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Fl. Larsen
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Torben Seir H
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Henrik Bang
Lille Godthåb

Topasvej 8
Kronb.havebyvej 17

3060 Espergærde 49 13 12 84
3000 Helsingør 49 21 67 32

fllarsen@image.dk
gmj.knudsen@stofanet.dk

Midgårdsvej 4
Dalvænget 10
Sudergade 2 C
Gl. Hellebækvej 63A

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

49219714
seir@post.tele.dk
29 78 00 31 stig.johansen@skolekom.dk
30 85 52 54
hen@bang.mail.dk
49 20 26 06

Lindehøj 27
Gurrevej 116 b
Ydonsvej 14
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

49 21 80 37
49 26 38 03
49 20 36 28
25 32 67 39
49 21 84 86

Sct Georgsvej 3 B.
Stampetoften 38

3060 Espergærde 26 24 29 45
2970 Hørsholm 45 86 10 70

Funktioner:
Tilmelding:
Sekretariat:
Pr.:
Klubtøj:
Materiel:
Klubg.form.:

Knud Høyer
Marie Krogsgaard
Eva Müllertz
Birgitte Krüger
Arne Olsen
Hng. Jørgensen

hsok-tilmelding@stofanet.dk
m.krogs@stofanet.dk
eva.mullert@email.dk
olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand:
Kassereren:

Anni Nørregaard
Anna Lise Lyk

anoerregaard@yahoo.dk
allyk@email.dk

Stof til Sokken sendes til følgende:
O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76

Faste træningstider:

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

Orientering:

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

Nivi Warthoe
Tlf: 20 86 15 94
Mand.:kl. 17.00 Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
Tirsd.: kl. 17.00 O-tekniktræning ....................................................Klubgården

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

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

Indlæg til SOKKEN sendes kun
til een person!

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

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

Klubbens
trænere og
kontaktpersoner:

Fred.: kl. 10.00 O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel

Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45

Fred.: kl. 13.30 400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Lørd.: kl. 09.30 Cykeltræning, (MTB, vej & sti.) .............................Klubgården
Lørd.: kl. 11.00 Løbetræning ..........................................................Klubgården
Lørd.: kl. 13.00 Orienteringsløb...............................Se orienteringskalenderen

Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92

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

Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

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

Turbotøser:

Kontingent
Kontingentet opkræves
pr. 1. januar for hele året

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

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

Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Henrik Bang
Tlf.: 30 85 52 54
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

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

Foto: Torben Seir

Höst Open2011 på Bornholm,
her er det Maja der klipper posten
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Maleren
Tlf.: 49 28 41 25
40 37 56 43

Fredagsløberne
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

SOKKEN
ge penge, men dog ikke flere end vi råder over, men kassebeholdningen er lidt slunken, så det må vi gøre noget ved! Dette
sker bl.a. gennem de allerede planlagte arrangementer for 2012,
hvor der i alt skal afvikles 14 stk., så der bliver noget at se til!
Én af de store udfordringer bliver helt klart afviklingen af DM
Sprint, der skal foregå 31.3. i terrænet omkring vores klubgård
og nærmeste omegn. Planlægninger er gået i gang for længe
siden og de 2 nøglefigurer er Palle Breuning og Laus Seir som
henholdsvis stævneleder og banelægger, så det må siges, at stævnet er i gode hænder, men jeg skal dog allerede nu sige, at dette
arrangement kræver mange hænder, så tag vel imod opfordringen
til at give en hånd med, når/hvis I bliver spurgt, eller måske endnu bedre, ved selv at tilbyde jeres hjælp.

Så er det ved at være slut for i år, hvad angår arrangementer. Traditionen tro sluttede vi af med vores eget 10 km. landevejsløb,
som var det sidste løb i årets Grand Prix serie og med et tilfredsstillende antal løbere både fra HSOK og folk "udefra". Også
årets sidste orienteringsløb af "betydning" - den årlige "Jættemil"
- havde en del HSOK´ere på startstregen bl.a. Rolf Lund og fru
Lene, og, må jeg sige, er der noget, der høre sammen, så er det
"Jættemilen" og Rolf og igen i år løb/orienterede Rolf sine konkurrenter mange minutter bagud, hvilket må siges at være ganske
imponerende, hvilket også var gældende for Lene, der tillige
vandt sin klasse, men dog med mere "normal" margin til de efterfølgende. Flot var det også af Jørgen Jensen, der blev nr. 2 i sin
klasse.
Men selv om de egentlige konkurrenceløb er slut for i år,
behøver vi bestemt ikke at gå i hi!
Der bydes nemlig på mange træningsmuligheder, så selv om vi
allerede er inde i den mørke tid, hvor det kan synes surt at løbe
rundt på byens gader, så er der nu åbnet mulighed for at træne på
det nye atletikanlæg på Rønnebær Alle, hvor vi har en aftale om
at benytte de flotte løbebaner onsdag og lørdag, så jeg håber da,
at rigtig mange af vores medlemmer vil benytter sig af dette tilbud.
O-folket har dog tillige mulighed for fortsat at konkurrere mod
ligesindede i såvel orienteringsløb om dagen som om aftenen.
For dem, som måske ikke har prøvet at løbe natorientering, kan
jeg kun anbefale at prøve dette, og da de tilbudte løb foregår i de
Nordsjællands skove, er der ikke tale om de store rejser. Hvis
man kun er til dag-o-løb, så er der tilbuddet "Vinter-cuppen", der
består af 5 løb fordelt over december og januar, og også disse løb
foregår i de Nordsjællandske skove. Apropos natløb så afholder
vi vores årlige natklubmesterskabsløb mellem jul og nytår, hvor
banelægningen er lagt i hænderne på Bjarne B. Jensen, og ved
hvilken lejlighed Tisvilde Hegn OK har valgt at benytte dette løb
tillige som deres klubmesterskab, så jeg håber, at vi også møder
talstærkt op.

Nu er arrangementer jo ikke en garanti for, at der kommer (nok)
penge i kassen igen, så derfor vil jeg allerede nu varsle om, at der
på den forestående generalforsamling den 22. februar nok fra
Bestyrelsens side vil blive stillet et forslag om en mindre kontingentforhøjelse på ca. 5 %, så det er vel til at leve med, især når vi
kan se, at klubkassen er anvendt med et flot resultat til følge.
På generalforsamlingen skal der tillige vælges et par nye folk!
Sagen er den, at orienteringsformanden, Torben Seir, desværre
ikke ønsker genvalg. Endvidere har undertegnede jo allerede ved
den sidste generalforsamling meldt ud, at jeg også ønsker at fratræde min rolle som formand, men heldigvis har klubben mange
medlemmer, så mon ikke det lykkes at finde de rette personer.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmer en glædelig jul
samt - ikke mindst - et godt nyt HSOK-år og husk nu juleløbet
den 24. rundt om Gurre Sø!
Flemming Larsen

Som bekendt er vores klubgård nu i fin stand, hvilket alle brugerne nok er enige om. Imidlertid har denne renovering kostet man-

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

Rolf og Lene vandt Jættemilen, mens Jørgen fik en 2’ plads

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:

Rikke Jønsson (Senior)
Århusvej 67
3000 Helsingør
Lenny Damholt (Senior)
Stolbjergvej 26B
3070 Snekkersten
Soan Cho (Senior)
Dalvænget 5
3000 Helsingør
Helle Sandager (Senior)
Svend Poulsens vej 15
3060 Espergærde
Tine Laub Christoffersen (Senior)
Kongedammen 26
3000 Helsingør
Nis Refner (Senior)
Meulenborg Park 28
3070 Snekkersten
Lisbeth Olsen (Senior)
Hellebo Park 48
3000 Helsingør
Keld Hilding Hansen (Senior)
Sjølundsparken 37
3150 Hellebæk
Pernille Hansen (Senior)
Sabroesvej 4A 1-1
3000 Helsingør
Annette Klinke (Senior)
Anna Balstrup (Junior)
Emma Balstrup (Junior)
Skolestien 2
3150 Hellebæk
Niklas Riis Christiansen (Senior)
Lukas Riis Christiansen (Junior)
Kaya Riis Christiansen (Junior)
Louise Voigt (Senior)
Stenfeldtsvej 16
3000 Helsingør
Adresseændring:
Torben Caroc
Trunnevangen 9 3tv.
2920 Charlottenlund
Tine Lehmann Bonde
Bûlowsvej 16 st. tv.
3000 Helsingør
Kim Madsen
Hornebyparken 1
3100 Hornbæk

Der indkaldes til

generalforsamling
onsdag, den 22. februar 2012
kl. 19.00 i klubgården.
Dagsorden ifølge lovene.
Bestyrelsen

Velkommen til HSOK
Der kommer jævnligt nye medlemmer til klubben og det kan godt være svært at starte et nyt
sted. Jeg tænker specielt på nye orienteringsløbere. De fleste nye oplever at ”de gamle” er
forsvundet i skoven før man har nået at sige
signaturforklaring eller ækvidistance, og hvad
værre er – de er også hjemme igen og har forladt stævnepladsen før man har sagt bom eller
snitzling. Og desværre er det nok sådan det er.
Stort set alle orienteringsløbere har lært sporten gennem mange og undertiden ærgerlige erfaringer uden at modtage undervisning. Selvfølgelig kan man være heldig at komme på et kursus eller få nogle
fif, men det ved at løbe mange løb – og analysere dem bagefter, at man bliver
bedre.
Men der er håb. Kom til Juleløbet og oplev klubben. Bliv hængende bagefter til
gløgg og æbleskiver og spørg de rutinerede: Hvilket vejvalg tog du? Hvad gjorde du for ikke at løbe forkert?
Vi så mange nye ansigter ved kampagnen i august-september. Det er måske
vanskeligt at forestille sig, men vintersæsonen er en god tid at løbe orienteringsløb. Der er ingen brændenælder, ingen myg, ingen blade på træerne og det er
nemmere at finde vej. Så kom til juleløbet og kom til træningsløbene.
Rolf

Genbrugskassen

O-sko - for små til mig

Køb/salg/giv væk

Kenno og Bente Flintrup
Marienlyst Alle 30 4.4
3000 Helsingør
Udmeldelser:
Bo Holm Søndergaard
Jollen 19 3070
Lars Kaufmann
Mathilde Bruuns vej 2 3070
Ib- Rene' Nonbo
Hesteskoen 7 3000

men måske passer de dig?
Størrelse 42.

Jonas Kliem
Mjølnersvej 28 3000

Har vundet Beach run og fået to fjerdepladser ved WMOC i Schweiz.

Hanne Vig Flyger
Vingen 13 3140

Sælges for 200 Kr. Det er da billigt!
Henvendelse Rolf Lund. tlf. 61776776.
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OBS

OBS

LARS LUNDSGAARD

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

"HSOK"s
hjemmeside

hsok.dk

aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88
www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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ORIENTERINGSAFDELING EN
KLUBMESTERSKAB I NATLØB 2011

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

NYTÅRSNATLØB
Løbet er i år også klubmesterskabsløb for Tisvilde Hegn
OK og Fredensborg OK
Deltagelse er gratis for HSOK klubmedlemmer.
For andre betales 15 kr.(-20 år)/25 kr.
Der anvendes Sportident. Kan lånes af HSOK medlemmer,
Øvrige kan leje til 10.-

Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 58 53, E-mail: soeren.oestergaard@stofanet.dk
Skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: palle.breuning@mail.dk

Dato:
Løbsområdet:
Mødested:
Første start:
Baner:
km

Ungdomsudvalg:
Minna Warthoe, Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14, E-mail: miwa@tdcadsl.dk
Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk

km

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

km

Onsdag 28. december
Teglstrup Hegn NØ 1:10.000
Klubgården
17.00 ( 1200 Meter til start )
Svær Lang
ca. 7/8
Svær Mellem

ca. 5/6

Svær Kort
Mellemsvær
Let
Begynder

ca. 3,5 km
ca. 4 km
ca. 3 km
ca. 2/3

Klasser:
Der kåres klubmestre af begge køn
i de førstnævnte 3 klasser. Du bestemmer selv, hvor kort
en bane du vil være bekendt at løbe!
Præmier:
Der er præmier i alle klasser +
kåring af klubmestre.
Arrangør:
Bjarne B Jensen

PR:
Eva Müllertz, Gurrevej 116b, 3060 Helsingør
Tlf.: 49 26 38 03, E-mail: eva.mullert@email.dk
Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: jan.knudsen@stofanet.dk

NB!!! Efter løbet kan der købes gløgg og æbleskiver i klubgården i forbindelse med præmieoverrækkelsen
Tilmelding:
Senest onsdag 21. december på
liste i klubgården eller til Bjarne på e-mail bjje@dsbfirst.se,
evt. telefon 0046 7663 70043
Startliste:
Søndag 25. december i klubgården
samt på www.hsok.

Helsingør Therm
Har du tænkt på-

Løbet udlægges også som karruselløb, med "Put & Run"
umiddelbart efter sidste start på startlisten. Karrusel baner
sælges fra Klubgården fra kl 16:00
til 17:00 Hvis du som karrusel løber ønsker at starte i den
"officielle" startliste,
så tilmeld dig i forvejen til bjje@dsbfirst.se, ikke tilmeldte
starter umiddelbart efter sidste officielle start.

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.

Leif Larsen fra Tisvilde Hegn har
trofast deltaget i nytårsnatløbet i
mange år.

49 21 22 11
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Tips og tricks

Jeg har haft en forrygende efterårssæson efter jeg igen har kunnet
træne frit. Hvordan jeg er blevet min hælskade kvit ved jeg ikke,
men jeg tror på det hele har hjulpet og måske især styrketræning,
større sko (se annonce!), der ikke klemmer og tålmodighed. Jeg
har trænet en del alternativt og har hele tiden haft den filosofi at
lidt træning er bedre end at ligge helt stille.
5 weekender i træk har jeg løbet konkurrencer i lækre skove: Tisvilde, Harzen, Kullen, Fredrikstad og Silkeborg og det har både
været dyrt og sjovt.
Turen til Harzen var en fortræningstur til WM for veteraner
næste år. Til de, der ikke ved det: Man kan frit tilmelde sig verdensmesterskaberne for veteraner. Det er for alle - lige fra urutinerede til ambitiøse supermotionister. Eneste krav er at man er
over 35 år. Der er dog også løb for unge, men deres konkurrence
er henlagt en time efter alle veteranerne. WMOC, som løbet også
kaldes, samler hver år omkring 3-4000 løbere fra hele verden.
Ældste deltager var i år over 95 år!

Indflyvning til landingsbanen i Salzgitter. Det er Keld Johnsen
fra Tisvilde Hegn OK ved styrepinden.

Jeg har noteret mig følgende: Det kan være kraftigt kuperet i
Harzen. De fleste tænker nok at det største problem er at løbe op,
men det kan være et lige så stort problem at løbe ned. På et enkelt
stræk var der et fald på 115 m fordelt på 600 m (19% i snit). Senere
skulle man op igen! Til sammenligning er bakken i Hornbæk
plantage på det værste sted 30 m høj over 120 m (25%) Jeg løb i
terrænet, hvor den hurtigste mand på strækket løb på et brandbælte/sti. Det var lidt længere, men åbenbart bedre. Jeg tabte over
et minut formodentlig fordi min løbeteknik nedad ikke er god
nok. Og jeg plejer ellers at brillere med vovede nedkørsler til
f.eks. mountainrace i Hornbæk. Jeg vil inden WM næste år specifikt træne i at løbe både op og ned af bakker og i øvrigt snøre
mine sko godt, så jeg ikke får blå negle! Når man skal løbe i bakker bør man så vidt muligt løbe på stier og det gælder både op og
ned!

Skoven bestod af gamle nåletræer og bunden var fin og jævn.
Kun enkelte områder var lidt stenet, men det var ikke noget i forhold til Sverige eller Norge.
Alt i alt er Harzen absolut overkommeligt orienteringsmæssigt,
men det vil være en fordel at være i god form. Desuden er der
vældigt pænt i området.
Ses vi i Harzen næste år? Læs mere på
http://www.wmoc2012.de/en/

Rolf

Planlægningen af DM-sprint
kører på skinner.
Kortet er stort set færdigt - der mangler
blot nogle justeringer, når der er tyndet
ud i krat og brændenælder omkring hallen. Banelægningen er også godt i gang
og Palle og Flemming har styr på den
øvrige planlægning.
Sprinten kommer til at foregå omkring Konventum, Hellebo park,
Feriebyen og lidt af boligområdet omkring klubgården. Der bliver mål lige ved klubgården og hallen. Der forventes ca. 5-600
deltagere og vi håber at vinteren er slut lørdag den 31/3.
Der bliver brug for en del frivillige, som skal side vagt ved
posterne, så de ikke bliver stjålet under konkurrencen, men bagefter er det planlagt at alle kan få lov til at prøve at løbe en sprintbane. Måske er det noget for klubbens mange motionsløbere? Vi
håber også det bliver muligt at tilbyde Helsingørs borgere at stifte
bekendtskab med orienteringsløb og prøve en bane. Det er en god
mulighed for at skabe opmærksomhed på vores sport.

Et af de få mere åbne partier - ellers var det mere mørk granskov
der dominerede.
Øvrige kommentarer til kort og terræn: Bakkerne er store og grove og det er let at læse kortet. Små ligegyldige kurvedetaljer, som
kunne være vist med hjælpekurver, var ikke tegnet med, og så
skal man ikke holde styr på det. Små lysninger og og brandbælter
var tegnet med og de kunne bruges. Hugningerne var ikke gode
at løbe på, fordi der lå fældede træer i banerne. Der var indtegnet
mange kolbotten, som også kendes fra nogle svenske kort. En sort
ring - en signatur, der fylder meget på kortet, men som i terrænnet er meget svær at se. Det er gamle historiske kulsvierpladser,
men nu kan man kun se svage lavninger med en diameter på 5-10
m. Rodkager fra væltede træer var tegnet som grønne kryds og
ligesom i Danmark har korttegnere svært ved at få alle med - eller
det er svært som løber at vurdere hvilke der er fundet for små til
at komme med på kortet. En irriterende signatur, som jeg gerne så
fjernet igen fra vores o-kort.

Et sprintløb er et meget kort orienteringsløb - typisk 2-3 km, men
med mange poster. Der kan godt være over 20 poster på en sådan
bane. Det er ikke særlig svær orientering. Det svære består i at
løbe i et højere tempo end normalt og tage fornuftige beslutninger ved en højere puls, men
man kan jo selv vælge om man
vil spurte hele vejen.
Rolf
LO-skolen eller Konventums mange
kringelkroge skal nok give nogle
udfordringer.
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skal have valgt nogle nye ledere og vi må se fremad
Nivi har sagt op som træner. HSOK
og finde ud af hvor vi skal hen - og hvordan vi kommer
det.

Jeg vil gerne for de uindviede bringe et resumé af sagen set
her fra sidelinjen. Det vil være yderst relevant at møde op
på generalforsamlingen med nye idéer og hænder og se
fremad.

Rolf

Klubtræner i orienteringsafdelingen, HSOK.
Da HSOK har truffet afgørelsen om at afskaffe klubtrænerfunktion i orienteringsafdelingen, føler jeg mig tilskyndet til at orienterer om årsagen til, at jeg har truffet valget om at trække mig fra
visionsarbejdet omkring orienteringsløb. Jeg har valgt at fratræde
min bestyrelsespost i orienteringsbestyrelsen, fratræde som
tovholder på Familieorienteringen såvel lokalt som deltager i
Familieorientering.dk, fratræde det landsdækkende Vision 2015 i
DOF-regi og endeligt meddelt Helsingør Kommune, at HSOK p.t.
ikke har mulighed længere at være en del af kommende projekter
m.h.p. rekruttering/præsentation af sporten i projekter rettet
mod bl.a. BigKids, et projekt i samarbejde med HSOK, Helsingør
Kommune og Sundhedsstyrelsen.

Baggrund: At drive en klub kræver mange timers arbejde,
som ofte leveres af frivillige. I de senere år er halvdelen af
generalforsamlingen gået med at takke alle de frivillige og
vi har spændt ventet på at formanden eller de andre bestyrelsesmedlemmer skulle nævne lige det område man selv
har brugt kræfter på. Der er mange tunge poster og gennemsnitsalderen på dem der yder en kæmpeindsats i klubben er steget med 1 år/år og det er det samme som at sige
at nye medlemmer ikke rigtig er kommet til fadet. I O-afdelingen er arbejdsmængden særlig stor, og da mange af de
frivillige er 70+, er det på tide at rekruttere nye medlemmer, hvis det nuværende niveau skal holdes.

Klubtrænerens primære funktion var at være det sociale bindeled, som bl.a. ønsket i klubben, for de nye børn, unge og voksne,
som skulle indlemmes i klubben - rekrutteret ved det visionsarbejde, som ved Familiorientering har fundet sted siden 2006,
forår og efterår. Jeg og Eva har fået mange roser for dette arbejde,
men der har også i klubben været en undren over, hvor dog alle
disse nye måske-orienteringsmedlemmer blev af - hvad var der
blevet gjort for at holde kontakten. Denne rolle lå hos klubtræneren. Derudover nytænkning og innovation med det for øje at skabe en større tilgang til klubben af nye medlemmer samt at skabe
en tryg og stabil atmosfære for netop de nye, at være det kendte
ansigt i en sport, hvor vi helt har vores eget sprog og hvor helt
egen måde at gøre tingene på. Yderlige var planen med klubtrænertrænerfunktionen at bibringe samtlige af HSOK´s afdelinger muligheden for temaaftner, foredrag, events, forebyggende
og/eller målrettet specifik træning, kost rettet mod konkurrence
o.lign.

Der er stof til eftertanke. Hvor skal klubben hen?

At deltage i visionsarbejde med det for øje at udbrede kendskabet
til vores dejlige sport har altid været den ild hos mig, som drev
værket - men med beslutningen om en manglede ressourceperson i den "anden ende" til at tage vare og hånd om de nye håbefulde børn og voksne i HSOK, som vi vitterlig har kunnet generere også i dette efterår, så er der ingen pointe i at fortsætte dette
arbejde, idet der ganske enkelt ikke er nogen til at "samle" de nye
op ved diverse promoveringstiltag - og det har jo vist sig, at uden
denne funktion, ja så forsvinder 98% af alle, der gennem tiden har
besøgt Familieorienteringen eller på anden vis har haft kontakt til
O-sporten.
Når alt kommer til alt har det været nogle gode år - jeg er blevet
en del erfaringer rigere og jeg vil glæde mig til at kunne deltage
aktivt i flere af vores lokale klubtræningsløb.
/Minna

I O-afdelingen besluttede en enig o-bestyrelse sig for i efteråret at forsøge sig med betalt træner. I mange år har Minna været tovholder på familieorientering, og det er lykkedes at få mange nye til at prøve at løbe orienteringsløb,
men det har ikke lykkedes at få ret mange til at blive ved
(selvom det er svært at forstå). Torben, Minna og Nivi satte
i august alle sejl til og har skruet op for antallet af orienteringsløb med træningstilbud både tirsdage og lørdage.
Find vej-projektet og familieorienteringskonceptet har
været brugt som løftestang til at få nye medlemmer til at
strømme til klubben. Og der er set mange nye ansigter, og
nogle har også meldt sig ind.
Ansættelsen af Nivi blev nok hastet igennem. I hvert fald
kunne hovedbestyrelsen ikke skrive en ansættelseskontrakt
under, så længe økonomien i forbindelse med ombygningen ikke var kendt og de præmisser var kendt, da Nivis
ansættelse startede. Det har ikke været godt for Nivis arbejde. Nu er økonomien kendt og hovedbestyrelsen har kigget
i kassen og fundet at der ikke er penge nok til en ansættelse
af det omfang, som der var lagt op til. Og der gik nok lidt
rigelig lang tid inden den beslutning blev taget og det skete
på et hovedbestyrelsesmøde hvor ikke alle medlemmer var
til stede.

Annoncer i sokk e n
Priser for 2012
1/1 si d e.......2,000 k r. p r. år
1/2 si d e.......1,200 k r. p r. år
1/4 si d e..........600 k r. p r. år

Det har taget hårdt på de implicerede parter og Nivi har
sagt op. Minna stopper med familieorienteringen og Torben stopper til februar ved generalforsamlingen som bestyrelsesmedlem og formand for o-afdelingen. Flemming Larsen har allerede for et år siden meldt at han stopper.

Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32
kurt.jorgensen@it.dk
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Endnu en vellykket kiosk
Ved kredsløbet d. 2. oktober i Gurrevang - Krogenberg havde HSOK´s venner igen en kiosk.
Der var godt gang i salget og kiosken gav et overskud på ca. 2000, - kr. Samlet har årets tre kiosker
givet Vennerne et overskud på ca. 7300, - kr.Vi er klar igen til foråret 2012, hvor HSOK skal stå for
DM i Sprintorientering.
Vi siger tak til alle jer, der hver gang kommer med alle de gode kager.
Sisse Jørgensen

Efter maden blev der spillet op til dans, og stort
set alle var en tur på gulvet.
Det blev en rigtig god aften.
Sisse

Lørdag d. 12. november holdt vennerne deres
årlige efterårsfest.
Vi var 48, der sammen nød en masse herlig mad
fra Skydeselskabets eminente kok.

MTB-ORIENTERING - PRØV DET!
Igen i vinter køres en serie MTB-O. HSOK skal være arrangør af løbet den 28.1.12 med Birgitte som stævneleder og
Rolf som banelægger.
Vi i MTB-udvalget har besluttet at alle Hsokker skal inviteres ud i Teglstrup Hegn for at prøve det af - helt gratis og
også selvom klubben er arrangør. Der stilles ingen særlige
krav til cyklen men brede dæk er en fordel, da stierne kan
være lidt mudrede. Alle skal bære hjelm. Posterne er placeret på vej og sti og kræver ikke at man er dreven kortlæser.
Der bruges SI-brik, så husk at tage den med hvis du har en.
Du kan også låne en på dagen. Det vil være fint hvis du
har en plade du kan fastgøre til styret som kortet kan sidde
på. Vi vil også have enkelte kortholdere til udlån.
Du kan forhåndstilmelde dig på FIFs hjemmeside eller Oservice eller blot dukke op på dagen. Mød i klubgården
mellem kl. 11-12. Banerne er 6, 12 og 18 km og der er frit
valg. Se invitationen til hele serien på denne adresse:
www.orientering.dk/fif
Håber vi ses. Birgitte.
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Ungdomssiderne December

De kommende løb

Vinteren nærmer sig og det betyder at sæsonen går mod
enden. Endnu et år med flotte resultater for klubbens ungdomsløbere er ved at være overstået.

De kommende måneder bliver ikke lige så aktive som tidligere på året, men der er mulighed for at deltage i løbs serie
i natorientering (Nat-cup), Mountainbikeorientering (Vinterserien Mtb-O) og endelige "almindelig" orientering (Vintercup). Disse arrangementer kan findes inde på www.oservice.dk

Tilbage i slutningen af september løb HSOK nedrykningsmtach mod Politiet, Køge og OK 73. Søren skaffede her i alt
9 point på bane 5 og William, Sara Barlev og Joakim skaffede hver 3 point på bane 8 og var med til at skaffe de tre sejre, der sikrede klubben endnu en sæson i 3. Division.
En uge senere arrangerede vi kredsløb i Gurre vang og her
fik både Sara og Maja 2.plads i henholdsvis D12 og D16. Og
hos drengene Vandt Malthe flot H14, til trods for han er
flere år yngre end de andre og Søren blev nr.7.

Ellers skal man også huske at deltage i klubbens tradionsrige juleløb, hvor der rygtes at julemanden endnu en gang
har lagt en finurlig bane både for børn og voksne. Og
dagen før juleløbet er også som der plejer julebagning i
klubgården med Eva og hjælpere. Det foregår i weekenden
10-11 December.
Til sidst kan det nævnes at der arrangeres klubmesterskab
i natorientering i Teglstrup Hegn onsdag d. 28. December.
Lasse

I slutningen af Oktober tog en flok HSOK`ere så turen til
solskinsøen Bornholm for at deltage i to dages konkurrencen Höst Open. De to etaper foregik i meget forskelligt terræn. Om lørdagen i Varperne, der var meget fladt med
mange grøfter meget højt græs og mange stier, også flere
end dem der var på kortet. Om Søndagen løb man ved Rytterknægten, der var væsentligt mere bakket, og var nærmest svensk terræn med flere poster ved stype (klippestykker).
To af klubbens dygtige ungdomsløbere deltog. Sara blev
nr. 3 i D12 efter to tredjepladser over de to dage, mens storesøster Maja meget flot vandt sin bane i D16 med godt 6
minutter ned til nr. 2. Hun vandt om lørdagen i Varperne,
mens det blev til en andenplads om søndagen.
Som afslutning på sæsonen løbes der tradionelt langdistanceløbet Jættemilen i den anden weekemd i November og
her er banerne noget længere end de plejer. I H14 løb de 6.5
km og Malthe blev nr.4, mens Søren blev nr. 16. Et par seje
gutter må man sige. Maja løb i D16 hele 11.5 km og klarede
sig flot med en 14 plads. Godt gået Maja, og tillykke til hende med en sæson der er gået rigtigt flot.

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

Ungdomstræner:
Laus Seir hansen
Gl. Hellebækvej 25B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 31 51
e-mail: lamet@stofanet.dk
Eva Müllertz
Gurrevej 116 B, 3000 Helsingør
Tlf: 49 26 38 03
e-mail: eva.mullert@email.dk
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Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14
Tlf: 49 21 97 16 (arbejde)
e-mail: seir@post.tele.dk

Ungdom
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Tilmeldingsliste på forrige side. (tag et kopi)
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Hold
formen ved lige! - Undgå måske at få et bildæk omkring maven !
Få lidt julemotion. Og sæt dig med god
samvittighed til det store julebord, med alt
hvad det indebærer !
Motion

Deltag i det
traditionsrige løb

Gurresø rundt
Lørdag den 24.12.11 kl. 10:00

Og
løb samme rute lørdag den 31.12.11
kl 10:00 !
Og se om du skal lave om på dine nytårsforsæt...

Er du træt af at være løbeskadet?
Fysioterapeutisk klinik med speciale i løbere og triatleter
Diagnosticering – Behandling – Indlægssåler
BioMekanikeren, Fredericiavej 60 1. sal, 3000 Helsingør – www.biomekanikeren.dk
Tidsbestilling: 49224600
BioMekanikeren drives af Kenneth Carlsen som selv er aktiv marathonløber (2:52) og Ironman triatlet (9:35)
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"I want to be
a part of it,
New York,
New York..."
4.45 vække-uret ringer, 4.50 alarmen på
min telefon lyder skingert gennem det nu
allerede oplyste hotelværelse og 4.55 lyder
hotellets automatiske telefonvækning…
Goodmorning. Time is 4.55 am and have a
nice day! Livrem og seler, ja det kan godt
være, men jeg har absolut ikke behov for
at tage nogen chancer i forhold til at komme ud af fjerene på denne helt enestående
dag. Dagen hvor 2,5 måneds intensiv
træning skal vise, om det var muligt for
mig at træne op fra 20 km. om ugen til at
løbe den maraton som mange langdistanceløbere drømmer om at gennemføre New York Marathon!
Som løber har jeg, ligesom så mange
andre løbere, gennem årene opbygget en
lang række ritualer og faste traditioner,
som skal udføres inden jeg skal løbe konkurrence. Ja, faktisk bare inden træning
lørdag "morgen" med de seje og benhårde
gutter fra klubben, hvor det kræver "sin
mand" at være med… Morgenmaden består altid ved sådanne lejligheder af havregryn eller havregrød, lidt frugt, vand og
kaffe. Og ligesom med løbesko, ændres
eller tages der aldrig noget nyt i brug på
selve dagen. Så derfor står den selvfølgelig også denne morgen, trods hotelforholdene, på havregryn i kaffekop, plasticske
og en halvbrun banan.
At morgenmaden skal indtages så tidligt
skyldes, at vi bliver hentet på hotellet allerede klokken 5.45, da store dele af byen
skal lukkes af for biler inden alle os 48.000
løbere kommer rullende, som farvestrålende bølger over byens broer og gader.
Jeg er taget til New York sammen med en
gruppe løbere fra netværket Marathonrunners (30 mænd!), og vi mødes alle
spændte i hotellets lobby medbringende et
stort udvalg af gel, væske, frugt, skiftetøj,
ekstratøj og sovepose. Stemningen er,
trods tidpunkt og situation, overraskende
pjattet og munter, og det virker ikke som
om alle endnu er gået ind i "zonen", men
der er selvfølgelig også endnu små fire
timer til, at starten går fra Staten Island
42,195 km fra mållinjen i Central Park.
Det er stadig mørkt og koldt, da vi kører

gennem New Yorks gader, men foran os
kan vi skimte den gryende morgen med
orange himmel og skyfri og ingen skyer.
Smukkere morgen kan ikke ønskes som
baggrund på denne store dag.
Vi ankommer til Staten Island sammen
med en masse andre busser og tusindevis
af spændte løbere iført løbetøj i hele farveskalaen. Frosten har stadig ikke forladt
hverken jorden eller luften.
Ligesom næsten alt andet i NY er der styr
på tingene. Ingen er i tvivl om, hvor de
skal gå hen. Hjemmefra har jeg medbragt
gammelt "skitøj", som inden start smides
væk. Tøjet tjener på denne måde to smukke formål: Ét: at holde mig varm helt indtil start, og to: en betragtelig opgradering
af de hjemløses garderobe (også det er
yderst velorganiseret).
Mens vi venter på start ligger vi i en stor
bunke midt på den frosne jord mellem telte, toilette, halm, rimfrost og knitrende
blade. Vores skiftetøj og personlige ejendele, som skal bruges i målområdet, afleveres kl. 8 til en, selvfølgelig, velorganiseret bagageindlevering i en særlig bagagepose (estimeret tid ca. 2 min.). Vi er nu
klar til at rykke mod det endelige startområde.
Solen er kommet højere op på den skyfri
og blå himmel og varmer de nu bare arme
og ben. "Shit, nu er der ingen vej tilbage".
Jeg kan mærke sommerfuglene vågne, og
omkring mig er der tusindevis af glade og
spændte løbere, der alle har et mål: Central Park. Rundt om os står sightseeings
busser med hujende og klappende tilskuer.
Så kommer det, vi alle har ventet på i nu
fire timer. Nummeret der sætter starten i
gang, Frank Sinatras "New York, New
York". Hvis jeg ikke allerede har gåsehud,
så får jeg det nu. Det er så ubeskrivelig
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vildt at lytte til denne fantastiske sang, der
opmuntrer os til at yde det aller aller bedste "if I can make it there, I'll make it
anywhere, It's up to you, New York, New
York..". Benene svæver af sted, og foran
mig venter 42,195 krævende kilometer
over fem broer og meeeget lange gader,
der bare stiger og stiger. At det ikke er på
denne rute, der sættes pr., overrasker mig
efterfølgende ikke.
Men hold da op! Aldrig har jeg oplevet et
så stort og begejstret publikum langs hele
ruten. Arrangørerne skønner at der vil
være 2,3 mill. tilskuer langs ruten og 123
officielle bands. Der er med andre ord
dømt fest hele vej gennem New York.
Intet skal mangle, så selvfølgelig er der,
for hver mile, et væskedepot, og også her
er der styr på det. Først kommer der 20
meter med udskænkning af energidrik
efterfulgt af endnu 20 meter med vand.
Alt sammen leveret med et smil og positiv
energi.
Der er også chipregistrering for hver mile.
Det betyder, at dem
hjemme i Danmark
med spænding kan
sidde foran computeren og følge deres
udsending i New
York. Denne smarte
elektroniske chip-dims
skaber dog også en
tænderskærende og
nervepirrende situation, når det på mystisk
vis lykkes mig at misse tre registreringer i
træk (chippen sidder i nummeret på
maven, og jeg skal både rette på bælte, fylde vanddunke og meget andet undervejs).
De frygter, at jeg er udgået, og lettelsen er
stor, da jeg igen kommer frem på skærmen.

Motion
Og sådan går de første skønne 30 kilometer, hvor jeg til tider må holde igen (sorry,
ved det lyder smart, men det er absolut
ikke sådan ment). Efterfølgende er jeg
glad for, at jeg holdt igen, for nu begynder
mine ben at blive en smule tunge. Men så
er det bare at kigge ud på publikum og
uddele 7-8 "high-fives" til de begejstrede
børn langs vejen. Det sætter endnu
engang benene i gear og humør op. "Tænk
at jeg er så heldig at være her, og hvor
svært kan det være? Afgræns og accepter
smerten og så er det jo bare højre venstre,
højre venstre. Og inden jeg ser mig om, er
endnu en kilometer tilbagelagt, yes! kun
11 tilbage.
5th Avenue er skøn med lækre butikker
hele vejen op mod Central Park, men den
byder også på mere end det. Den byder på
en lang, lusket og dræbende ond stigning,
der, ligesom butikkerne, trækker det sidste ud af en, inden vi tager en kort smut
ind i parken og ud igen. De aller sidste
fem og sortnende hårde kilometer bliver
tilbagelagt akkompagneret af endnu flere
klapsalver, hujen, positive tilråb og skilte
med "You can do it"! Og ja! Selvfølgelig
kan jeg gøre det. Hello! Jeg tager da ikke
helt til NY for så at udgå så tæt på mål.
Tanken ikke engang strejfer mig, men
hold da op en lettelse det er at se den fantastiske målportal i Central Park. Med
armene næsten løftet over hovedet passerer jeg udmattet målstregen!
YES! I did it. Nu kan alt andet være lige
meget, og ligesom det er med at føde
børn, glemmer jeg smerten i det øjeblik
medaljen overrækkes. De efterfølgende 2
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selvrealisering"), trænet mig, svedt med
mig, opmuntret mig og troet på, at jeg
kunne klare det.
At løbe New York Marathon er den største
sportslige begivenhed jeg har oplevet, og
jeg kan i skrivende stund, med et smil på
læben, tænke tilbage på en oplevelse, hvor
alt gik op i en højere enhed: logistik, mad,
vejr, form, forventninger, ben og diverse
indtag, der tilsammen bragte mig over
målstregen i tiden 3.35.58.
Nu hvor det lille løb. var veloverstået,
gjaldt det om at nyde resten af turen. Og
trods ømme muskler, blå negle og
mindre hævelser vil
jeg mene, at shoppeformen, var helt i
top.
Rikke C.

kilometer op til den ventende, og stadig
velorganiseret, bagageudlevering foregår i
mere og mere stiv gang med medaljen om
halsen, en forplejningspose over skulderen, solen stadig skinnende på den blå
himmel, mens løber efter løber oplever
den samme euforiserende følelse som mig:
"Fu.., jeg gjorde det, jeg gjorde det sgu".
Og i netop denne stund sendes der mange
glade og taknemlige tanker hjem til alle
jer, der har støttet mig (mine børn har
været meget tålmodige i forhold til "mors

Ny webredaktør

holde et møde og drøfte evt. fælles tiltag, så klubben
udadtil kommer til at fremstå som en tydelig og samlet enhed :. I gennem et stykke tid har der været en
klar overvægt af opslag vedr. orienteringsløb (de gør
det faktisk også ret godt!) og tilhørende aktiviteter. I
ski- og motionsafdelingen vil vi gerne blive bedre til
at synliggøre, hvad der rører sig, men det vil kræve
jeres hjælp! Resultater, fif, gode historier, flotte/sjove
billeder, interne konkurrencer, væddemål, gode råd
og anden aktuel og nyttig information kan fremover
sendes til mig. Så skal jeg gøre mit bedste for at vise
hvem vi er, og hvor rart vi også har det i vores lille
afdeling.
Mail kan sendes til rikke.christensen36(snabel-a)hotmail.com
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Rikke

til motionsafdelingen

Som nogle måske har opdaget på
klubbens hjemmeside, står jeg nu
for information vedr. motionsafdelingens bidrag. Enkelte tiltag er
allerede sat i gang. F. eks. er flere
resultater fra tidligere løb nu tilgængelige og siden er blevet delt
op i to spalter: en til orientering og
en til motion/ski. Det skulle gerne
være med til at gøre siden lidt
mere overskuelig. I nærmeste
fremtid vil vi, der står for siden,
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Craft Grand Prix 2011

"Helsingørmesterskabet i 10 km
på landevej 2011"
- Endnu et godt og vellykket HSOK arrangement!

165 friske atleter nød lørdag
den 5. november det flotte efterårsvejr og deltog i "Helsingørmesterskabet i landevejsløb" løbet var samtidig også syvende
og sidste afdeling i "Craft Grand
Prix 2011"

lige øge en smule og fik sat konkurrenterne af.

Der blev traditionen tro løbet i de
skønne og flotte omgivelser i Teglstrup Hegn og på Strandvejen - med
start og mål ved Helsingør Hallen.

Vinder af det uofficielle Helsingørmesterskab blev, ikke overraskende,
Kenneth Rasmussen, Running Rhino
Elite, i suveræn stil. Han gennemførte
den 10 km lange, seje og kuperede
rundstrækning i tiden 35:30 - Det er
ikke den hurtigste tid løbet er vundet
på, men Kenneth Rasmussen har desværre været plaget af en del småskader på det sidste.
Kenneth Rasmussen lagde sig straks
fra start i spidsen og øgede
gennem hele løbet afstanden ned til forfølgerne.
HSOK's Rolf Lund lå
længe alene på andenpladsen. Men på de
sidste 50 meter blev
han overspurtet af
Patrick Mølholm.
Patrick Mølholm havde en helt fantastisk
afslutning på løbet.
Ved 9 kilometer lå han
på 5. pladsen, men på
den sidste skrappe stigning mod mål kunne han

Flotte Præstationer af både Patrick
Mølholm og Rolf Lund. De gennemførte det 10 km lange løb i henholdsvis 36:46 og 36:51.
På fjerdepladsen kom en tidligere
Helsingørmester; Jens Jonassen,
HSOK, der gennemførte i tiden 37:07 På femte pladsen kom Peter Arhnung,
HSOK, i tiden 37:12. Endnu en rigtig
flot præstation af Peter Arhnung, der i
dette års Craft Grand Prix serie virkelig har fundet storformen med topplaceringer til følge.
Bedste kvinder
Hos kvinderne vandt Britta Jegind
Christensen i overlegen stil med en
margen på over et minut
til nummer 2. Britta
Jeging gennemførte i tiden
41:43.
Sussie Bogut
blev nummer to
i tiden 42:56.
Sara Marklund
kom ind på den sidste podieplacering i tiden 44:01. Det
har i år været en utrolig spændende
kvinderække, hvor der er kommet
mange nye og friske atleter til. Og det
blev da også dagsformen, der var
afgørende for hvem, der vandt løbet.
Nummer fire og fem hos kvinderne
blev Annette Hansen og Lærke Lilleøre i henholdsvis 45:19 og 45:44.
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Børnerækken
Vinder af børnerækken blev Jens Gjersøe. Han gennemførte den 1.2 km lange rute i den fine tid 4:30.
- En sikker sejr! Jacob
Karlsen blev nummer
to i tiden 4.42. William Bagger, der har
deltaget i Craft
Grand Prix serien
lige fra fødslen,
blev nummer tre i
tiden 5:07.
Hurtigste pige blev
et nyt frisk pust i
børnerækken; Frederikke Nielsen i tiden
5:35. En rigtig flot
præstation. Nummer to
hos pigerne blev Mathilde Nielsen i
tiden 5:58. Mathilde Nielsen lå længe
og kæmpede med Katrine Gjersøe.
Men på dagen måtte Katrine Gjersøe
se sig slået med fire sekunder i mål.
Alt i alt er arrangørerne rigtig glade
for den store tilslutning løbet har haft
hos de unge mennesker! Det er rigtig
fint at se, at der er børnehaver og skoler, der deltager med hold i Craft
Grand Prix - At de unge mennesker er
aktive på andre fronter end bag computerskærmene. Der kan kun opfordres til, at andre institutioner, skoler
og foreninger tager kampen op og
deltager i næste års Grand Prix serie. Hvor det atter bliver gratis for børnene at deltage.

Motion
Efter løbet havde de deltagende atleter mulighed for at vinde flotte lodtræknings præmier, blandt andet en
flot mountain bike sponseret af
Michaels Cykler.
Og til sidst var der præmieoverrækkelser til de tre bedst placerede i hver
klasse i det samlede resultat.
Næste år fortsættes
løbsserien med de
samme løb. Det betyder at serien kommer
til at indeholde 7 forskellige og spændende løb. Og at der
arrangeres løb i
Hornbæk, Tikøb,
Espergærde og Helsingør. - I hele Helsingør Kommune.
De involverede foreninger i Craft Grand Prix serien,
HSOK, Tikøb IF og Puls 3060, glæder
sig allerede til næste års Craft Grand
Prix 2012, der starter op lørdag den 3.
marts med HSOK's Forårs Cross.
Endeligt skal der fra motionsafdelingens formands side lyde et rigtig stort
TAK til alle hjælperne, som var med
til at gøre dette løb til endnu en rigtig
god løbs oplevelse for alle de aktive!
TAK!
- Og samtidig skal der også lyde et
super stort TAK til vores
trofaste præmie sponsor
- ikke bare til “Helsingør Mesterskabet,”
men også i forbindelse
med vores “Forårs
Cross” -Murerfirmaet
Lars M. Nilsson Aps ved
David Nilsson.
Han lagde lige den sidste sten! - Den,
der gjorde det værd at vente på
præmierne !
Men også et rigtig stort tak til Michaels Cykler, SameSame for deres sponsorater og selvfølgelig et super stort
tak til Craft Grand Prix seriens
hovedsponsor Craft - TAK! for alle de
flotte og fine præmier i dette års Craft
Grand Prix!

SOKKEN
Samlet resultat individuelt:

Piger - 11 år:
1 Alberte Michelsen
2. Michelle Rosenquist
3. Flippa Bertram

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

Piger 12 - 15 år:
1. Laura Fritzbøger
2. Salli Baran
3. Sofie Thorning

Drenge 12 - 15 år:
1. Jakob Karlsen
2. Mikkel Andersen
3. Henrik Zimmermann

Kvinder 16 - 29 år:
1. Lærke Lilleøre
2. Marie Vennegaard
3. Sascha Jensen

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

Kvinder 30 - 39 år:
1. Linn Bertram
2. Katrina Rasmussen
3. Rikke Christensen

Mænd 30 - 39 år:
1. Kenneth Rasmussen
2. Benno Michelsen
3.Mads K. Larsen

Kvinder 40 - 49 år:
1. Sussie Bogut
2. Ditte Holme
3. Vibeke Knudsen

Mænd 40 - 49 år:
1. Søren Baran
1. Michael Bentzen
3. Peter Arhnung

Kvinder 50 - 59 år:
1. Annette Hansen
2. Mikala Nielsen
3. Lise Bertram

Mænd 50 - 59 år:
1. Rolf Lund
2. Henning Stidsen
3.Niels Hansen

Kvinder 60 - år:
1. Inge Olsen
2. Jette Basballe
3. Karen Elkjær

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

Samlet resultat hold: Kan ses på vores
hjemmeside..

Johansen
Foto: Michael Hyllested og Kurt

Klub 10’eren
Resultat for
HSOK medlemmer
Herrer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rolf Lund
Jens Jonassen
Peter Arhning
Michael Bentzen
Bo Søby
Michael Knudsen
Michael Christiansen
Gert Ottenbros
Stig Jensen
Bent Solberg
Niels Frederiksen
Flemming Wendelboe
Klaus Helmer
Jesper Sieler
Erling Bergman
Peter Balstrup
Kenneth Sørensen

Henning Birk
Erling Bæk

Kvinder:
1.
Sussie Bogut
2.
Annette Hansen
3.
Linn Bertram
4.
Helle Svendsen
5.
Ditte Holme
6.
Lise Bertram
7.
Vibeke Knudsen
8.
Katarina H. Rasmussen
9.
Mikala Nielsen
10.
Inge Olsen
11.
Lisbeth Jørgensen
12.
Anne Sørensen
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36:56
37:07
37:12
37:55
39:05
39:34
40:58
41:36
43:05
43:47
45:23
45:49
46:05
46:27
46:48
47:45
47:59
51:04
56:30
42:56
44:19
45:47
46:49
48:29
51:06
51:41
51:55
51:56
51:59
52:56
58:55

SOKKEN

Ski

Fællestræning på rulleski.

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

Gitte Dalsborg
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.: 41 41 26 05
E-mail:
gitte-dalsborg@hotmail.com
Skiløjper:
Torben Seir Hansen
Midgårdsvej 4
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14
E.mail: seir@post.tele.dk

Vi er efterhånden blevet en lidt større gruppe på 10, som
træner på rulleski sammen, Typisk er vi en 5 stykker, og
det giver mulighed for at de fleste har en eller flere de kan
følges med. Ud over os som har rullet mange, flere eller
nogle år, er der kommet to helt nye til: Karsten Freundt og
Lenny Damholt som begge træner frem imod at gennemføre åbent spor og vasaloppet.
Vi ruller fast tirsdag kl. 17.45, fredag kl. 16.00 og søndag kl.
9.45 fra parkeringspladsen på Esrumvej. Nogle ruller fra
klubben, andre støder til på Esrumvej.
Vi ruller nogle lidt længere ture om søndagen, intervaltræning tirsdag og tempokørsel fredag. Vi har en sms liste
hvor vi får besked, hvis der er ændringer i træningstider
eller mødested. Derudover benytter vi sms til at invitere til
træning andre dage, hvis det passer bedre ind i vores
andre familiære planer.
Derudover er der om torsdagen kl. 17.30 fællestræning
med rulleskiløbere fra KS, med start Fredensborgvej/
Strandvejen i Humlebæk. Jeg har ikke selv deltaget, men
hvis du er interesseret, så henvend dig til Henrik Bang
eller Lars Røpke, de har deltaget flere gange.
Søndag d. 30/10 lavede vi videooptagelser af vores rulleski teknik. Videoerne er lagt ud på Youtube, og det var rigtigt givende at se dem, idet vi alle blev gjort opmærksom
på noget teknik som vi kunne træne videre med. Vi skal
finde en dag, hvor vi kan mødes og se dem sammen og
snakke om hvad vi alle kan forbedre.
Vi kan stadig være flere til fællestræningen, både erfarne
og mindre erfarne rulleskiløbere, så hvis du har lyst, så
send en sms til Christian på 40 26 41 20, så møder du ikke
op forgæves, hvis vi nu lige har flyttet
træningen den dag du vælger at komme.
Nu håber vi bare at der snart kommer rigtig meget sne - helst lige så meget som sidste år - så vi kan finde de rigtige ski frem…
Vi ses forhåbentlig… jo flere vi er, jo sjovere!
Gitte

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

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk
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Ski

SOKKEN
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Returneres ved varig adresseændring

Helsingør Ski & Orienteringsklub
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør

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

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

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

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

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

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

