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Indlæg til SOKKEN sendes kun
til een person!
Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,Du skal selv meddele kassereren
hvor mange billeder du har haft i
bladet.
Billeder sendt over nettet skal
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er indsat i et dokument. Billederne
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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

anoerregaard@yahoo.dk
allyk@email.dk

Bjarne Jensen
24 68 44 92
Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 09:30
Tirsd.: kl. 17.00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 09:30
Fred.: kl. 10.00
Fred.: kl. 13.30
Lørd.: kl. 09:30
Lørd.: kl. 11.00
Lørd.: kl. 13.00
Sønd.: kl. 09:30
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Cykling MTB, .......................................................Klubgården
O-tekniktræning.....................................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) ..............................Klubgården
Cykling MTB, .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ....................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykling MTB.........................................................Klubgården
Løbetræning ...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykling MTB.........................................................Klubgården
Løbetræning...........................................................Klubgården

A dresseæ n d r i n g e r, t i l f ø j e l s e r, e v t . e - m a i l a d r e s s e r
til klubbladet skal meldes til Kurt.

Kontingent 2015
Opkrævning sker pr.
1. august og 1. februar

Børn og unge til og med 25 år
Senior fyldt 26 år
Pensionister fyldt 65 år
Familie på samme bopæl
Passive

262 kr. halvårl.
367 kr. halvårl.
262 kr. halvårl.
630 kr. halvårl.
210 kr. årligt.

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

Kurt Jørgensen

Peter Arhnung viste stor styrke, fører her an foran
Henrik Petersen og Michael Bentzen i HSOK’s halvmarathon.
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Motion:
Flemming Larsen
Tlf.: 23 30 41 50
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.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

SOKKEN
februar. Der er ikke noget der tyder på, at nogle i
bestyrelsen ikke vil stille op igen, så det skulle være
helt ufarligt at komme.
Bestyrelsen går og tænker på at lave en større ombygning af køkkenet, så det kan lette arbejdet, når der
skal laves sociale arrangementer, som vi gerne vil
have flere af. Der kommer nok mere om dette i næste
nummer af Sokken.
Rolf

Jeg synes omsider det går fremad. Her ved årets
afslutning, måtte vi godt nok konstatere at ca. 100
færre var med til halvmarathonløbet, men jeg vælger
at tro at nogle blev væk på grund af udsigten til 10,6
km modvind. Selve løbet kunne der ikke sættes en
finger på og jeg synes også at optakten med markedsføring og fortræning er forløbet flot. Der vil blive
afholdt et evalueringsmøde senere, så jeg vil ikke
drage endelige konklusioner.
Det, der gør mig glad er, at Bjarne nu har fået fordoblet sin ungdomsafdeling efter sommerferien. Kommer
der en håndfuld drenge er vi ovre den kritiske grænse og det vil gøre det nemmere at fastholde og trække
endnu flere til. Jeg har hørt at Helsingør floorball
havde et skolearrangement og den følgende træning
stod der 30 unger og ville prøve. Så nemt har vi det
ikke. Omvendt har badmintonafdelingen mistet 30%
af deres ungdomsafdeling efter sommerferien, på
grund af skolereform. Der bliver kæmpet mange steder
Det gør mig også glad, at så mange har deltaget i fortræningen til halvmarathon. Nogle har også meldt sig
ind, og jeg ved noget mere om et par dage, når der
har været et arrangement med fællesspisning. Velkommen til alle nye - unge som gamle.
Hvis du gerne vil påvirke den vej vi skal gå, kan du
komme mandag den 19/1 til en klubudviklingsaften
med spisning efter træningen - se andet steds i bladet.
Der er også mulighed for at påvirke HSOK’s fremtid
ved at komme til generalforsamlingen onsdag den 18.

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gasfyrsservice:

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

Vinderen af HSOK Marathon, Allan Dario

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Velkommen til:
Liva Refsgaard Petersen
Mjølnersvej 22
3000 Helsingør

junior

Sarah Dinesen
Mjølnersvej 21
3000 Helsingør

junior

Lise Bertram
Solvej 23
3100

senior

Tom Jensen
Gefionsvej 17
3000 Helsingør

senior

Kristian Eriksen
Ørebakken 18
3000 Helsingør

senior

Julegave ide

Dennis Tinggaard
Thorsvænget 20
3000 Helsingør

senior

Klubtøj på lager november 2014:

Udmeldelse:
Kim Madsen
Fredericiavej 6 B st.th.
3000 Helsingør

"SOKKEN"
Hvis du ikke ønsker klubbladet "Sokken" i din postkasse, men kun læse
den på klubbens hjemmeside, så kan
du framelde den, ved at sende en mail
til Marie.
m.krogs@stofanet.dk

Der indkaldes til
generalforsamling
onsdag, den 18. februar 2015
kl. 19.00 i klubgården.
Dagsorden ifølge lovene.
Bestyrelsen
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være lidt
mad og kager som der plejer at være. Forslag til punkter
til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde i
skriftlig form senest 3 uger før generalforsamlingen.

Advace løbejakke str . M
O-bluse med lynlås dame str. L
O-bluse med lynlås model unisex str. L, XL
Brændenældebuks str. M
Singlet dame str M og L
Singlet unisex str. L og XL
Basic O-buks str. XS
T-shirts Run dame str. S, M, L, XL
T-shirts Run unisex str. S, M, L, XL
Overtræksbuks str. XS, S, M
Halsrør med HSOK logo

705,400,-/300,400,-/300,292,240,240,/150,267,-/199
267,-/199,334,-/249,99,-/50,-

Henvendelse: Birgitte Krüger på mobil 22770836
eller mail: birgitte.k@stofanet.dk

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

OBS

49 21 68 68

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

Fax 49 21 69 88
www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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JULELØB
2014
Søndag den 14 december
Kl 10:00 i Klubgården

Efter strabadserne vil der være hygge i klubgården, hvor der vil være præmieuddeling,
og så skal vi spise alle de dejlige kager ungdomsafdelingen og Eva har bagt til os.
Du tilmelder dig på liste i klubgården eller på 24684492,
HUSK NISSEHUE
Ps. Hvad ”Strabadserne” indeholder er en hemmelighed…men alle kan deltage.
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JÆTTEMIL 2014

Aktivitetskalenderen
December

05.
06.
10.
12.
14.
19.
20.
24.
26.
31.

10:00-13:15
13:00-13:30
18:00-20:00
10:00-14:30
10:00-10:15
10:00-13:30
13:00-13:30
10:00-10:15
10:00-10:30
10:00-10:15

De Grå Sokker DANSTRUP
Vintercup Teglstrup Hegn
Natcup Jærgersborg
De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ.
Juleløb
De Grå Sokker NYRUP
Vintercup Nørreskoven
Gurresø rundt
Julemaveløb
Gurresø rundt

02.
04.
07.
09.
10.
16.
17.
21.
23.
30.
31.

10:00-13:15
10:00-12:00
10:00-13:15
13:00-15:00
10:00-13:15
13:00-15:00
18:00-20:00
10:00-13:15
10:00-13:15
13:00-15:00

De Grå Sokker TEGLSTRUP m.
Nytårs stafet Kårup
Natcup Præstevang
De Grå Sokker HORNBÆK Ø.
Vinter-Cup Trørød
De Grå Sokker DANSTRUP .
Vinter-Cup Tokkekøb
Natcup Jonstrup
De Grå Sokker STENHOLT VANG
De Grå Sokker TEGLSTRUP S.
Vinter-Cup Rude Skov

04.
06.
13.
18.
20.
25.
27.

18:00-20:00
10:00-13:15
10:00-13:15
19:00-22:00
10:00-13:15
18:00-20:00
10:00-13:15

Natcup Gl. Grønholt
De Grå Sokker NYRUP
De Grå Sokker KLOSTERRIS
GENERALFORSAMLING
De Grå Sokker STORE DYREHAVE
Natcup Uggeløse
De Grå Sokker TEGLSTRUP NØ

Januar

18:00-20:00

Februar

For 51. gang afholdte OK 73 deres traditionelle ”Jættemil”, der
fandt sted den 9. november i Tisvilde Hegn.
Vejret var fantastisk, ja, nærmest sommerligt med fuld sol og
vel 14 – 16 grader, så en herlig løbsdag i et flot løbsterræn.
Løbsformen har været den samme i alle årene, hvilket vil sige,
at der er samlet start i klasserne samt at banerne er omtrent
dobbelt så lange, som ved ”normale” løb. Som illustration
skal det oplyses, at H 21 banen var på 20 km. med 47 poster,
og med en vindertid på 1 time og 36 minutter, hvilket svarer
til en kilometertid på 4,8 minutter – imponerende! Vinderen
blev i øvrigt Søren Boback fra OK Pan, der tillige tidligere på
året vandt VM i disciplinen sprintorientering, men også mange andre internationale løb i 2014

Opdateringer kan ses i Klubmodul under kalender.
Øvrige faste træningstider, se side 2.

Annoncer i Sokken

Fra HSOK var der en beskeden flok deltagere, men nogle
bestemt med flotte resultater til følge, idet der var 1. plads til
henholdsvis Rolf Lund og Peter Larsen samt en 2. plads til
Jørgen Jensen. Hvad angår Rolf levede han helt op til tidligere
års løb, idet Rolf igen vandt sin klasse helt suveræn i tiden 1
time og 29 minutter, hvilket var 3½ minutter hurtigere end nr.
2, der i øvrigt var den stærke svensker, Ulf Palmèr, men også
Jørgen Jensen gjorde det meget flot ved at blive nr. 2 i sin klasse.
Jættemilen har altid markeret, at nu er det slut for i år, hvad
angår de åbne løb på DOF ´s terminsliste, men orienteringsløberne stopper ikke af den grund for eventuelt at gå i hi, nej,
nu er det tid til at forberede sæsonen 2015, hvilket kan ske
gennem de mange træningstilbud, hvorom der allerede er et
stort udbud, herunder en række natløb, mens ”Vinter-Cuppen” (dagløb) først starter den 6. december, jfr. terminslisten.
Fl.L.

Pr is er f or 2015

1 /1 s ide . . . . . . . 2 , 0 0 0 k r . p r . å r
1 /2 s ide . . . . . . . 1 , 2 0 0 k r . p r . å r
1/ 4 s ide . . . . . . . . . . 6 0 0 k r . p r . å r
m inim um . . . . . . . . 5 0 0 k r . p r . år
Henv.: Kurt Jørgensen.
Tlf.: 49 21 54 32 / 28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk
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kr. 4.325,-. I år tilfaldt beløbet Frelsens Hær, som
igen i år har mange ansøgere til julehjælp. Marathonløbet har også haft en god sponsor. Rigét netværk har sponsoreret kr. 10.000.
Tre skåninge og en dansk blev afholdt i slutningen af juni. Regnskabet er endnu ikke afsluttet,
da vi mangler afregning fra Sverige. Sidste år
modtog HSOK 40.000 svenske kroner, men så
meget vil det ikke beløbe sig til denne gang. Der
var færre deltagere, og den svenske kurs er også
faldet meget på det seneste. Der er dog forlydender om, at vi snart vil modtage vores andel.
Det var så indtægterne. Ud over den løbende
drift, er der afholdt udgift til klubtøj på kr.
22.600. Meget af dette tøj ligger på lager, så hvis I
mangler løbetøj, så henvend jer til Birgitte
Krüger. Der er købt en del trøjer, der skal være
med i en velkomstpakke til nye løbere, som vi
håber melder sig ind efter veloverstået halvmarathon træning.
Der er udsendt opkrævninger på startafgifter til
klubbens o-løbere. I alt kr. 48.800.
Sidste frist for indbetaling er 1. december 2014.
En hel del har dog allerede indbetalt på klubbens
bankkonto 2255 0274114126 .
Så er der vist kun tilbage at ønske alle en god jul
samt et godt nyt år.
Ruth

Kassereren
beretter:
Tiden går så hurtigt, og allerede om 41 dage
kommer regnskabets time. I år tror jeg, at det
lykkedes bestyrelsen at komme ud med røde tal.
Det har været svært, vi har gjort os umage.
Underskuddet bliver ikke stort, men det er en ny
fornemmelse for Rolf og hans besætning.
I år har alle arrangementer givet pæne overskud.
Divisionsmatch afholdt den 5. oktober står og
lyser op som årets højdespringer, når det gælder
overskud. Dags dato viser regnskabet et overskud på kr. 18.200.
Helsingørmesterskabet, åbent løb som blev
afholdt 1. november, viser foreløbig et overskud
på kr. 4.900. Erfaring har efterhånden lært mig,
at mange af de resultater, jeg har opgivet, bliver
ændret. Selvom jeg har troet, at nu kom der ikke
flere bilag, så er der altid nogen som finder noget
i en skuffe, der ikke er blevet honoreret.
Halvmarathon, som blev afviklet den 16. november, giver også et flot overskud, selvom vi havde
håbet på flere deltagere end de 173 friske løbere,
som fra vendepunktet måtte stride sig hjem op
mod vinden. I lighed med de øvrige år så støttede HSOK en god sag med kr. 25,- pr løber, i alt
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Formand:
Bjarne Jensen, Margurittens kvarter 60, 2990 Nivå,
Tlf.: 24 68 44 92, E-mail bjje@dsboresund.dk
Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 24 62 29 52, E-mail: soeren@os.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

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

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

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

49 21 22 11

HSOK rykkede op i 3. division i 2014 - mon ikke vi kan fastholde
de gode takter i 2015?
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En pæn stor gruppe HSOK’ere fik masser af erfaring ved årets Høstopen på Bornholm. Årets pæneste udsigt ved en sidste post i skarp
konkurrence med 5. etape af O-ringen

Genbrugskassen

Køb/salg/giv væk

Brug Sokken hvis du har noget til overs, som andre
måske kan bruge.

I øjeblikket er den grimme container ved at blive beklædt
med brædder, så den ikke står og skæmmer naturen i baghaven. Når der så kommer planter og buske op omkring til
næste år, skal det nok blive pænt og nydeligt.
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Hunde i skoven!
Jeg blev belært om at i så tilfælde er reglen at hun straks skal
stoppe op, da hun ellers risikerer at hunden løber efter hende.
Identificering af den pågældende synder forekom mig ikke
mulig, men da løbere fra andre klubber var i klart overtal, er der
er dog heldigvis stor sandsynlighed for at det var en kvinde fra
en anden klub der på den grove måde havde tilsidesat reglerne
for korrekt opførsel i vores skov.
Mandens to diminutive hunde udstrålede i mine øjne dog ikke
den store fare for nogen, i hvert fald ikke hvis man var iført ben
beskytter under knæhøjde, men hans pointe var den indlysende,
at det næste gang kunne være en stor og farlig hund.

Træningsløb i Hornbæk Plantage 1 nov 2014.
Den smukke efterårsskov dannede kulisse da 19 orienteringsløbere samt et ufatteligt antal hunde med tilhørende ledsagere tilbragte denne lørdag eftermiddag i Hornbæk Plantage.

Min orienteringskollega Torben Bagger som, heldigvis uskadt,
allerede havde gennemført sit løb og som helt åbenlyst var mere
velbevandret end mig indenfor hunde problematikker mente dog
at vide at en hundeejer skal have kontrol over sin hund uanset
hvor farlig den er og uanset hvor meget hundeskov det er og uanset hvor mange løbere der tosser rundt.

En stor del af hundene løb frit omkring. Dette nedsatte risikoen
for at komme til skade væsentligt, da man så var fri for at skvatte
over de lange snubletråde der ellers spændes ud mellem hund og
menneske nu om dage.

Dette argument syntes ikke at bide nævneværdigt på manden, og
jeg blev enig med mig selv om at det nok var den bedste løsning
på diskussionen at se stort på paragrafferne og få afsluttet sagen.

Mod slutningen af arrangementet blev jeg venligt kontaktet af en
yngre herre (ca. på min alder), der forhørte sig om hvorvidt jeg
var official for HSOK i forbindelse med orienteringsarrangementet.

Derfor lovede jeg ham at videregive hans synspunkt til alle HSOK’s orienteringsløbere og det kan jeg forhåbentlig lykkes med
gennem denne opfordring:

Det bekræftede jeg straks – det var jo en fin titel.

Hvis I i løb bevæger jer ind mellem en herre, ca i 60-erne og
hans løsgående hunde (uanset størrelse) i Hornbæk Plantage, så
stop straks op og stå stille !!

Han gjorde venligt men bestemt opmærksom på at eftersom
Hornbæk Plantage er udlagt til hundeskov, gælder der, så vidt jeg
kunne forstå på ham, nogle bestemte adfærdsregler som vi orienteringsløbere åbenlyst ikke var bekendt med.

Jeg er selvfølgelig klar over at det strider mod enhver løbers
natur at lave unødige afbræk i sit løb, og det blev heller ikke
afklaret hvor længe man skal blive stående, ej heller hvad der
efterfølgende skal ske - så her må I lige improvisere lidt hvis I
lander i situationen.

Han fortalte dybt rystet om en kvindelig orienteringsløber der
havde forvildet sig ind mellem hans hunde og ham selv. (Det var
også en kunst at undgå at lande i en sådan situation med den store koncentration af hunde) og derefter havde hun fortsat sit løb
uden at sænke farten overhovedet.

Flemming Wendelboe

Annoncer i Sokken

Jeg kan tilføje, at det ikke er et enkeltstående tilfælde
folk ikke har styr på sin hund.

P ris er f or 2014

For et par år siden kom vi en lille flok kørende på den store
sti der går gennem Plantagen. Pludselig kom en stor rottweiler jagtende fra en af stierne, “Maleren” som kørte
bagest blev bange og forsøgte at undgå hunden med det
resultat, at han væltede hvorved tommelfingeren gik ud af
led så han måtte en tur på hospitalet.
Ejeren en kvinde som ikke havde styr på hunden, (hun var
formand for kennelklubben) kunne ikke forstå vi blev bange. den ville jo bare lege. Vi andre ved bare at en rottveiler
ikke er til at spøge med.
Kurt J.

1 /1 s ide . . . . . . . 2 , 0 0 0 k r . p r . å r
1 /2 s ide . . . . . . . 1 , 2 0 0 k r . p r . å r
1/ 4 s ide . . .. . . . . . . 6 0 0 k r . p r . å r
m inim um . . . . . . . . 5 0 0 k r . p r . år
Henv.: Kurt Jørgensen.
Tlf.: 49 21 54 32 / 28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk
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Tips og Tricks

tragtet i fremtiden er evnen til at være disciplineret og
kunne fokusere, og det har det vist altid været. Jeg blev
meget glad for at høre at længerevarende hård motion
øger evnen til dette, god søvn ligeså, læsning af hele bøger
uden at blive forstyrret eller bare koncentrere sig om en
ting i længere tid af gangen - f.eks. meditation.

Det siges at mænd ikke kan multitaske, men sandheden er,
at ingen kan multitaske. Prøv f.eks. at sige remsen: rød,
gul, blå, rød, gul, blå - det går nemt? Prøv at sige 1,2,3,1,2,3
- det går også nemt. Men 1 rød, 2 gul, 3 blå, 1 rød, 2 gul, 3
blå. Det er ikke nemt. Det kan ikke engang kvinder klare!

Og så blev jeg glad. Orienteringsløb er svaret. Når jeg har
løbet f.eks. Jættemilen har jeg fået længere tids hård motion og koncentreret mig om en ting i lang tid, og jeg kan
mærke hvor godt det er for mig. Men.....en del af de bom,
jeg laver (måske i virkeligheden de fleste)skyldes svigt i
koncentrationen. For mig opstår de især:

Vi har svært ved at køre på flere kanaler på en gang. Om
morgenen har jeg tændt for radioen, samtidig med jeg læser avis, fordi jeg både gerne vil læse og høre nyheder. Det
går faktisk ikke særlig godt. Noget af det jeg har succes
med er at møde ½ time før de studerende og mine kolleger
kommer på skolen. Jeg når tit flere timers arbejde, når jeg
ikke forstyrres.

- Lette partier af en bane, som jeg tror jeg kan klare uden at
tage mig i agt
- Hvis jeg er umotiveret - jeg bommer klart mest til
træningsløb.
- Hvis noget andet distraherer mig, f.eks. andre løbere,
kantareller eller blåbær

Undersøgelser har vist at overforbrug af Facebook, Twitter,
e-mails, radio, metroexpress og
musik i ørerne på en gang
efterhånden har medført at
unge mennesker har svært ved
at koncentrere sig om at læse
en hel bog. Fordybelse er en by
i Rusland, for man kan Google
sig til korte forkerte svar på
ingen tid.

Det er noget jeg arbejder med. Bliv bedre til at klare dit job
ved at løbe orienteringsløb, og bliv bedre til at løbe orienteringsløb, ved at droppe at være online 24 timer, men læs
tykke bøger, mediter, sov godt eller løb lange hurtige ture.
Især det sidste skulle være godt, og det er mest det, jeg satser på.
Rol

Jeg var til et foredrag fornylig om dette emne og det var
lige noget for en sur gammel mand som mig. Hvis vi skal
dæmme op for kinesernes erobring af hele verden, er det
ikke flimmervejen vi skal gå. Egenskaber, som bliver efter-
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”Fremtid i HSOK`s Venner” -Skal HSOK`s Venner bestå???
På generalforsamlingen 2014 skulle der vælges ny
formand i stedet for Anni Nørregaard, som ønskede
at stoppe.
Det lykkedes ikke, hvorfor Anni indvilligede i at
fortsætte som ”passiv” formand, indtil der kunne findes en ny formand.
Dette har så også haft som konsekvens, at der ikke
har været afholdt aktiviteter/sammenkomster – udover kiosker – i 2014.
Det er endnu ikke lykkedes at finde nyt formandsemne, hvorfor bestyrelsen appelerer til alle medlemmer af HSOK at overveje at stille op til formand.
Såfremt der ikke findes ny formand, bliver konsekvensen, at

HSOK`s Venner må nedlægges.
På bestyrelsens vegne

Anni Nørregaard

To – meget forskellige – kiosker.
Divisionsmatch
Den 5. oktober 2014 arrangerede Vennerne kiosk ved
divisionsmatch i Teglstrup Hegn. På trods af at vi var
i oktober, skinnede solen fra en skyfri himmel, og det
var lunt som på en sommerdag.
Normalt plejer der ikke at være særlig meget gang i
salget ved en divisionsmatch, fordi klubberne selv
medbringer kager, frugt mm.
Men denne kiosk var en undtagelse. Vi solgte så
meget, at vi alt for tidligt fik udsolgt, og selvom vi
ribbede Irma for ekstra pølser og brød, havde vi stadig ikke nok.
Det var ærligt, at vi ikke kunne servicere alle de
løbere, vi gerne ville, men på den anden side er det
også dejligt at få udsolgt – især når vi så kunne gå
hjem med et overskud på kr. 3.101,88.

en stiv vind, som bl.a. knækkede en af stængerne i
vores telt – øv.
Her skulle vi servere varm kakao og müsliboller til
løberne.
Der var stiv modvind på hele tilbageturen fra Hornbæk, så der var mange rosende ord til kiosken, da de
noget afkølede løbere fik overrakt den varme kakao.
Og der var rigeligt af det hele, så alle fik, hvad de ville have.
Anni Nørregaard

Halvmaraton
Den 16. november 2014 var det så tid til den næste
kiosk ved halvmaraton, som havde stævneplads ved
Kulturværftet.
Her var det et helt anderledes vejr. Gråt, fugtigt og
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som denne der er med til at gøre København til en af de førende
sportsbyer i verden. Derfor er jeg utrolig glad for at København
nu har fået et tilbagevendende løb af internationalt format”, siger
kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Carl Christian Ebbesen om Spartas og Dansk Atletik Forbunds projekt om
et nyt, stort verdensklasseløb.
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”VM i halvmaraton tidligere i år var en sand løbe- og folkefest –
og festen fortsætter. Det er verdensklasse, at VM’et skabte fundamentet for et årligt tilbagevendende, internationalt halvmaraton
for både motionister og eliteløbere”, siger Lars Lundov, direktør i
Sport Event Denmark, som er partner på Copenhagen Half
Marathon.
Det bedste af det bedste som fundament til et helt nyt løb

For første gang støtter centrale aktører i København op om et helt
nyt, årligt tilbagevendende halvmaraton i verdensklasse. Copenhagen Half Marathon afvikles for første gang søndag 20. september 2015 og forventes at opnå IAAFs prestigefyldte Road Race
Gold Label som det første halvmaraton i Norden.

”Vi er superstolte over at vi sammen med Sparta nu kan præsentere vores helt nye løb – præcis som vi fra Dansk Atletik Forbunds side lovede efter VM Halvmaraton. Konkret bruger vi de
allerbedste elementer fra en kæmpestor VM-succes og stribevis af
gode erfaringer fra Spartas mange store løb som fundament til et
helt nyt, tilbagevendende halvmaraton i verdensklassen”, fortæller direktør i Dansk Atletik Forbund, Jakob Larsen.

Om præcis 11 måneder vil København være centrum for et helt
nyt halvmaraton i verdensklassen. Løbet, som er et joint venture
mellem Dansk Atletik Forbund og Sparta, bygger videre på successen fra IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton 2014 og det populære Powerade Copenhagen Half Marathon. Med opbakning fra
vigtige partnere som Sport Event Danmark samt Københavns og
Frederiksberg Kommune er det næste mål at løfte motionsløb i
Danmark til det højeste internationale niveau.

”Sparta har især i løbet af de seneste år opbygget et solidt
udgangspunkt for at afvikle løb i høj klasse. Vi er rigtigt glade for
sammen med Dansk Atletik Forbund at kunne tage det næste
spring imod et Gold Label-løb”, lyder det fra formand i Sparta
Atletik og Motion, Niels Jørgen Holdt.

Første i Norden med det fornemste internationale kvalitetsstempel

Startnumre til Copenhagen Half Marathon sælges fra 1. december
på cphhalf.dk. Følg nedtællingen til åbning af salget på Facebook.com/cphhalf og vær social med hashtagget #cphhalf.

Den klare målsætning er at opnå Det Internationale Atletik Forbunds fornemste blåstempling, IAAF Road Race Gold Label. Med
dette kvalitetsstempel, som blot fem andre halvmaratonløb i
Europa kan bryste sig af, kommer Copenhagen Half Marathon til
at følge den højeste internationale standard for gadeløb. Dette
betyder bl.a., at nogle af verdens allerhurtigste eliteløbere kommer til den danske hovedstad for at løbe på en hurtig og helt afspærret rute igennem København og Frederiksberg – ligesom de
gjorde til VM Halvmaraton.
Håbet er, at mange tusinde motionsløbere, tusindvis af tilskuere
og en lang række samarbejdspartnere vil medvirke til at skabe en
årlig løbefest, der fremover vil placere København i toppen af
løbeverdenens rangliste over halvmaraton i verden.
”For løbere, tilskuere og ikke mindst for København som by var
VM i halvmaraton i marts en kæmpe succes. Det er begivenheder

Er du træt af at være løbeskadet?
Fysioterapeutisk klinik med speciale i løbere og triatleter
Diagnosticering – Behandling – Indlægssåler
BioMekanikeren, Fredericiavej 60 1. sal, 3000 Helsingør – www.biomekanikeren.dk
Tidsbestilling: 49224600
BioMekanikeren drives af Kenneth Carlsen som selv er aktiv marathonløber (2:52) og Ironman triatlet (9:35)
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5 af klubbens lovende ungdomsløbere på kursus

Nyt fra HSOK ungdom

46 af øst kredsens 11/12 årige var i November på kursus i
Tisvilde, heraf 5 fra HSOK. 3 gode træninger, hyggelige
fælles spisninger og lære hinanden at kende på tværs af
klubberne er konceptet. Fredag ankom vi til Tisvildes klubhus og en børnehave tæt på hvor der skulle overnattes.
Efter maden og klargøring til natten stod den på natløb…”the grå sok way” …ungerne blev delt i 6 hold, lavede baner på et sprint kort hvorefter de løb ud og satte
posterne op…når de kom hjem byttede de kort med et
andet hold og så stod den på indsamling af de udlagte
poster. Efter senge tid gik der pænt lang tid inden de sidste
sov og det blev ikke til mange timers søvn for lederne da
flere af de unge mennesker ikke var vandt til at sove ude,
uden mor og far. Lørdagens træning var forskellige små
korte individuelle baner hvor man kunne løbe så mange
man ville, de nyeste
med ”skygge på”,
efter en middagspause og et par timers fri
leg stod den på stafet.
Det blev 26 intensive
timer og da vi kørte
hjem bad Dicte og
Nynne om deres
hovedpuder og vi var
da ikke lige kommet
ud af p pladsen i Tisvilde før der var helt ro i bilen…hele vejen hjem

Fantastisk halvmarathon af Mikkel
Mikkel halvmarathon debuterede ved HSOK halvmarathon i den fantastiske tid 1:34:07..Mikkel har fulgt halvmarathon træningen med de voksne hver mandag aften i 3
måneder og suppleret med interval træning i HIF samt
diverse orienteringsløb.
Det var en sej tur...De 10.5 km af de 21 km i den vildeste
modvind gør ikke præstationen ringere…. Tværtimod.
Helt igennem en fantastisk præstation af kun 14 årige Mikkel fre HSOKs ungdoms afdeling

December måned i ungdomsafdelingen
Tir. den 2. december

teknik træning m/spisning

klubgården 16 - 18

Tor. den 4. december

løbetræning

klubgården 16 - 17

Tir. den 9. december

ingen træning, juleløb på søndag

Tor. den 4. december

løbetræning

klubgården 16 - 17

Søn. den 14. december juleløb

klubgården 10 - 12:30

Tir. den 16. december teknik træning m/spisning

klubgården 16 - 18

Tor. den 18. december løbetræning

klubgården 16- 17

Ons. den 24. december løbetur med 100 andre Gurresø rundt 8.8 km

Marianelund 9:45

Fre. den 26. december julemave trænings orienteringsløb

tid og sted følger

Tir. den 6 januar 2015 første teknik træning m/spisning

klubgården 16 – 18
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Så kom der gang i teknik træningen med fællesspisning
Som vi plejer henover vinteren har vi om tirsdagen teknik træning med den
hyggelige fælles spisning bagefter. Som vi plejer startede vi med teknik
træning " løbe & læse" i skoven og sluttede af i klubgården med lasagne, salat,
brød og saftevand ved den først fællesspisnings dag.
De der var tilstede fik også deres nye låne klubtrøjer og vi fik taget et flot billede som i den næste tid vil pryde forsiden af vores hjemmeside
På billedet er de 7 der var til
den første teknik træning,
mangler gør Eline og Mikkel
som var forhindret.
Fra fælles spisningen
Øverst fra venstre : Sarah D, Dicte, Maggie, Sarah N, Nynne, Liva og Sofie P.

Julebag med Eva
Så skal alle børn og barnlige sjæle til at bage
kager og lave konfekt sammen med Eva.
Sæt X i kalenderen for lørdag den 13. december,
og du tilmelder dig på listen i klubben,
eller du mailer til Eva på:
E-mail-adressen: eva.mullert@email.dk
Du kan også ringe til Eva på telefon nr. 49 26 38 03 Senest

onsdag den 10.12.

I skal selvfølgelig også pynte juletræ, synge og gå rundt om det.
Det er meningen, at I laver kager og konfekt til alle, der kommer
dagen efter til juleløbet.
Det hele starter lørdag Kl. 14.00 og varer ca. et par timer.
Desværre har jeg i år ikke i tide fået reserveret klubgården, der er
udlånt til andre, så i år må vi i stedet bage hjemme hos mig. Jeg bor
på Gurrevej 116B, hvor jeg håber, der er plads til Bjarnes unger og
andre, der har lyst, hvis vi klemmer os sammen. Vi skal i hvert fald
have lavet vores julefigurer og have min honningkage tryllet om til
den flotteste julemand, som vi plejer. Der skal nok også blive lejlighed til bagefter at nyde et par æbleskiver og smage på vores produktion, så vi sikrer os, det vil falde i juleløbsgæsternes smag
dagen efter. Dans om juletræet må i klare, når I er i klubgården. Jeg
lover fremover at reservere klubgården dagen før juleløbet.
Mange hilsner Eva
15
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Helsingørmesterskabet 2014

10 km på landevej.

Helsingørmesterskabet i 10 km. landevejsløb blev traditionen tro afviklet den 1. lørdag i november, der i år var den
1., og, som altid, har vores klubgård som start og målområde.
Vejret var vel udmærket til løb med en god temperatur om
end der var lidt modvind hjem ad Strandvejen, men så var
jo også rygvind op af de sidste bakker på Gl. Hellebækvej
mod målet.

også fra HSOK, der kom i mål 39 sek. efter Sussie.
Alle deltagernes tider kan læses på HSOK`s hjemmeside.
Tak til SportsMaster for deres sponsorstøtte.
Sidste løbearrangement fra HSOK`s side i år er HSOK’
halvmaraton, fra Kulturværftet, (se andet sted i bladet),og
mon ikke mange af deltagere, har brug 10 km. som
opvarmning!
Fl.

Der var ca. 100 deltagere, der havde mod på opgaven, og
vinderen af det uofficielle mesterskab blev Anton Harrsen
fra HIF i den udmærkede tid 33.57, hvilket var lidt over 1
min til nr. 2, Esben Krog Rasmussen fra FIF, der for øvrigt
vandt løbet for 2 år siden. Esben var 1.10 min. foran Kristoffer Thygesen, også fra FIF, der løb på 36.16, og, ja, Kristoffers far og farfar er henholdsvis Bjørn og Keld Thygesen, der begge for år tilbage har løbet ruten på omkring 32
min, (måske var det under 32)!
Bedste HSOK`er blev Henrik Petersen med i 8. plads i
tiden 37.15 og med Rolf Lund som nr. 10.
Hurtigste kvinde blev Sussie Bogut fra HSOK i tiden 43.52,
hvilket må siges at være bemærkelsesværdigt, idet Sussie
har været fodskadet det meste af året, således at hendes
væsentligste træningsmuligheder er sket via cykling, en
sport Sussie også behersker!
Nr. 2 blandt kvinderne blev ”evige unge” Annette Hansen,
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Første mand i mål Anton Harrsen

Sussie fik flot
come back og
vandt dameklassen
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I de sidste måneder op til løbet, har HSOK hver mandag
fra kl. 18.00 tilbudt løbetræning for alle interesserede og på
alle niveauer. Der mødte op mod ca. 50 interesserede frem
hver gang, der herefter selv kunne vælge, hvilken ”fartgruppe” de ville løbe i, og hvor HSOK til hver gruppe (der
var vel 4 grupper) stillede med en fartholder, hvilket også i
år må siges at være en succes, så en stor tak til Bjarne B.,
der både var én af fartholder og rutelægger, og hvor ruterne hver uge blev længere og længere, men tillige en stor
tak til de øvrige fartholdere, der trofast mødte frem hele
den planlagte træningsperiode.

Forberedelserne til det netop afviklede årlige halvmaraton
blev allerede startet op umiddelbart efter afslutningen på
arrangementet i 2013, hvilket vel også er vigtigt, således at
alt ”klapper” på selve løbsdagen.
Og løbsdagen, ja, det var søndag, den 16. november, hvorom man kan sige, at det eneste, der ikke ”klappede”, var
vejret, der bestemt ikke var til fordel for hverken deltagerne eller for os som arrangør. Der blæste en stærk vind,
karakteriseret som kuling, direkte fra øst, og da stævnepladsen, herunder start og mål var placeret foran Kulturværftet, var vi altså lige i skudlinien, og i en sådan grad, at
vi ikke kunne opsætte vores nye målportal, ligesom opløbsbåsen m.m. flere gange blæste omkuld, men på trods af
disse uheldige omstændigheder, blev selve løbet afviklet
helt uden problemer. Det skal dog bemærkes, at løbet var
en ud/hjem rute fra Kulturværftet ud ad Strandvejen til en
vendeplads midt i Hornbæk Plantage, så udturen var jo
nem med dejlig rygvind, men hjem, uha, hvor der blev
kæmpet!

Jeg har netop erfaret, at vi allerede har bestilt plads på Kulturværftet til næste års halvmaraton.
Tak for i år, hvor takken især skal rettes til de mange hjælpere på dagen, en dag man vejrmæssigt nok vil huske
mange år frem i tiden.
Flemming L.

Lidt resultater
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1. Allan Dario
4. Peter Arhnung HSOK
6. Henrik Petersen HSOK
7. Michael Bentzen HSOK
11. Jens Jonassen HSOK
14. Rolf Lund HSOK

1.15.29
1.23.32
1.23.48
1.23.52
1.26.19
1.29.39

1. Anna Burman IS Göta SE
7. Line Bertram HSOK
16. Mia Lind
17. Katarina Hörnqvist HSOK

1.28.50
1.44.24
1.49.49
1.49.50

vinder hr. 50-59
vinder hr. 40-49
nr. 2 i hr. 40-49
nr. 2. i hr. 50-59

De 2 klassevindere: Allan Daro og Anna Burman IS Göta

Rolf kæmper sig hjem i denstride blæst

Peter Arhnung foran Michael Bentzen. Peter løb et flot løb og var en
stor trækkraft. Han vinder sin klasse i Hr. 50-59 og blev samlet nr. 4
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Eremitageløbet 2014
Efteråret viste sig fra sin allerbedste side. Perfekt løbevejr.
Solen skinnede og temperaturen 16 -17 gr.
Jeg fangede kun nogle enkelte af klubbens løbere, jeg tror
nogle gemmer sig når de ser jeg står med fotoapparatet!
Bedste HSOK’er blev Jens Jonassen kl. 50-54 i tiden 51:25.
Bo må til at vænne sig til at løbe over timen. Havde besvær
denne gang og kunne lige knibe sig under. Han løb i tiden
59:55
Niels Frederiksen kom overraskende godt igennem i tiden
1:05:45
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Højdemeter, høj sol og hygge i Helsingborg

det er samme rute x 2. Vi andre får travlt med
at placere os på strategiske heppe-punkter.
Resultatmæssigt er vi ydmyge overfor vores
svenske værter:
På den korte bliver Bent og Niels F. hhv 4 og 5
i M60, Søren C. bliver 5 i M65, Lisbeth 2 i K60
og Sussie og Helle hhv 2 og 4 i K45.
På den lange løber Henrik, Michael B. og Ole
K. i M 45 og bliver 4, 5 og 10. Jørgen O. og
Kenneth i M50 bliver hhv 3 og 6.

Vækkeuret ringer (alt for) tidligt søndag den 12.
oktober. Slukker, men hører så en anden ubehagelig lyd: regnen slår mod ruden! Pokkers! Vi skal til
Sverige og løbe og det skal foregå på den måde,
at vi cykler fra færgen til den park, hvor løbet
holdes og derefter skal vi cykle hjem til Bengt (aka
Bent Solberg), der har inviteret til en bid brød.
Miraklet sker og i det øjeblik jeg skal hjemmefra, stopper regnen. Vi mødes ved færgen
og på andra sidan tager Bent imod. Han
har endda sørget for at solen ankommer samtidig.
Løbet vi skal deltage i, er det
skånske mesterskab (jo-jo, men
vi må ikke være med i konkurrencen!) i terrænløb. Bent har
besøgt den park, hvor løbet
foregår dagen før og
mener måske, at det bliver på linje med "mountain race". Gisp! Jeg har
lige netop genoptrænet
til distancen, men fart
og bakker har jeg negligeret indtil onsdagstræningen inden
løbet!
Vi er 6, der skal løbe 4 km og vi starter. Det viser sig heldigvis, at ruten
kun har 3-4 bakker og de er overskuelige. Resten af ruten er på større
grusstier igennem et skønt område
med kolonihaver, skov og å.
De 5 "unge mænd" skal løbe 8 km og

Efter løbet bader vi i den lokale fodboldklubs omklædningsrum, det går
fint for kvinderne, vi er 5 personer og
har en hel bænk hver, men hos herrerne er der anderledes kamp om
pladserne: ca. 100 mand på samme
plads som i HSOKs herreomklædning! Det giver nogle herlige scener, hvor mændene opgiver
at få tøj på i omklædningen og i stedet står udenfor og klæder sig på! Det
havde lige været noget
for jer o-løbere!
Så cykler vi hjem til Bent,
der bor på 5. sal i en ejendom kun adskilt
fra Øresund af togbanen og den dejlige
strandpromenade nord for Helsingborg.
180 g udsigt fra Hven til Gilleleje!
Vi spiser dejlig salat, pålæg og brød, som
Bent kan lave en lille eksport/import- forretning med! Hjemmebagt kage og flere
kander kaffe ryger også ned, inden vi
igen stiger på cyklerne og kører mod færgen. Den når vi lige akkurat, som en passende afslutning på en herlig dag!
Sussie
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SOKKEN

Cykeltræningen
Selv om vi med hastige skridt nærmer os vinteren, har vejret indtil nu været fornuftig varmt.
Vi er nu gået over til MTB hvor vi for det meste kører i
skoven.
Dejligt at mange af den faste stab møder op og kører med
så vi er en god gruppe der 3 til 4 gange om ugen cykler
sammen.
Her fra Klosterris i dejligt efterårsvejr
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Ski

HSOK`s skitur i uge 5 2015

ket os ind til vores årlige skitur.

Den internationale langrendssæson starter altid op i den
næstsidste weekend i november, og altid i Beitostølen,
Norge.
Dette er også tilfældet i år og faktisk sidder jeg netop,
mens jeg skriver disse linjer, og kikke på arrangementet.
Og hvad ser jeg så? Jo, jeg ser at det er solskin, at der er
masser af sne, at termometeret er på den ”rigtige” side af
nul, at løjperne er fine og at de norske skistjerner fra start
af er i ”kjæmpe form”!
Og Beitostølen er jo netop stedet, hvor vi (HSOK) har boo-

Som tidligere oplyst finder turen sted i uge 5 2015, hvor vi
lige nu er 31 personer der skal med.
Hvis der findes medlemmer, der gerne vil med, så kontakt
mig hurtigst muligt, så vil jeg undersøge, om der fortsat er
ledige pladser.
Om Flemming Larsen, 23 30 41 50

Dansk Skiforbunds hjemmeside: www.dskif.dk
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

