, hvor vi har 16-17 medlemmer
med i det store langdistanceløb Vasalop-
pet.
Man kan vel ikke forvente at Lars igen
sætter ny rekord, som han har gjort de
sidste år. Men måske!! Han har været
meget flittig med træningen og bl.a. lige været med i Mar-
cialonga i Dolomitterne, et løb lig Vasaloppet, men “kun”
60 km
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SLÅ KATTEN AF TØNDEN

Til alle jer som også tager med på HSOK’s skiferie i uge 7 til Ramundberget i Sverige, vil
vi gerne invitere jer til at slå katten af tønden.  

Vi sørger for at tønden er fyldt med alle mulige ting til børn og voksne, og et bat tager vi
også med.

Det sker på pladsen midt i mellem husene om onsdagen på et eller andet tidspunkt om
eftermiddagen.

Der vil selvfølgelig blive kåret en kattekonge og en kattedronning.

I skal sørge for at være udklædt – lad os se, hvem der er mest kreativ – og så skal alle
have ski på – vi er jo på skiferie.

Vi håber at alle er med på ideen og vi glæder os til uge 7 i Ramundberget.

De bedste hilsener fra

Mads, Marie, Morten, Birgitte,
Flemming, Laus og
Mette  
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Marcialonga,  Italiens  svar  på  Vasaloppet
Et af de store langdistan-
celøb som er en del af
“Worldloppet”, er Marci-
alonga et løb i klassisk stil
på 70 km med hele ver-
denseliten. 
Der er også en klasse: Marcialonga light,
som er på 45 km.
Stedet er Dolomitterne, nærmere bestemt
Val de Fiemme som er et meget flot områ-
de omkranset af høje bjerge.
Vejret var flot, -7 gr. om morgenen, men
om eftermiddagen hvor solen står højt
var det op til 17 gr. Når løbet samtidig
slutter af med en bjergstigning ca. 3 km op
til en by, forstår man hvilke anstrengelser
der skulle til.
Selve eliten kørte uden smøring og stage-
de hele vejen op til målet.
Norden dominerede løbet med de 3 første
pladser både i mændenes og kvindernes
konkurrence.

Vinderen af mændendes klasse blev Jerry
Ahrlin fra Sverige i tiden 2:56:52, kun 9
sek. foran Anders Aukland fra Norge, som
kun var 5 sek. foran svenskeren Tynell.

I kvindernes konkurrence var der også
kamp lige til stregen. Jenny Hansson førte
løbet lige til der manglede 1000m, så kom
den “gamle” norske storløber Hilde G.
Pedersen med blodet løbende ned i mun-
den fra et styrt på hovedet. Hun lå først
lidt på hjul, men rykkede så uimodståeligt
forbi uden at svenskeren kunne gøre
noget. Også på 3’ pladsen kom en sven-
sker: Nina Lintzen.
Tiderne var h.h.v. 3:22:52, 3:23:17, 3:04:14

Hilde G. Pedersen kom i mål med en stor
skramme på næsen
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HSOK havde for første gang
deltagelse i løbet.
Lars Røpke
Torben Seir
Minna Warthoe

Læs her Minnas beretning fra turen.

36. Marcialonga-løb, 
Valle di Femme, Italien.
Flyet fra Kastrup lufthavn lettede
kl. 12.35. torsdag d. 22/1-09 –
destination Innsbruck, hvor vi
efterfølgende skulle hente den
lejede bil, som skulle bringe os til
San Martino, byen som skulle
huse os fra torsdag til efterflg.
mandag samt bringe os til og fra
området for ”Den Lange March”.

Torben, Lars og jeg blev kørt til
toget af Nivi, vi fik afleveret
bagagen og inden vi fik set os om
var vi midt i den mest spektaku-
lære indflyvning til Innsbruck -
solen stod højt over Alperne og
landet viste sig fra sin absolut
smukkeste side – vi glædede os
som små børn til, hvad vi skulle
opleve. Vi fik bagagen, hentet
bilen og så af sted mod ”vores
by”, beliggende ca. 30 km fra
Moena, startstedet for den 36.
Marcialonga . Der var bare den
lille detalje – for at nå til San
Martino, hvor vi skulle bo, skal
passet ”Passe Rollo” passeres og
det var d. 22/1 kl. ca. 16.00 LUK-
KET!! ( 25 km fra vores hotel
måtte vi vende om). Torben gik
på tankstationen lige før passet og

fik at vide, at der ventede os en
køretur på ca. 150 km mod Trento
sydover for at nå frem til byen, og
dette af mindre og snoede veje –
en tur, der tog yderligere et par

timer, hvor vi kunne ha´ været
fremme i løbet af ca. 30 min. 
Dette satte selvfølgeligt tankerne
i gang mht. løbet den efterfølgen-
de søndag, hvor Lars havde den
tidlige start kl. 08.35! Nå, vi fik
tjekket ind på hotellet, hvor det
viste sig, at vi var de eneste ikke-
italienere, og vi befandt os i en
rum, hvor alle andre sanser skulle

arbejde på høj-
tryk, da et
meget smilende
og til sider
meget højt ges-
tikulerende itali-
ensk folk hen-
vendte sig til os
som forstod vi
hvert eneste ord
af,  hvad de sag-
de. Vi havde

nogle gode og sjove dage med
aftensmad, der i restauranten var
forsinket over 1 time, og hvor der
samme aften blev holdt adskillige
muntre indslag således, at vi først
kl. 23.00 var færdige med at spise
de 5 retter, i øvrigt utroligt veltil-
lavet mad, som denne specielle
aften indbød.

Vejrguderne var med os. Fredag
morgen kunne vi tage hul på en
frisk og herlig dag med den fulde
overbevisning, at selvfølgeligt
åbnede passet for os, således at vi
kunne komme ”over på den anden
side” – og ganske rigtigt. En
hjælpsom italie-

fortsættes næste side

Alt skal være klar til næste morgen, Torben i fuld gang med smøringen
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ner, hvor vi løste billet til lan-
grendsområdet, ringede til det
lokale politi, der kunne bekræfte,
at passet var ryddet. 

Vi fik brugt 3 timer til træning, og
jeg skal være ærlig og tilstå - da
jeg fik skiene på fusserne og tog
de første skridt, da var jeg ræd-
selsslagen ved tanken om at skul-
le gennemføre 45 km på ski 2
dage senere. Min sidste skitur, på
ski vel og mærke, lå tilbage i
2007, og jeg kunne også mærke
skrækken for at falde mht. den
tidligere skade i armen, at den
meldte sig.  Jeg tænkte ved mig
selv - det er kun en tåbe, der til-
melder sig sådant løb – og trænet
op til, ja, det har vist været så
som så. Men beslutningen var jo

truffet, og så måtte Lars og Tor-
ben lægge øre til min nervøsitet.
Lars fik rettet min stavgang af og
det viste sig at være min redning
på de sidste 15 km af løbet – for
her kunne benene ganske enkelt
ikke mere.
Lørdag tog vi til Cavalese, her
skulle vi hente vore numre, de
praktiske oplysninger og fik også
set byen, hvor Lars og Torben den
efterflg. dag skulle i mål. Herefter
gik turen til startområdet i Moena
– og hvis jeg var trykket af situa-
tionen i forvejen, blev det ikke
bedre at se en sildebensbakke
som det første, efter starten var
gået – den skulle dog vise sig at
være i den lette kategori ift., hvad
der ellers ventede! Lars og Tor-
ben var noget usikre på vejrsitua-

tionen og begyndte en snak i
koder om skismøring m.v., var på
indkøb i tilfældet af – og det skul-
le vise sig at være en rigtig god
idé. Der blev gået på nettet for at
være underrettet om andre entusi-
asters meninger og bud på, hvor-
dan den optimale smøring skulle
være på Dagen – men for os alle,
havde deres valg været det rette –
vi havde superski alle 3.
Søndag morgen kl. 05.15 fælles
morgenmad i Lars´ skistald og så
af sted til start på det 36. Marcial-
onga-løb i Valle di Femme. Lars
med start kl. 08.35, startgr. 4, Tor-
ben startgr. 9 med start kl. 09.00
og min start kl. 09.15 i startgr. 11.
Torben og jeg så starten gå i gr. 1
– eliten, et fantastisk syn med hel-
ikoptere svævende over os alt

Der blev lige tid til den sidste træning
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imens herlig musik brølede ud af
gigastore højtalere – musik, som
folk stod og dansede til, det var
ganske enkelt for koldt til at lade
være.
Lars tog afsted, efterflg. Torben
og så jeg. Det skulle vise sig, at
Torbens og min oplevelse af at nå
første tjekpoint v/ Canezei, 18 km
i konstant stigning, var den sam-
me – MANGE mennesker på ski
på meget lidt plads og med meget
stor spredning i formåen. Det var
stræk i gåsegang; der blev gået
sildeben op ad selv små stignin-
ger og plovet ned ad små bakker.
Lars derimod havde en helt anden
oplevelse af de første 18 km -
hvilket formentlig skyldtes hans
placering i startgr. 4, hvor løberne
i højere grad kunne flytte sig
noget hurtigere, således at Lars
fik mulighed for at løbe det løb,
som jeg personligt synes var utro-
ligt – at gennemføre 70 km i
kuperet terræn på bare 4 timer,
trods en 200 ms. højdestigning op
til mål! Godt gået!
Torben fik luft i sit løb efter Can-
ezei, hvor feltet blev splittet og

han løb da også de sidste 50 km
på bare 3.41, hvor han på de
første 2 timer tilbagelagde blot 18
km, så også et flot løb af Torben.
Det SKAL nævnes, at Lars og
Torben sluttede med en udfor-
dring på 200 ms. stigning over de
sidste 2 km – i sukkersne/kunst-
sne. Ikke så snart det ene sving i
byen Cavalese var passeret før det
næste meldte sig og alle havde et
mere eller mindre udtryksløst
ansigt af anstrengelse, da sidste

sving blev rundet før indløbet til
mål. For foden af denne stigning
havde ”smøringen” tage plads og
så godt som alle fik deres ski kørt
gennemsmøre/klistermaskine for
at få fæste!
Det var en utrolig smuk tur langs
brede elve og igennem små
bedårende byer. Ruten hed Moena
– Canezei – Moena – Predazze –
Calavese, hvor mit må var i
Predazza og Torben og Lars skul-
le fortsætte de sidste 25 km til
Cavalese. 
Solen stod højt på himlen og efter
at have rundet tjek-point i Can-
ezei trøstede jeg mig med ordene
fra Lars og Torben: ”når du kom-
mer på skyggesiden, så bliver
sporene mere faste”, men men –
jeg er jo ikke så hurtig, så solen
bragede ned på ”min skyggeside”,
så efter 20 km kunne jeg glemme
alt om fæste + at jeg i byerne
skulle igennem sukkersten/kunst-
sne – det skøjtede ganske enkelt
rundt.
Solen gjorde sit for at udvaske
det, som engang havde været spor
og jeg begyndte at ane, hvad der
kan vente mig til næste år, hvor
jeg har besluttet mig for Vasalop-
pet. Jeg vidste dog, at hvis jeg
smurte ski, ville det betyde min-
dre glid , så jeg valgte at fortsætteEn træt og glad Minna efter hun er kommet i mål og fået sin medalje

Vores udsigt fra hotellet



SOKKEN

22

uden fæste og det viste sig at
være den rigtige beslutning – jeg
kunne stort set stage de sidste 15
km i mål - 5 timer og 31 min.
senere. Jeg var glad, stolt og
meget træt og med byldeømme
inderlår, da jeg gled over målstre-
gen i Predazze, og mine tanker
gik til Lars og Torben, der herfra
var fortsat de sidste 25 km. Fik
klædt om og så af sted med bus
mod Cavalese, hvor Lars og Tor-
ben ventede.
De havde begge haft en fantastisk
tur, alt taget i betragtning, og var
som jeg betagede af det utrolige
landskab, som vi havde løbet i.

Således gik turen i bil så mod
Innsbruck . Fandt et herligt hotel,
fik dejlig aftensmad og faldt hur-
tigt omkuld – tiltrængt, for atter at
være på benene kl.05.15, 

fik bilen afleveret og kunne såle-
des tjekke ind kl. 06.30 ankomst
til Kastrup kl. 11.08. Heldigvis
havde Lis mulighed for at hente
os og ved 14-tiden kunne vi atter
entrere hhv. Baldersvej og
Midgårdsvej med flotte placerin-
ger alle 3:
Lars nr. 601 og  Torben nr.  2550
af 4830 (70 km) og jeg nr. 368 af
441 (45 km).
Vi har haft en uforglemmelig tur
– har deltaget i det klassiske lan-
grendsløb Marcialonga hhv. 45-
og 70 km og kan kun på det var-
meste anbefale deltagelse i næste
år 37. Marcialonga i Valle di
Femme, Italien.                  Minna

Et godt glas rødvin og så i seng



SOKKEN

23

Morakkerrliste for HSOK's træningsløb pr. 31-12-2008
Banelægger får 2 point ?  ?  Rev. 05-01-09 Jørgen Jensen
Navn I alt 12/8 19/8  2/9 16/9 30/9 11/10 18/10 25/10 15/11 22/11 7/12 14/12 26/12       

HSOK deltagere 29 14 14 28 34 23 15 11 7 12 14 57 19       
1 Peter Larsen 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Henrik Poulsen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Jørgen Jensen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Malhte Poulsen 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Jan Larsen 8  1 2 1 1 1 1 1
6 Lasse Nilsson 8  1 1 1 1 1 1 1 1
7 Hans Lassen 7  1 1 2 1 1 1
8 Janne Virkelyst 7 1 1 1 1 1 1 1
9 Minna Warthoe 7  1 1 1 2 2

10 Preben Brinch 7 1 1 1 1 1 1 1
11 Bjarne B. Jensen 6 1 1 1 1 1 1
12 Eva Müllertz 6 1 1 1 1 1 1
13 Flemming Larsen 6 2 1 1 1 1
14 John Miené 6 1 1 1 1 1 1
15 Lisette Drejer 6  1 1 1 1 1 1
16 Mogens Waidtløw 6  1 1 1 1 1 1
17 Søren Østergaard 6 1 1 1 1 1 1
18 Carsten Agger 5 1 1 1 1 1
19 Flemming Wendelboe 5 1 1 1 1 1
20 Henning Jørgensen 5  1 1 1 1 1
21 Jette Lassen 5  1 1 1 1 1
22 Karen Østergaard 5 1 1 1 1 1
23 Lene Jensen 5  1 2 1 1
24 Lin Røpke 5 1 1 1 1 1
25 Rolf Lund 5  1 1 1 1 1
26 Ruth Waidtløw 5  1 1 1 1 1
27 Hans Jessen Jensen 4  1 1 1 1
28 Ina Virkelyst 4 1 1 1 1
29 Laus Seir 4 1 1 1 1
30 Michael Rasmussen 4 1 1 1 1
31 Stine Berg Sørensen 4 1 1 1 1
32 Tommy Jensen 4 1 1 1 1
33 Torben Bagger 4  1 2 1
34 Emil Borup 3 1 1 1
35 Hanne Poulsen 3  1 1 1
36 Jakob Vang 3  1 1 1
37 Jens Lyk-Jensen 3  1 1 1
38 Jens V. Nielsen 3 1 2
39 Karina Dixen 3  1 1 1
40 Knud O. Engelsholm 3  2 1
41 Maja Brinch 3  1 1 1
42 Mathilde Poulsen 3  1 1 1
43 Mette Hansen 3  2 1
44 Sara Brinch 3  1 1 1
45 Sara Clemmensen 3 1 1 1
46 Søren Agger 3 1 1 1
47 Tine Virkelyst 3  1 1 1
48 "Røde" 2  1 1
49 Agnete Vetter 2  1 1
50 Arne Olsen 2  1 1
51 Birgitte Krüger 2  1 1
52 Ditte R. Petersen 2 1 1
53 Jørn Steffesen 2  1 1
54 Marie Krogsgaard 2  2
55 Morten Wendelboe 2  1 1
56 Niels Bohse 2 1 1
57 Ole Vexø 2  1 1
58 Palle Breuning 2  2
59 Torben Caroc 2  1 1
60 Torben Seir Hansen 2  2
61 Torsten Bjørn 2  1 1
62  Allan Kildeby 1  1
63 Alex Andresen 1  1
64 Anders Nielsen 1 1
65 Bendt Nielsen 1  1
66 Christian Rasmussen 1 1
67 Diana Kjær 1 1
68 Erling Bergman 1  1
69 Gerda Jensen 1  1
70 Gull-May Knudsen 1  1



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 inden-
for udstyr til løb, gang og gene-
relt til aktiv fritid og hverdag.

Hos os får du en grundig løbesti-
lanalyse før du køber løbesko,
og vi kan på den måde tage
udgangspunkt i den enkelte kun-
des specifikke behov.

Vores personale er alle løbere
med en faglig uddannelse i rela-
tion 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 forbyg-
gende og akut skadesbehand-
ling.

Vi holder åbent mandag, onsdag og fredag fra 12.00 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


