
Medlemsblad  for  Helsingør  SKI  &  ORIENTERINGSKLUB
Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2013



2

SOKKEN

Klubbens
trænere og 

kontaktpersoner:

Orientering:
Bjarne Jensen
22 34 25 24

Motion:
Stig Johansen

Tlf.: 29 78 00 31

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31

Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle

Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Henrik Bang

Tlf.: 30 85 52 54
Kurt Jørgensen

Tlf.: 49 21 54 32

Cykling
Maleren

Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14 

Ind- og udmeldelse, ændring af adresse, E-mail og telefonnumre:
Marie Krogsgaard tlf.: 49 21 80 37 E-mail: m.krogs@stofanet.dk

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

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.

Klubbens bestyrelse:
Formand: Rolf Lund Tordenskjoldsvej 8 3000 Helsingør 49 21 17 76 / 24 29 33 74 rolflund@stofanet.dk
Kassereren: Ruth Waidtløw Hathjulet 45 3140 Ålsgårde 49 70 77 60 kassererhsok@gmail.com
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Bjarne Jensen Margurittens kvart. 60 2990 Nivå 22 34 25 24 bjje@dsboresund.dk
Motion: Stig Johansen Dalvænget 10 3000 Helsingør 29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
Ski: Henrik Bang Sudergade 2 C 3000 Helsingør 30 85 52 54 hen@bang.mail.dk
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A 3000 Helsingør

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

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

Faste træningstider:

Mand.:kl. 17.00  Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 16.45  Cykling tempo racer .......................................Klædefabrikken
Tirsd.: kl. 17.00  O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Onsd.: kl. 17.00  Løbetræning (interval Sjoskerne)..............................Klubgården
Torsd.:kl. 09.30  Langtur racer (indl. kaffepause) Fra 1. maj kl. 09:00 .........Klubgården
Fred.: kl. 10.00  O-løb (De grå Sokker)....................................................Variabel
Fred.: kl. 13.30  400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30  Cykling, ca. 75 km racer.................................Klædefabrikken
Lørd.: kl. 11.00  Løbetræning ...........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00  Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Sønd.: kl. 09.30  Cykeltræning racer..........................................Klædefabrikken
Sønd.: kl. 10.00  Løbetræning...........................................................Klubgården

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

Udkommer 6 gange årligt.

Næste nr. udkommer juni

D E A D L I N E
24. maj

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

Stof til Sokken sendes til følgende:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76 
Mob.: 24 29 33 74

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

Motion: Stig Johansen
Stig.johansen@skolekom.dk

Tlf.: 29 78 00 31

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

Annoncer, foto, layout,
opsætning:

Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32
Mob.: 28 29 86 32

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

Er du i tvivl, ring til Kurt

Kontingent 
2013 halvårligt

(undtaget passive)

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

Laus på en kold vinterdag i HSOK’s afdeling af 
MTB o-løb i Vintercuppen

Forsidebilledet Foto: Kurt Jørgensen
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SYLVEST VVS A/S
49 21 59 97

Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

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

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

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

• Tagrender
• Varme
• Ventilation

Formanden har ordet.
Generalforsamlingen blev overstået i fred og ro og tak for
det pæne fremmøde. Gull-May gik af efter 10 år som kasse-
rer i klubben og hun blev afløst af Ruth Waitløw. Tak til
Gull-May for mange års tro tjeneste og velkommen til
Ruth. Den øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og
formanden var slet ikke på valg. Når du læser dette blad
har bestyrelsen haft sit første møde og har formodentlig
taget stilling til hvilke investeringer klubben vil foretage
sig.

Bjarne har valgt at leve op til Vennernes lederpris og har
startet en ungdomsgruppe op. Det er velkendt at Bjarne
har et helt unikt talent for at være træner - vi har jo tidlige-
re erfaret at når han sætter sig noget for, så giver det pote.
Kender du nogle børn i alderen 10-14 år er det bare om at
springe på vognen. Det er ikke for sent at starte.

Jeg ser i det hele taget frem til at foråret indfinder sig. Den
opmærksomme læser har bemærket at klubben igen afhol-
der Påskecup. Har man ikke fået tilmeldt sig er der mulig-
hed for at løbe en åben bane. Benyt dig af lejligheden! Det
kunne jo være fortræning til at deltage i divisionsmatchen i
Tokkekøb Hegn. Sidste tilmelding den 5/3. Men vent ikke
til sidste øjeblik. Der skal stilles det bedste hold, så vi kan
komme tilbage til 3. division. I den kommende periode
indbydes der desuden på foredrag den 15. april med spis-
ning og klubmesterskaber i orienteringsløb den 14. maj  -
også med spisning. 

På motionssiden er Grand Prixløbene startet igen. Sports-
masterløbet afvikles den 13. april og Tikøb 5’eren den 1.
maj. Kan det blive bedre?

Jo det kan det. Flere medlemmer, gerne unge. Opfordr din
nabo til at komme og tag godt i mod alle der stikker næsen
indenfor.

Rolf.

Klubtur til Fanø.
I forbindelse med DM-sprint og DM-ultralang på Fanø den 20.
og 21. april tager en lille gruppe HSOK’ere på weekendtur.
Der er lejet et hus til 10 personer, og 10 personer har meldt sig.
Huset er ganske billigt, og vi har lejet det i en hel uge. Måske
nogle bliver boende et par dage ekstra og nyder det forår, der
snart må komme.

Er der flere, der gerne vil med til løbet, må vi finde en eller
anden løsning. Sidste frist for tilmelding til DM-løbene er 5/4.

Rolf

Klubmesterskaber i orienteringsløb.

Tid: Tirsdag den 14.maj 
Sted: Egebæksvang. P-plads ved Strandvejen
Start: Kl. 17 ved shelteret 500 m fra P-plads
Banelægger: Laus Seir
Kok: Rolf Lund

Løbet bliver efter samme princip, som det har været i nog-
le år efterhånden. Samlet start, men baner afpasset efter
alder. Teoretisk skulle alle klubbens danske mestre, uanset
hvilken klasse de løber i, komme samtidigt i mål.

Efter løbet er der spisning i klubgården kl. 19. Der er pla-
ner om italiensk inspireret mad (kokken var på ferie på
Sicilien sidste år!) Der vil blive oprettet en tilmeldingsmu-
lighed på klubmodul. Alternativt kan man skrive sig på
liste i klub-gården.

Det er tilladt at spise med selvom man ikke har løbet!
Pris for spisning uden drikkevarer: 40 kr. Både rødvin,
hvidvin, øl, sodavand eller bare postevand passer til
maden, men medbring det selv! Selve løbet er gratis.

Rolf
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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

Bagsiden er ledig for
ny annoncør.

Velkommen til:

Jasper Stolpe
Esrumvej 30
3000 Helsingør

Gine Morell
Ryvej 10A
2630 Tåstrup

Anne Laulund
C. Mathildesvej 4
3150 Hellebæk

Bo Søndergaard
Jollen 19
3070 Snekkersten

Ny adresse:

Annette Bredmose
Nørgårdsvej 29K 4tv.
2800 Kongens Lyngby

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk

Der bliver i øjeblikket arbejdet på
en ny hjemmeside. 

Den kommer til at hedde:
www.hsok.klub-modul.dk

Nyt om kontingent-
opkrævning

Klubmodul har tilbudt ny måde at
opkræve kontingent på. I stedet for
opkrævning hver 185. dag, opkræves
kontingentet den 01.08. og 01.02. hvert
år. Samtidig har vi valgt at give
reduktion til nye medlemmer, når de
indmelder sig, så de kun kommer til
at betale for det antal måneder, der er
tilbage til næste opkrævning. 

Gull-May

Den gamle kasserer
takker af…
Hvor er klubben
heldig at have en
yngre, kompetent
person, der har
sagt JA til at over-
tage kassererjobbet.
Hun hedder Ruth
Waidtløw. Hun træffes i skoven hver
fredag ved De Grå Sokkers strimmel-
løb. Tag godt imod hende. 
Jeg har været kasserer i HSOK i et par
år i firserne. Da blev regnskabet ført i
kolonnehæfter. I 1999 blev jeg atter
klubbens kasserer og overtog regn-
skabet fra Annelise Lyk, som havde
anskaffet et bogføringssystem, der
hed Concorde. I 2006 lancerede DIF et
online system Foreningspakken, som
kunne bruges til både bogføring og
registrering af klubbens medlemmer.
Systemet var lidt klodset, men det
kunne udskrive opkrævninger og ryk-
kerlister over manglende betaling af
kontingent. Et arbejde Sonja Vang
med stor flid hidtil havde udført. 
Jeg har syntes, at det har været sjovt
at bogføre, søge tilskud i HSU, Kul-
turstyrelsen, udregne lønninger, ind-
berette skat, AM, feriepenge og hvad
ved jeg. Men der har været EN opga-
ve, der har været irriterende. Det var
at rykke for betaling af kontingent,
ofte hos de samme medlemmer og
ofte flere gange! 
Her i de sidste måneder af min ”karri-
ere” har vi så fået et nyt system, KLU-
BMODUL. Det er computer baseret,
og betalinger foregår med Dankort.
Ingen rykkere mere vedrørende alle
de medlemmer, der har oprettet sin
profil og indkodet sit dankort! Men,
men, men …  det har være  et hestear-
bejde at få alle 270 medlemmer indbe-
rettet i systemet. Havde HSOK været
en klub med unge IT orienterede
medlemmer, havde det nok ikke

været nogen sag, men gennemsnitsal-
deren i HSOK er nok over 65 år og
ikke alle har computer og/eller dan-
kort. Så jeg har måttet anstrenge min
stakkels hjerne for at finde ud af,
hvordan man så skal få medlemmerne
oprettet og opkrævet og rykket! 
DET ER LYKKES. Kun ganske få
medlemmer har ikke betalt kontin-
gent (eller skriftligt udmeldt sig)
inden jeg overdrog kassererjobbet til
Ruth. Ruth har arbejdet som boghol-
der i private firmaer med lignende
bogførings systemer. Hun skal nok
finde ud af det.
Og jeg kan nyde mit otium og lave
grå-sokke-O-løbsbaner, videoer og
erindringer på min computer.
Tak for samarbejdet med Sonja, Høy-
er, bestyrelsesmedlemmer gennem
tiden og mange andre.

Hilsen Gull-May.

OBS OBS  
Husk at melde 

adresseændring
til Marie Krogsgaard

Billeder og artikler til bladet
Det vel lette mit arbejde, hvis man
enten lavede tekst til indleverede bil-
leder, eller bare skrev hvem der er på
billederne. 
Ligeledes i artiklerne må der gerne
tilføjes forfatteren.
Jeg modtager mange gange indlæg fra
tredjemand, hvor det kan hænde at
forfatteren ikke er med.

Kurt



DET GLÆDEDE MIG 
AT SE SÅ MANGE PÅ

MIN 70 ÅRS DAG 

OG TUSIND TAK FOR
DE MANGE GAVER

JETTE
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Jette Lassen 70 år
Den 1. marts holdt Jette sin 70 år’s
fødselsdag i klubgården til Brunch.
Da nogle skulle på arbejde og Gråsok-
kerne skulle ud og løbe, blev det holdt
allerede kl 07:00.
Vi mødte op med små øjne til et fanta-
stisk veldækket bord med alverdens
lækkerier.
Som sædvanlig mødte mange op for
at hylde fødselaren.

Ingen kan som Kund synge fødselsdags-
sang med kraft og styrke.

Redaktionen ønsker hjertelig tillykke
med dagen.

33  rruunnddee  fføøddsseellssddaaggee..  JJeettttee  LLaasssseenn  7700  åårr,,  PPeerr  JJøørrggeennsseenn  6600  åårr  oogg  SSttiigg  JJoohhaannsseenn  5500  åårr

Ode til Jette
Når en gråsokkekvinde har fødselsdag, 
blí r det fejret med masser af danske flag.
Sådan var det i hvert fald med Jette i går,

da hun blev hyldet for de syvti år.
Gråsokker og venner i samlet kor

satte kursen mod et veldækket bord.
Der var røræg og bacon samt pålæg i rækker,

Ost og frugt samt røget laks så lækker.
Alt blev skyllet ned med juice og en dram,
efterhånden blev livremmen noget stram,

men hvis jeg ikke tog meget fejl, 
blev der afsluttet med en kop kaffe med snegl.

Efterhånden som tiden sig nærmed  ́de ti,
brød vi op og begav os ud i det fri.

Rundt om linden stod kasser med kort og med flag
stillet op til et løb på en fødselsdag.

Det var et spændende løb med stjerner,
udtænkt af parrets krøllede hjerner.
Flag blev sat ud og igen hentet ind,
vi næppe iagttog den isnende vind,

for solen slog smut fra en skyfri himmel,
og vi skulle ej holde styr på en strimmel.
Efter gavnlig motion og et dejligt bad,

vi igen slog os ned og indtog mad,
vores madpakker gemte vi, uden et ord
mens vi smulerne nød fra de riges bord.

Den herlige leg med at finde vej
i skoven for Jette er noget for sig.

Hvis vi tænker os mange år tilbage,
da trimposer havde så kronede dage,
var Jette og Hans mine bedste kunder,
de havde i skoven så herlige stunder
sammen med venner på pælejagt,

og det er næppe for meget sagt,
at de fik ofte en pæn del af kagen,

når tiden var slut, og det kom til dagen,
hvor lodtrækningspræmier ejerne fandt,

for tit var det flere venner, som vandt.

Da Jette med arbejdslivet sagde stop,
hun dukked  ́hver fredag i skoven op.

Vi nød hendes søde væsen og stil,
den pige har da det dejligste smil!
Sammen med ægtefællen Hans
hun tit rejste ud, også udenlands.

De har kørt deres parløb i mange år
og hygger sig sammen, hvordan det end går.

De kan hygge sig både ude og hjemme
med kunst og musik og ej at forglemme

i sommehuset i broderlandet,
hvor der slappes af i skov og ved vandet.

Til lykke til Jette, jeg håber, I får
tilsammen en række af gode år. 

Til slut får Jette et højt hurra,
et af dem, som kommer fra hjertet af!

Eva
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Lørdag d. 9. marts havde Per inviteret familie og venner
samt sportskammerater til eftermiddags-
komsammen i klubgården, hvor Per bød på italienske spe-
cialiteter og hvad dertil hører af øl og vine.
Vi var vel omkring 80 samlet omkring de veldækkede bor-
de.

Da vi havde haft den første tur op omkring buffet'en kom
Veteransjoskerne på banen og sang slagsang.

Steen-Ole Jensen gav et par ord
med på vejen. Vi kunne forstå
at Per ikke går af vejen for nog-
le gode diskussioner i omklæd-
ningsrummet efter træningen.

HSOK's formand Rolf Lund var
den næste taler i rækken og
Rolf fremhævede Per som
værende en rigtig god støtte
ved klubbens motionsløb, hvor han med sit rolige væsen
var god til at holde styr på indskrivningen.

Efter at gæsterne havde taget endnu en omgang omkring
buffet'en tog Mogens Waidtløw ordet, som
repræsentant for minigolfgruppen - en selvbestaltet grup-
pe i motionsafdelingen.  Mogens kom ind på

Per  Jørgensen

6600 åårr

Pers manglende løbetalent samt Pers humørsvingninger
ved op- og nedkørsler på cykel. 
Mogens fremhævede dog specielt Pers sans for humor,
som gav anledning til gode grin hos os andre.
Pers nære veninde gennem de sidste mange år - Rita - slut-
tede talerækken med en meget fin og
personlig tale til Per - på vers!

Herefter kastede vi os over det meget fine kaffe- og
kage/slikbord med små avec'er til!

Vi håber at Per fik en lige så god eftermiddag, som han
selv gav sine gæster!

Mogens

Et stort tillykke skal også lyde her fra redaktionen

Priser for 2013
1/1 side. . . . . . .2 ,000 kr.  pr.  år
1/2 side. . . . . . .1 ,200 kr.  pr.  år
1/4 side. . . . . . . . . .600 kr.  pr.  år
minimum.. . . . . . .500 kr.  pr.  år

Henv. :  Kurt  Jørgensen.  
Tlf . :  49 21 54 32 /  28 29 86 32
k u r t . j o r g e n s e n @ i t . d k

Annoncer i Sokken
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50
ÅR

Stig syntes ikke hans 50 års fødselsdag var værd at fejre, 
-men det syntes hans kone og hans 2 sønner, så de sørgede
for i al hemmelighed at samle HSOK’s medlemmer, familie
og kollegaer i klubgården.
Hvordan hans kone joan fik ham lokket ud i klubgården,
vides ikke, men de ankom i rette tid til et helt fyldt klub-
hus hvor lyset var på kogeblus.
Det var skægt at se hans ansigt da han kom ind og så alle
de mennesker synge fødselsdags sang for ham.
Der blev holdt taler, bl.a. fra kollegaerne, Sjoskernes older-
mand Flemming samt HSOK’s formand Rolf.
Joan sørgede for vi ikke gik sultne hjem. Der var masser af
dejlig mad, kager og kaffe.

Sjoskerne var selvfølgelig på plads og sang ædedolkenes vise

Rolf holdt tale og ønskede tillykke med en gave fra HSOK Der var trængsel med krammeriet

Stigs kollegaer fik ham op og give et
nummer der gik lige til hjertet.

Alle deltagere skulle skrive
sig på listen inden de gik
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Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå, 
Tlf.: 22 34 2524 E-mail bjje@dsboresund.dk

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

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

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

O-løbstilmelder:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk

PR:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: eva.mullert@email.dk

ORIENTERINGSAFDELINGEN

Husk at bruge vores annoncører
-de støtter os

Vi kan sagtens bruge mange flere annoncører. 
Hvis du kender een der måske vil støtte os, 
så ret henvendelse til Kurt tlf.: 28 29 86 32

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

Nye regler for divisionsmatcher
Som jeg nævnede i sidste nummer af Sokken, skal vi den
14. april ud i årets første dyst i 4. div. Hvad jeg ikke vidste
dengang, bliver det efter nye regler. Det er ikke, fordi vi er
rykket ned, men der er generelt tale om en reglementsæn-
dring. Jeg er ved at sætte mig ind i ændringerne og skal
nævne nogle af dem.

Tidligere havde vi 12 forskellige baner. Nu arbejdes der
med grupper i stedet for baner, der er ni grupper for både
damer og herrer. I 4. div. og nedefter kan 31 løbere tælle i
matchen, og her gives heller ikke tillægpoint til ungdoms-
løbere. Det bliver anderledes, når vi igen er i 3. div. (Læg
mærke til, jeg skriver NÅR og ikke HVIS!)

En ændring, der må betegnes som en fordel for os er, at der
er kommet en ny herreklasse, H70, og der er hele fire ældre
dameklasser, D55, D60, D65 og D70. I betragtning af, at vi
er mange, der ikke er vårharer mere, må det blive positivt
for os. Der er også indført en ny sværhedsgrad, blå. Den
gælder for H5 og D5, d.v.s. H70 og D70. Det betyder i
praksis, at disse klasser nok skal løbe svær orientering,
men ikke gennem det sværest fremkommelige terræn og
ikke forcere dybe grøfter uden spang eller anden passage-
mulighed. Sådan står der i reglementet. Nu må vi se, hvor-
dan det bliver i praksis.

Nu skal I ikke blive forvirrede over ændringerne. Jeres
cupboss opfordrer som altid ALLE, til at melde sig til,
enten på o-service eller på listen i klubgården. I skal bare
melde jer med jeres sædvanlige løbsklasse, (det gælder dog
ikke Rolf og Lene!) så skal jeg nok forsøge at sætte det
stærkest mulige hold, idet jeg dog forbeholder mig ret til at
rokere rundt med nogle for at forsøge at få point i flest
mulige grupper. 

Jeg håber, vi bliver RIGTIG MANGE, når det går løs i Tok-
kekøb Hegn den 14. april, og at vi også får fornøjelsen af at
få nogle af Bjarnes elever med den dag. Da der ikke i det
nye reglement ikke er forbud mod, at cupbossen tager en
kage med, skal jeg nok bakse et eller andet sammen. VI
SES!
NB: Sidste tilmeldingsdato er den 5. april, men jeg skal
have jeres tilmelding et par dage før, så jeg har tid til at
sætte holdet!
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28.03. 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Klosterris Hegn o-løb
29.03. 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Risby Vang o-løb
30.03. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
31.03. 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Grønholt Vang o-løb

01.04. 10:00-11:00 HSOK Påske Cup Konventum o-løb
01.04. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
03.04. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
05.04. 10:00-13:15 De Grå Sokker HAMMERMØLLEN
06.04. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
06.04. 21:15-23:45 DM Nat Viborg o-løb
07.04. 10:00-12:00 Kredsløb Ravnsholt o-løb
08.04. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
09.04. 17:00-18:00 Tekniktræning Teglstrup Hegn o-løb
10.04. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
12.04. 10:00-13:15 De Grå Sokker, HORNBÆK Vest
13.04. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
13.04. 14:00-16:00 Craft Grand Prix
14.04. 10:00-12:00 4. div. match Tokkekøb o-løb
15.04. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
16.04. 17:00-18:00 Tekniktræning Teglstrup Hegn sprint o-løb
17.04. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
19.04. 10:00-13:15 De Grå Sokker, HORSERØD
20.04 13:00-13:30 Hammermølleskoven o-løb
20.04. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
20.04. 13:00-15:00 DM Sprint Fanø o-løb
21.04. 10:00-12:00 DM Ultralang Fanø o-løb
22.04. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
23.04. 17:00-18:00 Tekniktræning Stafet o-løb
24.04. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
26.04. 10:00-13:15 De Grå Sokker DANSTRUP
27.04. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
27.04. 13:00-15:00 SM Stafet Tisvilde o-løb
28.04. 10:00-12:00 SM Lang Tisvilde o-løb
29.04. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
30.04. 17:00-17:30 Træningsløb Danstrup Hornbækvej o-løb

01.05. 10:00-14:00 Vandretur med Peter Larsen
01.05. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
01.05. 18:30-20:00 Craft Grand Prix
03.05. 10:00-13:15 De Grå Sokker TEGLSTRUP SYD
04.05. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
05.05. 10:00-12:00 Kredsløb Folehaven o-løb
06.05. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
07.05. 17:00-17:30 Træningsløb Nyrup hegn Gurre Kirke o-løb
08.05. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
10.05. 10:00-13:15 De Grå Sokker KLOSTERRIS
11.05. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
13.05. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
14.05. 17:00-17:30 Klubmesterskaber Egebæksvang o-løb
15.05. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
17.05. 10:00-13:15 De Grå Sokker GL. GRØNHOLT
18.05. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
20.05. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
21.05. 17:00-17:30 Træningsløb Teglstrup Hegn o-løb
22.05. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
24.05. 10:00-13:15 De Grå Sokker NYRUP
25.05. 11:00-12:45 Lang løbetur 70 min.
27.05. 17:00-18:00 Turbotøserne Løb fra Klubgården
28.05. 08:00-24:00 De Grå Sokker
28.05. 17:00-17:30 Træningsløb Risby Vang/Hornbækvej o-løb
29.05. 00:00-24:00 De Grå Sokker
29.05. 17:00-18:00 "Sjoskertræning" fra Klubgården
30.05. 00:00-18:00 De Grå Sokker

April

Maj

Aktivitetskalenderen
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Tips og Tricks

En af de ting, jeg som lærer på laborantskolen lægger vægt
på er, at de studerende får en fornemmelse af, hvad der er
væsentligt. Hvornår skal man være nøjagtig og hvornår er
det lige meget? Bakterier er f.eks. ret tolerante overfor
sjuskeri med afvejningen, men forsøgene går helt i vasken
hvis ikke man arbejder aseptisk.
Overført til orienteringsløb er det også en meget væsentlig
egenskab at vide hvornår man skal være nøjagtig og hvor-
når det gør knapt så meget. Det er også vigtigt at have en
fornemmelse af hvilke detaljer, der er betydningsfulde og
hvilke, der er knapt så vigtige. 

Det gælder om at gøre det enkelt, men ikke sjusket. Vær
foran, hav en plan, forvent at passere nogle væsentlige fix-
punkter undervejs. Her er et eksempel:

Post 2-3 i Teglstrup Hegn kunne være et udslagsgivende
stræk. Jeg har markeret med nogle pile nogle steder, som
er væsentlige. 
1. Jeg skal rigtigt ud fra posten. Det flade område på min
højre hånd skal jeg ikke ned i men "snitte"

2. Jeg skal hurtigt fange stien og følge den til jeg rammer
grusvejen.

3. Jeg fortsætter ad stien til jeg igen rammer grusvejen.

4. Jeg følger grusvejen til knækket og løber ned igennem
det fugtige område.

5. Jeg skal helst ramme stien mellem 2 bakker. Dvs. jeg skal
være meget opmærksom, når jeg kommer op fra det fugti-
ge område og krydser grusvejen. Rammer jeg lige i passet?

6. Derefter er posten nem - følg kurven og posten ligger
bag bakken.

Der er mange flere detaljer på kortet, man kunne
tjekke/bekymre sig om, men hvis man har en plan og har
nogle forventninger til hvad man skal møde, kan man løbe
friskt til. Sker der noget uforudset - ingen sti, intet vådom-
råde, intet pas? - skal der arbejdes hurtigt på at gennem-
skue, hvad der er sket. 

Forenklinger, forventninger og sund kritisk sans kommer
man langt og hurtigt frem med.

Ingen plan, bagud med orienteringen og manglende evne
til at opfatte afvigelser er den sikre vej til at bomme. 
Omstændeligt nusseri kan måske forhindre bom - men det
er sjældent nødvendigt og det er alt for tidskrævende.

Rolf

aTreatMeant4you 
Foredrag: 
Mandag d. 15. april 2013 kl. 19.00 kommer en behandler
fra aTreatMeant4you og holder foredrag om Strukturel
Integration.

Foredraget handler om hvordan du, som sportsudøver, på
en simpel og effektiv måde, opnår øget mobilitet, smidig-
hed og styrke. 

I løbet af foredraget vil der blive vist nogle teknikker, som
du og resten af publikum bliver inddraget i, således at I på
egne kroppe kan mærke en forskel med det samme.
Strukturel integration handler om hvordan man på en hur-
tig og enkel måde, igennem behandling, kan strukturere
kroppens forskellige segmenter, således at der skabes bed-
re balance og kropsholdningen bliver optimeret. Dette er
yderst vigtigt for alle, der mere eller mindre bruger deres
krop aktivt i dagligdagen. 
Din vejrtrækningskapacitet bliver også markant forbedret,
når muskelspændinger forlader kroppen og du opnår bed-
re balance igennem en flottere kropsholdning.

Arrangementet afholdes i klubgården. Der bliver lavet lidt
enkel mad, så man kan gå direkte fra træning og derefter
høre foredraget. Arrangementet er gratis!

Græssende rådyr -syd for Nyrup Hegn

NYE O-LØBERE
Alle i klubben kender
motionsløbere.
Har du spurgt de
pågældende
om ikke også hjernen
skal motionere,
medens de løber??
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Først var der 5.. så 6 og nu 7, stille og
roligt vokser der i øjeblikket en lille
ungdomsafdeling frem i HSOK orien-
tering, ”HSOK team ungdom”.. Snart
er vi igennem den første ”prøve-
måned” med tirsdag og lørdags ung-
domstræning, og det varer nok ikke
længe før de unge mennesker har fun-
det ud af om det er noget for dem, et
slag på tasken er at halvdelen er der
til sommer, men bare det, at der kom-
mer nye navne på tavlen, fordi nogle
tager kammerater og veninder med,
gør at der til hver eneste træning har
været en god håndfuld unger. Det
hjælper også med flidspræmier, der er
en lille medalje når man har været til
træning 5 – 10 og 25 gange.
Det har også givet liv i klubgården,
det er mange år siden at Rolf har skul-

le lytte til en 10 årig der ikke er helt
tilfreds med hans vejvalg til tirsdags-

spisningen med tør træning...” Kunne
du ikke have valgt højen og så ind af
bevoksningsgrænsen” jo der er nye
tider på vej.
Med 7 unger følger der som regel
også 14 forældre med, disse skal
informeres, de skal også køre poderne
til træning og de er selvfølgelig også
interesserede i at høre hvad vi laver
og hvordan det går. Vi regner med at
udgive en månedsplan, når den gamle
er ved at løbe ud.
Hvad har vi så trænet, først og frem-
mest har vi leget, sat sprint baner op
med sport Ident, den er altid god...her
får ungerne rørt sig, så det vil
noget...da vi præsenterede det første
gang og sagde at de skulle løbe den
igennem mindst 5 gange, ville de
straks forhandle om det ikke kunne
blive 3...og det fik de jo så trumfet

igennem, men så kom de igang og det
ville da ingen ende tage, de blev ved
og ved og ved,
så da vi var færdige havde de løbet
både 12 og 13 gange...!
Det orienteringsmæssige får også lidt
hver gang...vi er gået fra ” Hvad er et
kort egentligt” over at gå en tur i
området ved hallen og se på hvordan
tingene ser ud på kortet og i naturen,
til først at gå et lille orienteringsløb i
Feriebyen, hvorefter de i det indheg-
nede område fik lov at tæske rundt
som de nu kunne.
Vi har været på en iskold tur til
”Danish Spring” i Gribskov, og snart
får de første deres ”debut” ved påske-
løbene dog med skygge på.
Tak til Eva Müllertz og Bo Bertram for
jeres indsats med ungerne indtil nu,
det er rart at være nogen stykker, i et
af de næste numre af sokken vil vi
søge efter en decideret ungdoms-
træner, hvis der til den tid stadig er en
ungdomsafdeling.

Bjarne

Så kom der gang i ungdomstræningen

Fællesspisning er også et hit i ungdomsaf-
delingen.

Små fyre ...store drømme

Rolf fortæller om hvordan han startede
som ungdomsløber i Sorø, og viste hele
samlingen af medaljer frem.

Nye poststativer
Alle, der har prøvet jobbet som banelægger, er nok enige i,
at det største ”slid” altid opstår, når (de al for tunge) jern-
poststativer skal udsættes og efterfølgende hentes hjem
igen!
Det har altid krævet en vis planlægning med udlægning af
postdepoter rundt om i skoven, idet man typisk kun kan
håndtere 10 – 12 stativer ad gangen, og det er jo ikke man-
ge, hvor der ofte skal udsættes op til 60 (eller mere), når
der er tale om et normalt åbent orienteringsløb.

Dette ”slid” er der nu gjort noget ved!
Klubben har netop indkøbt 90 nye poststativer, der alle er
af hård plast, der helt klart vil gøre arbejdet som postud-
sætter meget lettere, end tidligere.
De nye stativer er meget lette både i vægt og at håndtere,
ja, faktisk er det sådan, at man godt kan bære 30 – 40 af
disse nye stativer i en rygsæk og samtidig bevæge sig
rundt i skoven uden at føle sig belastet heraf, så en god
nyhed til til kommende banelæggere, hvor det samtidig
skal oplyses, at indkøbet er sponseret af HSOK´s Venner,
så endnu en gang en stor tak til Vennerne. Fl.

Fremtiden for vore skove?
Fredag 7.maj kl. 19.00 får vi besøg af 
Skovfoged Torben Hoch fra
Naturstyrelsen, Nordsjællands
Distrikt.
Mødet afholdes i forbindelse med
tirsdags-træningen og den efterføl-
gende spisning,
hvilket Torben også har sagt ja tak til
at deltage i.
Torben er kendt af en del HSOKere,
idet han tidligere boede ved Natur-
skolen i Nyrup Hegn.
Vi samarbejdede også med ham om etablering af Find
Vej projekterne
Temaet for mødet er foreløbigt aftalte at være
De nye planer om zoneopdelingen i skovene
Driftsplanerne for ”vore” skove
Torben vil komme med oplæg og derefter deltage i
diskussionen.
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Generalforsamling i
HSOK.  Onsdag den

20. februar 2013 i 
Klubgården.

Dagsorden:
Valg af dirigent

Formandens beretning
Afdelingernes beretning
Kassererens beretning

Behandling af indkomne for-slag
Fremlæggelse af aktivitetspla-ner

Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelse, revisorer ogrevisor

suppleant
Evt.

Referat:
Ad.1. Laus Seir blev valgt som diri-
gent

Ad2. Formandens beretning:

Formanden indledte med årets dårli-
ge nyheder: Der var en kort minde-
stund for de døde i det forgangne år.
Palle Breuning, Kirsten Madsen, Ib E.
Nielsen og Kaj Lolk, Hans Henrik
Andersen.

Og flere dårlige nyheder: Medlems-
statistik: 

Pr. 31.12.2011 var der 314 medlemmer
plus 8 passive.
Pr, 31.12.2012 var der 270 medlemmer
plus 6 passive. Altså en betydelig ned-
gang. De udmeldte er generelt  ikke
nogen jeg kender.

Klubben er også rykket ned fra 3. til 4.
division.
Men der har heldigvis også været
gode nyheder

Ombygningen er færdig og den koste-
de ikke så meget ekstra som frygtet.
Vi har pressetække og kommunetæk-
ke.
Vi har Indført af klubmodul, en bety-
delig lettelse på sigt for klubbens
administration
Der er gang i motionsafdelingen. Der
har være mange gode nye tiltag. Der
er gang i det sociale liv. Der har været
afholdt Klubmesterskaber, 6 xfælles-
spisninger heraf 1 foredrag + at klub-
ben har været ramme om turbotøse-

spisninger, sjoskergeneralforsamlin-
ger, runde fødselsdage, frokoster med
de grå sokker mm. Klubben har også
fået en verdensmester igen.

I går var der 4 nye til første o-træning.
Og de spurgte om hvordan man mel-
der sig ind.

Tak til alle..ingen nævnt ingen glemt.
Uden de mange frivillige kunne det
ikke lade sig gøre at drive en klub. Til
årets sportsgalla blev nogle inviteret
med – næste år vil andre blive invite-
ret, så de kan mærke at vi skønner på
deres indsats.

Vi skal huske at vi har en støttefore-
ning som hedder HSOK´s venner.
Medlemskabet er ganske billigt, 60
kr/år og venneforeningen har ydet
uvurderlig støtte til klubben i mange
år. Venneforeningen er ramme om en
række hyggeligelige arrangementer
f.eks. årets alpetur. Herefter blev årets
lederpris uddelt til Bjarne Jensen.

Ad.5 Der var kun indkommet et for-
slag. Og det var ændring af tekst til
måden at opdrive kontingent. 
Forslaget var begrundet i overgangen
til Klubmodul og forslaget blev vedta-
get.

Ad.6  Aktivitetsplaner for det kom-
mende år, ved formanden:

Jeg vil have et godt klubliv. Vi kunne
løbe alene, men det gør vi ikke! Det er
fordi vi gerne vil være sammen med
andre at vi er i en klub. Det er at moti-
onere, konkurrere, hygge os, arbejde
på fælles ting, der gør det værd at
være i klubben. Jeg vil derfor som for-
mand satse på:

Arrangementer, der giver penge. Vi
udvælger nøje dem, der giver flest
penge for mindst muligt arbejde.

Pengene skal bruges til at gøre det
nemmere at arrangere  f.eks. lettere
poststativer, brandsikker container
med alt det tunge grej, så vi slipper
for loft og kælder, trailer, oppustelig
målport. Der skal prioriteres. Vi har
trods alt ikke råd til det hele.

at gøre klubgården bedre at være i
(bedre akustik i klubgården) indkøb
af skabe til bestik, glas og tallerkner,
som kan stå ved ”pejsen”

at få flere medlemmer, brochurer,
informationsmateriale. Flere medlem-
mer skal inddrages i arbejdet. Gerne
en PR-gruppe

fællesarrangementer, 1-2 foredrag det
næste år.

Tilskud? For tiden har vi meget profi-
table ungdomsregler og heldigvis har
vi ingen unge, så vi kan bruge de
magre år på at forbedre klubgård og
gøre det nemmere. Voksne bedømmer
jeg har råd til at deltage i arrangemen-
ter uden at klubben giver tilskud.

Ad. 3: Orienteringsafdelingens beret-
ning:

2012 har været et år med masser at
arrangements aktivitet, hvilket har
betydet at vi på andre punkter har
valgt at skrumpe lidt ind, man kan
dog ikke lave om på meget uden på
en eller anden måde at komme til at
genere nogen.

På grund af den megen aktivitet, valg-
te vi IKKE at lave træningsløb ude
omkring i nærskovene samme week-
ender hvor der var konkurenceløb.

Både for at spare lidt på banelægger
resurserne, men også fordi vi var ban-
ge for at nogen kom til at lægge løb
uden der kom særligt mange. Det har
så den slagside at de som ikke løber
konkurenceløb har været henvist til
de træninger der dog har været, samt
tirsdags moment træningerne.

Vi har afholdt en række større arran-
gementer i 2012

I Marts, DM Sprint med over 500 del-
tagere, med Palle Breuning og Flem-
ming Larsen som stævneledere og
Laus som banelægger, men det skal
med at stort set alle i o afdelingen
med bistand fra vennerne og motions-
afdelingen denne dag havde en opga-
ve, stor som lille og alle har en aktie i
det flotte arrangement, det var vildt
flot at se fra stævne pladsen henover
hallen til starten..et super flot arrange-
ment, hvor alt fungerede  helt ned til
de nye kort, noget Jacob havde bikset
med i måneder op til løbet.

I April var Flemming Larsen som
sædvanlig stævneleder ved påskecup-
pen, med sine faste venner, Fredens-
borg, John Miene` og Flemming
Marcussen. Og de andre banelæggere
sørgede de igen for et godt arrange-
ment, et 4 etapes løb er noget der
lægger beslag på hele påsken, og der
skal virkelig noget logistik til at få det
hele med poster ind og ud, stævne-
pladser osv til at fungere og være klar
dagen efter, en opgave stævneledel-
sen klarede til perfektion.
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I Maj afholdt vi en afdeling af sko-
vcuppen, med knap 200 børn i Mari-
enlystskoven, og stævneplads henne
på den lækre græsplæne ved Folkefe-
rie. Iøvrigt havde vi til dette arrange-
ment et rigtig godt samarbejde med
feriebyens ledelse, som blandt andet
betød at vi kunne løbe imellem beboe-
de feriehuse, men at de børn der så
var på lejr der, kunne få lov at prøve
o-løb.

I Juni Var Flemming Larsen igen på
spil med en afdeling af 3 skåninge og
en Dansk, Torben var banelægger,
busserne kørte og det hele klappede
til punkt og prikke...det er vildt som
de bare kan banke sådan et stævne
ned, og tjene så mange penge på så
kort tid...

Så var det endelig sommerferie, men
vi kunne knapt lande i Kastrup før
Søren Østergaard var der med pisken
som stævneleder og Leif kofoed som
banelægger til den divisionsmatch vi
havde sat os på i August, i Nyrup
Hegn.

Igen afholdt vi et flot stævne, i strå-
lende solskin og til næsten alles til-
fredshed...bagatellerne er glemt idag.

Sluttelig afrundede vi året med ”De
åbne klubmesterskaber” i natløb, hvor
flere klubber kom og løb deres nat-
klubsmesterskaber ved vores nytårs-
natløb.

For god ordens skyld må jeg sige at
det blev afholdt 2 Januar, på grund af
manglende hverdage imellem jul og
nytår, men det var altså nytårsnat-
løbet 2012....og skal jeg så ikke også
lige putte ind at der i mellemtiden
blev tid til at Jacob kunne fremstille
det nye kort...Hornbæk Golf, som blev
vores input til et projekt om at bruge
de ting der nu findes...feks golfbaner
til noget andet...som feks Oriente-
ringsløb...ikke for at vi skal spæne
rundt derude mellem køller og
golfbolde, men til nogle faste poster
som man kan benytte uden for sæso-
nen.

Klubben er jo ivrig deltager i cuppen
eller divisions matcherne som det
hedder, selvom elevatoren i øjeblikket
kun køre nedad..Vi er lige nede og
vende i 4 division, men nu er det slut,
Eva sætter alle sejl til et slagkraftigt
hold fremover, kombineret med nye
regler, ser det allerede nu ud til at det
går vores vej, men mere om det under
visionerne senere.

HSOK har også fået et par WM
medaljer i årets løb i vores O afdeling,
Rolf gav over 300 andre løbere bag-
hjul i Goslar, og vandt verdensmester-
skabet i H55 i sprint, og Laus var på et
MTBO hold som vandt sølv ved
MTBO WM.

Der har også været afholdt et mtbo
løb i klubregi,  hvor klubbens løbere
kunne prøve at køre MTBO, det var i
Januar 2012 i forbindelse med en løbs-
serie for mtbo , der var rigget godt til
med muligheder for god eftersnak,
kort med tider og poster hvor alle
kunne snakke med alle om deres ople-
velser, det virkede som en fin succes,
men det er bare svært at finde resulta-
ter fra vores gamle løb, også mtbo, jeg
ved ikke hvorfor alt er væk, men i må
undvære detaljerne og nøjes med mit
ord for at det var en dejlig dag.

Vi har også haft en forrygende klub-
tur til DM i Jylland, lørdag var alle
rædselsslagne for de gigantiske bak-
ker i Linå, men af de 7 hold der stille-
de op fik de 5 medaljer...det kunne vi
ikke have gjort bedre i Teglstrup..2
Guld og 3 sølv....

Til gengæld var der mere sådan for-
trøstning da vi skulle til Husby, men
her blev det så ikke til mere end 1
medalje til Peter Larsen....i det hun-
desvære terræn var vi mange der hav-
de store problemer, trods en god vej-
ledning aftenen før.

Jeg vil slutte med indsatsen til trænin-
gen, vi havde skruet lidt ned i 2012 på
grund af de mange arrangementer,
der er afholdt men det blev alligevel
til:

30 Tirsdags teknik træninger, 10 Søn-
dagstrænings løb, og 10 Lørdag-
stræningsløb, Juleløb, Julemaveløb
klubmesterskab og ”Find vej
dag”...det er ca 54 træninger...og så er
der de grå sokker som har deres faste
fredags løb..det er vel så i nærheden
af 52 fredagsløb...52 frokoster og en
træningslejr..

Så selvom vi har måtte skrue lidt ned
for træningsambitionerne i 2012 har
der været rige muligheder for at kom-
me i skoven, da der jo ud over alle
træningerne har været konkurrencer i
de nordsjællandske skove næsten
hver weekend forår og efterår.

Sluttelig vil jeg ikke undgå at nævne
det oplæg til zonering som har været
sendt til høring, og som sammen med
den voldsomme udtynding i skovene

har skabt en debat blandt o-løberne i
klubben, ja og også på landsplan.
DOF har givet deres høringssvar, og
så må vi se hvor vi ender...det er dog
med lidt nervøsitet at man kunne læse
DOF direktørens kommentar:

Ligesom en række andre idrætsorga-
nisationer, der bruger naturen, er
DOF stærkt bekymret for de planer,
Naturstyrelsen har om at dele de
danske skove op i forskellige zoner. I
et høringssvar har DOF redegjort for
de uheldige konsekvenser, det kan få
for orienteringssporten, hvis
man gør alvor af at inddele skovene i
henholdsvis stillezoner, friluftszoner
og facilitetszoner.
Direktør Michael Sørensen udtaler til
DIF Opinion:
”Jeg frygter for, hvordan det vil ram-
me os. I dag bruger vi hele skoven,
når vi laver løb, og det vil ikke kunne
lade sig gøre fremover, hvis der bliver
indført zoner, hvor vi ikke må kom-
me.”
Naturstyrelsen vil den kommende tid
gennemgå høringssvarene fra de 71
høringsparter.
Så nu må vi se hvor det hele ender,
personligt tror jeg at der bliver ”total”
politisk ballade hvis zoneringen bliver
gennemført, hvis organiserede idræt-
ter som mountainbike, o-løb, motions-
løb, heste spejdere og meget andet bli-
ver forflyttet til skovenes yderzoner,
asfalterede veje, byområder, og så
videre, hvordan harmonere det så
med politikkerne om folkesundhed,
fri adgang til naturen, osv...nej det
hænger ikke sammen, og skulle det
blive gennemført alligevel, så er der
kun en ting...at stå sammen med de
andre udstødte og modarbejde det
i fællesskab, lige nu er det selvfølgelig
en balancegang, hvor man ikke skal
træde nogen over tæerne man måske
skal samarbejde med, og have tilladel-
ser fra, men bliver det gennemført
som beskrevet, så bliver vi nødt til at
handle, ellers er der kun park og by
tilbage.

Til aller sidst skal alle der har bidraget
til o afdelingens arrangementer, at
uden jer var vi ilde stedt, tak for ind-
satsen til alle, og så lige til Eva:
Jeg vidste simpelthen ikke at kageba-
gedagen hørte under o afdelingen,
havde jeg vidst det havde jeg været
ude, men nu glemmer jeg det aldrig
mere....

13
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Ad. 6 : Visionerne for 2013 Oriente-
ring

Kompasnålen for 2013 peger imod
disse mål:

Oprykning til 3 division. Eva er klar
til at sætte et slagkraftigt hold, og
med de nye regler, som hun er ved at
sætte sig ind i, og som blandt andet
vist betyder at  ældre løbere får en
klasse for sig. Det må være en fordel
for os, at f.eks. D70 får sin egen klasse
og ikke længere skal stille op som
D50.

Have funktionslederne på plads inden
vi siger ja til et arrangement, til
August skal vi afholde divisionsmat-
ch i Klosteris. Efter at have været
meget rundt of spørge hvem der kan
påtage sig nogle jobs, er der kommet
en del der takker nej til funktionsleder
jobs, der ligger et ”Måske” fra en
mulig banelægger...og et ”ja” til stæv-
neleder men med betingelser...jeg vil
arbejde henimod at vi ihverfald har en
stævneleder og en banelægger på
plads fremover inden vi siger ja til at
påtage os et arrangement, hvis det er
muligt. 

Arrangementer i 2013
I 2013 har vi påskecuppen lige her
rundt om hjørnet, hvilket Fl. Larsen
med banelæggere og hjælpere er helt
klar til..Klubmesterskaberne med
Laus som arrangør kommer i Maj
med klubspisning bagefter, 1 afd af 3
skåninge og en dansk kommer som
sædvanlig i  Juni, Vi skal arrangere en
divisions Match i August i Klosteris
og så holder vi nytårs natløb imellem
jul og nytår. Ser vi kort ind i 2014 har
jeg hørt en lille fugl synge om at der
er en world cup afdeling på vej i Gur-
resø skovene og Teglstrup Hegn i
mtbo...men hvor meget og hvor lidt vi
bliver involveret er jeg helt på bar
bund med.

Træningen 
bliver i år også for de som kun bruger
HSOK til den ugentlige tur i skoven,
vi holder træningsløb om lørdagen i
vore nærskove, og bibeholder trænin-
gen om tirsdagen som enten ”bykort”
løb eller teknik træning.

Der er i foråret planlagt 17 trænings-
løb, 1 klubmesterskab, 2 introløb og er
det ikke nok er der mulighed for 17
konkurenceløb, Vinter og Night cup
og påske cuppen. Vi bibeholder de 2
små pauser i januar og Juli, mest for at
spare på de banelægger resurser vi
har.

Ungdom 
Vi laver en ungdomssatsning her i
foråret 2013. Der er lavet en folder
som vil blive delt ud i skolernes
SFOèr, og som jeg vil bede jer tage
med hjem og dele ud hvis i har fami-
lie eller andet i målgruppen, eller sæt-
te op på jeres job. Vi ville egentlig
have startet op i går, men på grund af
trykning/sygdom med videre har vi
været nød til at lægge programmet
om så vi starter den 3 Marts. Vi har
haft kontakt med spejderne og FDF
for et samarbejde, men FDF har ikke
svaret, og spejderne ønsker ikke at
uddele vores materiale til deres
møder.

Som sagt så laver vi noget fodarbejde
på skolerne og deres SFOèr, men vi
håber også på at vores egne medlem-
mer kunne finde på at sende deres
børn til o – træning i HSOK, så vi kan
få opbygget den ungdomsafdeling vi
så gerne vil have. Programmet er
opbygget omkring tryghed, fælles-
skab, leg og langsom tilvending,
sådan at vi henimod skovcupperne er
ved at være der hvor man kan tage i
skoven 2 og 2...men vi starter med alle
sammen at være ude sammen...spise
sammen og knytte nogle venskaber
som gør at de kommer tilbage, og
langsomt  tilvænder sig til miljøet
omkring orientering.

Klubtur til DM på MØN
Der er gode kræfter igang med at
arrangere en klubtur til DM weeken-
den i Klinteskoven, det kunne jo være
sjovt hvis det kunne blive incl. en lille
ungdomsafdeling, men bliver det en
fuser, så skal vi nok få en god ”vok-
sentur” alligevel. Birgitte Krüger er
tour boss.

Banelæggere
Til slut vil jeg godt lufte banelægger
problematikken. 

Mange af jer tager godt imod når jeg
sender en mail ud med at man skal
være banelægger ved et træningsløb,
og for de flestes vedkommende drejer
det sig om en gang om året, og hver
gang vi sender ud er der nogle som
melder fra, det kan være man ikke
kan overkomme det, eller andre ting,
men vi bliver færre og færre...til tirs-
dagstræningen er vi som regel imel-
lem 10 til 20 til træning...og hvis det
antal skal dække hvem der skal lave
træningen om tirsdagen...de  30 gange
vi har tirsdagstræning ...er der unæg-

telig nogle som kommer til at lægge
mindst 2 tirsdagstræninger + evt et
træningsløb, og hvad betyder det så ?
er der nogle der bliver væk , ud fra
devisen at hvis jeg ikke kommer skal
jeg vel heller ikke være banelægger...

Kan man forestille sig et team på 4 der
tilrettelægger og gennemfører tirsdag-
stræningen ? og så vi fordeler de
andre resurser på træningsløbene i
nærskovene ? at de 4 så ikke er med i
puljen til træningen i nærskovene..?

Det er noget af det vi skal have snak-
ket om og prøvet af.

Ad.7. Fastlæggelse af kontingent.
Ingen ændring i forhold til sidste år.

Ad. 8. Til bestyrelsen blev valgt:

Formand. Rolf Lund (var ikke på
valg)
Skiafdelingen: Henrik Bang (genvalg)
Motionsafdelingen: Stig Johansen
(genvalg)
Orienteringsafdelingen: Bjarne Jensen
(genvalg)
Kasserer: Ruth Waitløv (nyvalg)

I den forbindelse blev der sagt tak til
den afgående kasserer Gull-May
Knudsen

Revisorer: Søren Østergaard og Kir-
sten Ellekilde (genvalg)
Revisorsuppleant: Lisbeth Espersen
(genvalg)

Evt. Der var lidt debat om kommende
investeringer i klubgården og om bru-
gervenligheden af klubmodul. Besty-
relsen tager emnerne op på første
bestyrelsesmøde.
Laus takkede for et roligt møde.

FASTE POSTER
- fortæl vidt og

bredt om 
muligheden
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HSOKs trofaste kasserer gennem mange
år Gull-May Knudsen besluttede sidste år
at hun ikke ønskede at genopstille ved den
kommende generalforsamling. Hun blev
så sat på den svære opgave at finde sin
afløser – det er åbenbart ikke nemt at for-
lade sin post, selvom værnepligten må
siges at være aftjent efter 14 år. Kasserer-
jobbet kræver at man lægger en del timer i
det, men Gull-May forsikrede mig om at
det vil blive mindre tidskrævende når vi
har fået indkørt ”Klubmodul” og medlem-
merne registreret. Når det arbejde er over-
stået vil kontingentopkrævningerne

næsten ske automatisk. Gull-May har lagt
virkelig meget arbejde i at alle medlem-
mer skulle være registreret inden hun
overdrog bogholderiet til mig. Tak for det
Gull-May og nu ved jeg at Gull-Mays
mand Jan glæder sig til at se sin kone for-
fra, væk fra pc’en.

Nå, men valget faldt på mig, da der var
nogle som havde sagt at jeg kunne lidt
bogholderi. Jeg må hellere gøre rede for
mine kvalifikationer, da jeg har hørt at
nogle mente at Mogens vel nok kunne
hjælpe mig lidt. Men jeg tror nu nok at jeg
vil klare opgaven selv, Mogens vil bare
diske op med alle sine bogstaver både på
græsk og latin og derefter prøve med lidt
reduceringer – det dur bare ikke i boghol-
deriet, måske kan vi bruge det lidt i regne-
arket, men så avanceret tror jeg nu ikke
det bliver. Men altså, jeg er regnskabsud-
dannet og merkonom i regnskab + finansi-
ering og har altid arbejdet med regnska-
ber.  I klubben er jeg mest aktiv i ”De grå
Sokker”, men jeg har tidligere været
meget glad for at løbe, men desværre
tvang dårligt blodomløb i venstre ben mig
til at holde op. Det var dejligt bare at kun-
ne løbe kilometer efter kilometer uden at
blive forpustet.

Nu hvor jeg er kommet i bestyrelsen har
jeg jo også fået noget at skulle have sagt,
og jeg har da tænkt at bruge min stemme
til at fremkomme med nogle synspunkter.

En af mine kæpheste for tiden er mange
idrætsklubbers fokusering på at få børn og
unge i deres klubber. Og mange bejler for-
gæves. Også HSOK. Får man ikke det
resultat som man ønsker, må kan prøve på
en anden måde, det nytter ikke at gentage.
Så hvorfor blive ved med at bruge så
mange ressourcer på at få børn og unge
med i klubben, når de alligevel ikke kom-
mer/holder ved? I stedet synes jeg vi skal
prøve at se hvordan klubber med stigende
medlemstal gør.  Jeg har tidligere været
medlem af Helsingør Roklub og jeg ved
at deres medlemsfremgang er sket inden
for aldersgruppen fra 40 og opefter. Løbe-
klubben Puls 3060 har mange medlem-
mer, deres aldersspredning er også inden-
for 40 og opefter, selvfølgelig med nogle
undtagelser. Vores egen motionsafdeling
melder også om fremgang, hvilke alderst-
rin dækker den fremgang over? Vi må
bare erkende at børn og unge foretrækker
andre adspredelser end dem vi kan tilby-
de, og at småbørnsforældre ikke har tid i
deres hverdag til tidskrævende idrætsgre-
ne. Vi må satse på at få fat på de voksne
som har fornyet overskud til vores sport.
Og jeg synes da vi har noget at tilbyde. 

Nu glæder jeg mig til mit første bestyrel-
sesmøde mandag den 25. marts, det er hos
Rolf og han har lovet et traktement! 

Ruth Waidtløw
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Motion

SPÆNDENDE AFTEN MED FOKUS PÅ

LØBETRÆNING

AF ERIK TROLLE
Omkring 30 medlemmer hav-
de taget imod klubbens gode
initiativ til et foredrag om
højintensitetstræning den
første onsdag i februar.
Inden havde de fleste deltaget
i dagens træning som afslutte-
des med en let anretning af
brød, ost, pølse og kage og
dertil øl, vand, vin og kaffe
efter behag.

Der var lagt en rigtig god og forventningsfuld stemning
da Thomas Gunnarsson, Ph.d., Cand.scient. tog fat på
aftenens foredrag.
Hovedtemaet var en særlig type løbetræning kaldet 10-
20-30. Det viste sig dog at træningen i virkeligheden
burde hedde 30-20-10 som vi også efter lidt snak havde
benyttet ved pigernes træning i sommerens løb.
I virkeligheden er træningsformen en videre udvikling
af det som flere af vore garvede løbere tidligere prakti-
serede som fartleg.
Nu er træningen lagt ind i en fast ramme hvor man efter
opvarmning løber 30 sekunder i moderat tempo. Deref-
ter 20 sekunder i noget højere tempo og endelig 10 sek.
fuld sprint.
Denne turnus gentages i 5 minutter hvorefter der holdes
to minutters pause.
Herefter genoptages 30-20-10 og modulet gennemføres i
op til 5 gange og måske for enkelte løber endnu flere
gange.
Ved denne form for træning skulle konditallet forbedres
mere end ved almindeligt løb.
En testgruppe havde i løbet af 7 uger alle forbedret
deres 5 kilometer tid med et minut ligesom deres blod-
tryk og kolesteroltal var blevet lavere.
Med kortere trænings tid kan man således forbedre sin
sundhed og samtidig løbe hurtigere konkluderede
Thomas Gunnarsson.
I det hele taget gik Gunnarsson ind for kvalitets træning
frem for mængde træning.
Som tidligere nævnt har vi i løbet af sommeren afprøvet
denne form for træning uden at vi specifikt har målt
fremgang/sundhed.
Det har vist sig at deltagerne har fundet træningsfor-
men meget inspirerende og den vil helt sikkert indgå i
træningen fremover.
Jeg tror vi alle kunne følge med i oplæget fra Gunnars-
son, men måske skulle han fremover overveje at lægge
stilen lidt om afhængig af tilhørernes forudsætninger
for den teoretiske træningslære.
Alt i alt en god aften hvor mange deltog aktivt med
spørgsmål til foredragsholderen.
Lad os endelig få flere input fra kvalificerede trænere og
andre der ved noget om løb.

Cykeltræning

Foreløbigt program:

Tirsdage: kl. 16.45 Tempo Klædefabrikken
Torsdag kl. 09.30, fra 1. maj kl. 09.00 langtur
Klubgården
Lørdag kl. 09.30 ca. 75 km. Klædefabrikken
Søndag kl. 09.30 Klædefabrikken

Tirsdagstræningen
Der har de sidste år ikke været så mange og vi har derfor kørt
i een gruppe. Der har været nogle gange været for stor forskel
på hurtigeste og langsommeste. Det har bevirket at de lang-
sommeste er blevet væk.
Vi prøver igen om tirsdagen og forsøger at samle et hold uden
de store “stjerner” og håber hermed at flere stiller op.
Det er en god træning, selve distancen er ca. 36 km. 
Da det er tempokørsel gælder det om at komme hurtigst fra A
til B, det bliver med skiftende føring alt efter formåen.

Torsdagstræningen
(efter ønske flyttet fra om onsdagen), er en langtur mellem 80
og 130 km. alt efter vejret. Der er altid indlagt en kaffepause
og vi sørger selvfølgelig for at alle kommer med hjem.
Vi starter kl. 09:30 i april og fra maj kl. 09.00. Det er for hoved-
partens del pensionister, men alle der har fri er meget velkom-
ne.

Lørdagstræningen
er en tur på ca. 75 km. Der bliver kørt i forholdsvis roligt tem-
po, så alle burde kunne følge med. Undervejs er der 3 ryk
med fart på. Man kan være med i rykkene, eller bare køre sit
eget tempo. Der bliver bagefter samlet op.
Vi er hjemme lidt over kl. 12.00

Søndagstræningen
bliver som regel bestemt efter vejret. Kan godt blive en lang
tur.

Vil du med på turene kan du give Maleren dit telefonnr. Så vil
han sende en SMS til dig når vi kører. 

Ring eller send en SMS til Maleren på: 40 37 56 43
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MTB o-løb
7. afdeling af “Vinterserien,”
som HSOK arrangerede.

Ud af 67 tilmeldte valgte 56 ryttere at
køre MTBO i Teglstrup Hegn en
hylende kold og blæsende lørdag i
januar. Antallet afspejlede nok meget
godt det kolde vejr. Alligevel kom tre
ryttere helt fra Stockholm -hatten af
for dem.
I dagene op til denne lørdag tøede en del af sneen, så der var spejlglat på

mange af skovvejene. Det blev derfor
en udfordring at afstemme farten efter
forholdene, og alligevel forsøge at
cykle hurtigere end konkurrenterne. 

Én måtte en tur på skadestuen -
måske med brækket håndled, og i
hvert fald en del skrammer rigere end
da han kom.  
Ellers var der kun ros til banelægge-
ren.
Carsten Agger havde lavet tre spænd-
ende baner på 6, 12 og 18 km. og der
var livlig eftersnak om vejvalg og
andre udfordringer i klubgården samt
- naturligvis varme drikke og hjem-
mebagte kager til de forfrosne ryttere.
Resultater fra løbet kan findes på FIFs
hjemmeside.
Tak til Carsten, Søren, Jørgen, Lisbeth
og Laus for hjælp til afvikling af et
godt arrangement i Vinterserien.

Birgitte

Det var med at pakke sig godt ind.
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Er du træt af at være løbeskadet?
Fysioterapeutisk klinik med speciale i løbere og triatleter

Diagnosticering – Behandling – Indlægssåler
BioMekanikeren, Fredericiavej 60 1. sal, 3000 Helsingør – www.biomekanikeren.dk

Tidsbestilling: 49224600

BioMekanikeren drives af Kenneth Carlsen som selv er aktiv marathonløber (2:52) og Ironman triatlet (9:35)

Vennerne

Vennernes Generalforsamling
D. 8. februar 2013 afholdt HSOK ´s Venner deres årlige

generalforsamling. 
Formanden Anni Nørgaard indledte med at bede alle om
med et minuts stilhed at mindes de venner, der var gået
bort i løbet af året. 

Derefter blev Knud Engelsholm valgt
som dirigent, og styrede med fast
hånd og muntre bemærkninger os
alle gennem generalforsamlingens
punkter.

Anni fremlagde sin beretning.
Anni understregede den gode opbakning, der har været til
alle arrangementer, som i 2012 omfattede:
Generalforsamlingen i februar
Forårsturen til Stevnsfortet
Grillfest og O-løb Sct. Hans aften
Vandreturen, som var en 25 års jubilæumstur
Efterårsfesten i november
Derudover har Vennerne arrangeret og afholdt kiosk ved
tre løb, som HSOK var vært for. Nemlig: 
DM i sprintorientering i marts
Tre Skåninger og en dansk i juni
Divisionsmatch i august. 

Anni benyttede lejligheden til at takke de mange, der altid
hjælper med at bage og til at bemande kioskerne.
Derudover var der tak til Henning Nielsen
for det store arbejde, han har lagt i forbin-
delse med vandreturene gennem 25 år.
Tak til Erik Sejr for graveringen af de man-
ge medaljer, der er blevet uddelt på vand-
returene. 
Tak til Arne Nielsen for trykning af mate-
rialer og til Jacob Vang for redigering af Vennernes hjem-
meside.

Regnskab:
Anna Lise Lyk fremlagde regnskabet, som viste, at venner-
ne har 71.842, - kr. i banken. Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet forblev uændret igen i år. 
Der var ikke indkommet forslag, så næste punkt var:

Valg af bestyrelse
Verner  Rundh og Anna Lise Lyk var på valg, og blev gen-
valgt. Lise Sewohl blev valgt som bestyrelsesmedlem i ste-
det for Kirsten Madsen. Laus Seir blev genvalgt som 1.
suppleant og som ny 2. suppleant blev valgt Kenno Flin-
trup. 
Lis Kornerup og Jette Jessen Jensen blev genvalgt som revi-
sorer og Vibeke Miéne som revisorsuppleant. 
Under punktet eventuelt blev der udtrykt tilfredshed med
bestyrelsens arbejde, og formand for HSOK Rolf Lund tak-
kede Vennerne for deres store hjælp i forbindelse med kio-
skerne. 
Årets lederpris blev ikke uddelt, da prismodtageren var
syg. Den blev i stedet for uddelt på HSOK ´s generalfor-
samling. Prisen gik til formand for orienteringsafdelingen
Bjarne Jensen. Se omtale andet steds i bladet.
Som afslutning takkede Anni Knud Engelsholm for at sty-
re os sikkert og muntert gennem generalforsamlingen. 
Vi sluttede aftenen af med dejligt smørrebrød og ost. Et

glas øl eller vin, og
megen munter snak
og god stemning.

Sisse.
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Vennerne

Uddeling af årets Lederpris 

Årets lederpris gik i år til formanden for HSOK ´s oriente-
ringsafdeling Bjarne Jensen
Allerede inden vi modtog anmodningen fra HSOKS for-
mand Rolf Lund, var der i Vennernes bestyrelse enighed
om, at Bjarne måtte være selvskreven til prisen. 
Bjarne har udover arbejdet som orienteringsformand med
alt, hvad det indebærer, taget mange initiativer, som har
gavnet klubben.
Bjarne har i de sidste to vintersæsoner stået for maraton-
træning, som samlede rigtig mange mennesker.
Derudover arrangerede Bjarne i forbindelse med, at Hels-
ingør var Unicefby et halvmaraton i november. Løbet hav-
de over 400 deltagere og må siges at være en stor succes. 
Bjarne har stået for klubbens natløb de sidste to år, og han
har arbejdet meget aktivt for at få flere børn og unge til at
interessere sig for orienteringssporten.
Efter klapsalverne som fulgte prisoveroverrækkelsen på
generalforsamlingen at dømme, har der været bred enig-
hed blandt medlemmerne om valget af Bjarne.

Sisse

Vennernes bestyrelse

Vennernes bestyrelse har på deres første møde efter gene-
ralforsamlingen konstitueret sig:
Anni Nørgaard fortsætter som formand
Verner Rundh blev næstformand
Anna Lise Lyk kasserer
Lise Sewohl sekretær
Sisse Jørgensen redaktør af vennestof til Sokken
Laus Seir 1. suppleant og
Kenno Flintrup 2. Suppleant

Datoer til kalenderen

D. 23. juni: Sct. Hans aften med grill og løb
D. 4. september: Byvandring i Helsingør med spisning i 

Naverhulen efterfølgende
D. 16. november: Efterårsfest

Bemærk at årets udflugt er blevet lagt i september i år. Det-
te er sket, fordi der i maj er mange andre aktiviteter i klub-
regi, men også kommunalt.
Der følger invitationer til de forskellige arrangementer
senere. 
Derudover skal Vennerne stå for at afholde kiosk d. 15.
juni til Tre Skåninger og en Dansk, og d. 18. august til divi-
sionsmatch i Klosterris Hegn.

Sisse
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Ski SOKKEN

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Formand:

Henrik bang
Sudergade 2 C
3000 helsingør
Tlf.: 30 85 52 54
E-mail: hen@bang.mail.dk

Lars Røpke
Baldersvej 41
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 41 35
E-mail: roepke@live.dk

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

Skiudvalget

Hvad sker der i Skiafdelingen?
Bortset fra den årlige vinterferie, sker der ingen ting!!
Der bliver ikke afholdt nogen træning, ingen gode råd og
vejledning om træning, smøring mm.

Skal vi egentlig have en skiafdeling?
Jeg har lige erfaret at næsten alle HSOK’ere stillede op for
andre klubber i Vasaloppet.
Jeg syntes derfor vi lige så godt kan nedlægge skiafdelin-
gen. Der skal i hvertfald helt andre boller i suppen.
Man behøver ikke at have en skiafdeling for at lave en ski-
tur.

Kurt
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På ski, for begyndere

Jeg skal på min første
langrendsferie med
HSOK. Har tidligere
løbet slalom, men nu
hvor jeg har haft 25-års
jubilæum i statens tjene-
ste og været til mit
første Tupperware-par-
ty, mener jeg tiden er kommet til at
prøve langrend ;-)
Jeg skal bo i "hytte" med Torben, Bir-
gitte og Ida, som jeg slet ikke kender,
og Stine, Andreas og Magnus, som jeg
før har været på ferie med. Andre hyt-
ter er tilsyneladende "besat" efter
devisen: same procedure as last year.

Flest løber konsekvent langrendsski,
mens andre (de yngre) skifter mellem
disciplinerne.

På førstedagen forsøger Lars R. at
lære mig lidt om at stå på ski: Det
gælder først og fremmest om IKKE at
ligne en dansker! Man må ikke stritte
stavene bagud til siderne, stå i skovs-
kiderstilling eller gå over vejen med
ski på.

Næste dag er det Stine, der står for
"pasningsordningen" og her går vi
mere op i æstetik; vi øver balance og
danser ballet i sporet. Jeg har svært
ved det, men Stine er meget tålmodig.
Jeg erfarer, at svenskere er utroligt
søde, smilende og hensyntagende og
slet ikke griner af danskere, der ikke
er født med ski på!
3. Dagen er det så vedtaget, at jeg er

moden til at "gå på fjeldet" med "man-
dehytten" (Som efterhånden er under-
mineret af kvinder). Jeg falder bagud
fra start, idet jeg ikke kan få skien til
at sidde fast i skoen (sådan hedder det
sikkert slet ikke!) men det er jo flinke
folk, så de venter længere fremme.
Først går vi ad det præparerede spor,
men efter knap 10 km skal vi pludse-
lig ind over upræpareret løjpe, hvor
der ikke er spor i forvejen, men ret-
ningen er markeret med "togskinne-
kryds".
Jørgen O. er i front og baner vejen og
så står vi ellers 7 m/k efter, som ællin-
ger efter andemor.

Vi kommer på smukke steder, som jeg
aldrig har set lignende; forkrøblet
buskads danner eventyrlige figurer
indhyllet i sne og is, og når solen
endelig kommer frem, glimter alt som
diamanter.
Ind i mellem er terrænet vanskeligt og
jeg falder da også et par gange (UUU-
HHH!)

Heldigvis kan man altid få et godt råd
fra John Pihl:
Skal man læne sig bagud, når man
kører på skrå ned af en bakke med høj
sne? Svar: Du skal bare køre derned-
ad!
Løfter man foden eller glider man
ligesom mere frem? Svar: Lidt af hver!

Hurtigt viser der sig et mønster i flok-
ken:
Jørgen O. er den perfekte turguide,
der viser vej og ind i mellem falder
ned og tjekker, at alle er med.
Bedstemødrene fra helvede (Lisbeth
og Annette) er hurtige og stærke og
ligger helt i front.
Duracel-kaninen Fl. Larsen ligger
midt i feltet og knokler på i sit evinde-
lige tempo, der overhovedet ikke er
en nogle-og-halvfjerdsårig passende.
Så kommer Henning og John P. (de
falder også en gang i mellem!) med
mig bag.
Søde Jørgen (burde være Goran, løber
smukt på ski som en indfødt) Jensen
lægger sig tålmodigt bag mig i sporet,
selvom jeg slet ikke er til at stole på!

Heldigvis inkluderer turen et lille pit-
stop i en af de hyggelige hytter på fjel-
det, hvor man spiser vafler med gräd-
de og sylt og drikker varm blåbær-
dryck.
På dette øde sted møder vi Laus, Met-
te, Flemming og Birgitte.
Næste dag er jeg med igen, så der skal
vi ENDNU længere, faktisk ud på den

længste af de foreslåede ruter ca. 25-
30 km.
Vi er igen på fjeldet og et par af her-
rerne går lidt kold mod enden (jubi,
det er ikke mig, der går ned først),
men efter hyttebesøget med indtagel-
se af kalorier, er de forbavsende friske
igen og det er igen mig, der hænger i
bremsen.
Jeg GLÆDER mig til at passere de 60,
så skal I se mig!
Totalt autentisk ser vi på turen en flok
rensdyr ikke langt fra os.

I løbet af ugen er jeg også ude og
træne i sporet med "ældresagen"
(deres eget udtryk!) og prøver at efter-
ligne Mette B, Annie, Marie og Jacob,
når de suser op og ned ad bakkerne.

Sidste aften er jeg en tur i "blindehyt-
ten", hvor jeg får en indføring i skis-
mørekunsten, som jeg indtil videre
totalt har misforstået, idet jeg har
undladt at smøre de forrige 3-4 dage,
da jeg troede, det gjorde skiene glat-
te!!

Der er i det hele taget mange ting at
lære, når man er på langrendsski
første gang og noget skal man snuse
op mellem linierne:
Skiscootere kan vi IKKE lide: de lug-
ter grimt, larmer og ødelægger vores
spor!
Afterski: man skal have drikkevarer
og kort med, så man kan
debriefe/blære sig, ligesom man gør
efter o-løb.

Det er tæske-hårdt at løbe langrend,
til gengæld får man fantastiske natur-
oplevelser (og forhåbentlig god
form!). Jeg vil ikke sige, at jeg er totalt
hooked eller "omvendt" fra alpint ski-
løb, men jeg udelukker heller ikke, at
jeg tager med en anden gang!

Til sidst vil jeg til alle sige tak for en
rigtig god tur (specielt til arrangør
Jørgen O.) og til jer der tog sig godt af
mig: Tak for lån af vanter, penge, ski-
udstyr, støvler, tålmodighed og for
tips og tricks.

Sussie



Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør


