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HSOK's venner:
3000 Helsingør 20 13 08 58
3060 Esperg.
28 44 03 33

Faste træningstider:

Klubbens

Orientering:
Flemming Larsen
Tlf.: 23 30 41 50

Tryk:

jc@christensengrafisk.dk
Tlf.: 35 36 01 44

Uopfordrede billeder bedes indeholde tekst og/eller navn.
Er du i tvivl, ring til Kurt

HSOK’s hjemmeside:
www.hsok.dk
Forsidebilledet
Kvindeløbet føres an af Un Ha
Cho, skarpt fulgt af Dicte og
Jannie Nielsen.
Dicte vandt overraskende efter
en hård spurt
Foto: Kurt Jørgensen

jsj@infoconsult.dk
allyk3060@gmail.com

trænere og
kontaktpersoner:

Stof til Sokken sendes til enten
Fl. Larsen eller Kurt Jørgensen

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.
Husk det er ikke nok at billederne er indsat i et dokument.
Billederne skal også vedlægges
separat i høj opløsning.

formand.hsok@gmail.com
kassererhsok@gmail.com

Orientering
Ungdom:
Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 09:30
Tirsd.: kl. 17.00
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
Sønd.: kl. 10.00
Sønd.: kl. 09:30
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning Damer, (Turbotøserne) .......................Klubgården
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Orienterings-tekniktræning ...................................Klubgården
Løbetræning (Lang tur 15 - 22 km) ..........................Klubgården
Løbetræning (Interval Sjoskerne) .............................Klubgården
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Orienteringsløb (De grå Sokker) ...................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ...............................Klubgården
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Løbetræning...........................................................Klubgården
Orienteringsløb ...............................Se orienteringskalenderen
Cykeltræning, MTB (opsamling Gurre kirke) .........Klubgården
Løbetræning ..........................................................Klubgården

A dresseændringer, tilføjelser, evt. e-mailadresser
til klubbladet skal meldes til Kurt.

Kontingent 2018
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.: 28 69 35 66
E-mail: m.krogs@stofanet.dk

Booking og udlejning af Klubgården:
Henning Jørgensen tlf.: 20 85 74 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk
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Rolf Lund
Tlf.: 24 29 33 74

Orientering
Nye ungdommer:
Bjarne Jensen
Tlf.: 24 68 44 92

Løb:
Kenneth Sørensen
Tlf.: 40 13 04 66

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 28 29 86 32

Cykling
Maleren
Tlf.: 40 37 56 43

Fredagsløberne
13:30
Steen Ole Jensen
Tlf.: 49 20 10 14

SOKKEN
ser og det er blevet til PR for flere. Vores løbe- og cykeltalenter
spænder vidt og det er glædeligt at se hvordan ungdomsløberne klarer sig bedre og bedre på trods af oprykning i sværere klasser, vi
høster mange medaljer både ved DM og WM for veteraner og det
blev såmænd også til WM medaljer til dem der har kastet sig over
cyklen og Vores "ældre ungdomsløbere" indtager podiet i de løb de
stiller op i - FLOT!
Trolle skal også lige nævnes af formanden, i denne weekend vil han
fejre sit 50 års jubilæum sammen med Eremitageløbet - først tænkte
jeg nå ja 50 år det er flot- men så sad jeg lige og tænkte over det prøv lige at fundér over at Trolle har holdt sig i form i alle de år, er
gået udenom skader, influenza, familiesammenkomster og alverdens
undskyldninger og har gennemført løbet 50 gange i det der stort set
svarer til hele mit liv, det er en kæmpe bedrift i mine øjne! Stort tillykke!
I ønskes alle et godt efterår og håber HSOK får en god lørdag med
Hamlet 10'eren i starten af november og at O-løberne klarer skærene til divisionsmatchen i samme weekend.
God fornøjelse med Sokken og på med løbeskoene her på kanten af
sommeren hvor vi lige rundet efterårs jævndøgnet og det er mørkere
og temperaturen er faldet et par grader.

Jeg har snart 1. års jubilæum på formandsposten her i HSOK!
Sådan et år går hurtigt, skal jeg hilse og sige.
Jeg kan huske den første tid efter den ekstraordinære generalforsamling hvordan jeg forsøgte at danne mig et overblik over klubbens aktiviteter og hvordan vores ansigt udadtil så ud og min research tegnede et billede af en klub som har mange stolte traditioner
og en meget blandet medlemsskare som bruger klubben meget forskelligt. For bare at nævne nogle stykker så kunne det være O-løb,
MTB-Oløb, normalt ligeud løbere, cyklister, skiløbere (skitur) etc.
Derudover er der større og mindre fraktioner som i forskellige sociale sammenhænge bruger klubben så som Onsdagspigerne,
Sjoskerne, Gråsokkerne, Vennerne, lørdagsløberne og måske kan
Skovkarlene også nævnes her , etc.
Jeg så også en hjemmeside som ikke var helt ajour og opdateret til
"dagens standard". OK- vi var og er på Facebook men ikke særlig
aktiv, vi havde investeret i et par nye hjemmesidder til Ophelialøbet
og Hamletløbet, men havde ikke en fælles retning for brugen og
markedsføringen af klubben. Men det er også en stor ambition når
vi nu er så blandet en skare af medlemmer og vi har så forskellig
brug af klubben og hinanden.
Som jeg tidligere har skrevet så syntes jeg at der er "meget som er
godt" i klubben og det er med at holde fast i det. Og når jeg nu sidder her og kigger tilbage på dette år så er jeg utrolig glad for Jeres
opbakning ikke mindst bestyrelsen som jo er dem der har arbejdet,
jeg sidder jo bare og får de ideer som Formand på toppen og sørger
for at uddelegere således at alle laver noget.
Når du læser dette så glæder det mit formandshjerte virkelig meget,
at i nu kan se HSOK's nye og ajourførte hjemmeside!!! Vi har en
lille IT-gruppe i bestyrelsen som har støvet vores "gamle" hjemmeside af, ryddet op, slettet, lagt sammen og lagt nye ting til således at
vi er mere "up2date". Ikke at vi er i mål men nu har vi et godt
afsæt som gerne må bruges aktivt af Jer. Det skulle også gerne gøre
Kurt's arbejde med Sokken nemmere når alle bidrager "løbende"
med stemningsbilleder og historier fra vores arrangementer og deltagelse i forskellige løb. Vi har et stort arbejde foran os med at
komme ud i alle kroge/undersider af hjemmesiden og hører gerne
fra Jer, hvis i syntes der er uaktuelle eller forkerte sager på siden.
Ikke for at pynte mig med lånte fjer men så er det pudsigt at i mit
første år som formand har i skovlet præmier og podiepladser ind.
Det er på alle fronter at I har præsteret nogle meget flotte løberesultater. I har alle er klaret det med bravur og fuldt fortjent hentet medaljer i alle slags karat og nogle har fået gennembrud og podieplad-

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

De bedste løbehilsner
Ole Kyhl

Dicte efter den flotte sejr i Ophelia kvindeløb

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
• Naturgas
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Nyt fra kassereren

Velkommen til:
Tingsgaard og Lønborg
Familie 6 personer
Marie og Dagmar Kopp

Udmeldt:

Familien Henrik
Poulsen
Rikke Weincke
Nathalie Knudsen
Torben Caroc
Sidst nævnte vi at Kjeld Thygesen
var meldt ud. Det var en fejl og
misforståelse (Undskyld).
Som du ser er der ingen adresser
på, der menes at det må vi ikke
mere, fordi bladet bliver lagt på
offentlige steder, f.eks. biblioteket,
m.m.

Annoncer i Sokken
P r i s er f o r 2 0 1 8
1/1 side.......2,000 kr. pr. år
1/2 side.......1,200 kr. pr. år

En dejlig sommer er slut og det er nu blevet efterår.
Siden sidst er der blevet sendt kontingent opkrævninger ud. Denne gang med girokort med mulighed for at tilmelde til BetalingsService, hvilket jeg
håber, at der er rigtigt mange af jer der har gjort,
for det vil det gøre registreringen af betalinger
meget nemmere.
Men som alt nyt, så er der altid start vanskeligheder.
Via Foreningsmodul, som er vores regnskabsprogram og hvor igennem
kontingent opkrævningen sker, dannes der en fil, som sendes til BS, og
der blev sendt girokort ud. Dette gik meget fint og nemt. Næste step er
så at få hentet oplysninger om hvem der har betalt ind i
Foreningsmodul, og så var det ikke så nemt længere. Man skal hente en
fil hos BS og indlæse den i Foreningsmodul. Denne arbejdsgang gør jeg
også på mit arbejde, så tænkte, hvor svært kan det være, det kender jeg
jo. Vejledninger var læst igennem og det hele. Men der var ingen fil at
hente med oplysninger om betalinger… På klubbens bankkonto kunne
jeg jo se at indbetaler strømmede ind, men hvem var det så der har
betalt, det var ikke lige til at se. Og når man så arbejder fra kl. 8 - 16 er
det svært at få kontakt med BS og banken. Så skrive til dem, vente på
svar mv. det tager lidt tid. Det viser sig så at banken skulle ændre noget
vedr. advisering, for at oplysninger kunne hentes i BS. Det havde der
ikke stået noget om nogle steder. Det er nu blevet ændret, så regner
med, at der ikke er nogle problemer næste gang der skal sendes en
opkrævning ud. Så var det lige problemet med at få identificeret indbetalinger. BS kunne heldigvis fremtrylle en konverteringsliste, så jeg kan
knytte indbetalingsnr. sammen med medlemsnr. Alle indbetalinger er
nu registreret. Så det i gang med at rykke alle dem som ikke har betalt
endnu. Er der nogle som ikke har modtaget girokort, så kontakt mig
(der kan jo gå galt med posten).
Det er lige før jeg glæder mig til at skulle sende kontingent opkrævning
ud til februar, er lidt spændt på om det så bare køre uden problemer.
Mange hilser Birgitte

1/4 side..........600 kr. pr. år
minimum........500 kr. pr. år

Henv.: Kurt Jørgensen.
28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk

Husk at bruge vores annoncører

-de støtter os

Vi kan sagtens bruge mange flere annoncører.

"HSOK"s
hjemmeside
hsok.dk
OBS

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

49 21 68 68
Fax 49 21 69 88

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Marie Krogsgaard

www.lundsgaard-el.dk

ALT EL-arbejde udføres
Ring og få et godt tilbud på HÅRDE HVIDEVARER
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Selvforskyldte megastore nederlag i
divisionsmatchen.
Det må da siges at være selvforskyldt, når en klub i 3. div.
kun kan stille et hold på 16 løbere, når modstanderne kan
mobilisere et hold på omkr. 50 eller flere. Jeg har stor
respekt for de 16 tilmeldte, der alle stillede op til divisionsmatchen søndag den 23. sept. i Sorø Sønderskov med
klubben i Sorø som arrangør. De må have følt sig som
lam, der skulle kastes for ulve eller løver.
Men de gav sig ikke uden sværdslag. Der var endda to,
der vandt deres gruppe. Det var Ole Hansen, H3, der
vandt en overbevisende sejr, og hans datter, Frederikke
Kjær Hansen, der sprintede forbi konkurrenterne i gruppe
9. Desuden blev Inge Olsen, D5, nr. 2, mens Jørgen Jensen
stod for en lignende position i H5.
Det blev afgørende, at HSOK ikke kunne stille løbere i ni
af de 17 grupper. De nedslående resultater blev: FSKHSOK 80-37, HSOK-Holbæk 36-141 og HSOK-Roskilde 27152. Roskilde og Holbæk går til oprykningsmatch, mens
FSK og HSOK skal til nedrykningsmach.
For en gangs skyld overværede jeg ikke matchen. Jeg fik
lov at blive hjemme, hvis bare jeg vil le bage en kage. Det
gjorde jeg, og en af deltagerne bragte den til Sorø. Som et
lille plaster på såret, var der et stort stykke til hver, da der
ikke var så mange om at dele kagen.
Nedrykningsmatchen bliver den 4. nov. i Tokkekøb Hegn.
Der skulle således være god tid til at få samlet et slagkraftigt hold. De sidste to år har vi overlivet i 3. div. ved at
vinde nedrykningsmatchen. Hver enkelt orienteringsløbende HSOK´er må gøre sig sine overvejelser om deltagelse i divisionsmatcher. Jeg har altid betragtet disse matcher som et positivt element. Her kunne vi mødes og have
en festlig dag, og man kunne se andre, som man ikke så så
tit. Jeg har også ærgret mig, når det ikke gik efter mine
forventninger. Selv om jeg må overvære slagene fra sidelinjen, er entusiasmen den samme. Jeg skal nok dukke op i
Tokkekøb, og jeg skal under alle omstændigheder bage en
kage til dagen
Eva Müllertz

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

Både Ole Hansen og datteren Frederikke vandt deres klasser
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Flemming uddeler gaver til de 2 klubmestre Henning og Lene
klassen og dermed blev klubmester foran Karine Dixen. Den
eftertragtede ”snegl”, gik til Sisse Jørgensen.
I herreklassen var det Henning Jørgensen, der havde en god
dag i skoven. Henning løb et godt løb uden væsentlige bom og
kom først i mål og dermed klubmester, flot Henning. Nr. 2 blev
Bjarne Jensen og den lige så eftertragtede ”Skildpadde” gik til
Jan Bjørre.
Efter løbet var der spisning v/Rolf Lund, der tryllede med dejlig
mad efter opskrifter fra sin nye kogebog, tak Rolf.
Banelæggeren

HSOK`s Klubmesterskab
i orienteringsløb
I år havde vi valgt at afholde klubmesterskabet i Teglstrup Hegn
syd, hvor banelæggeren (efter bedste evne) forsøger at fastlægge
baner til deltagernes o-mæssige evner, således – rent teoretisk –
at alle løberne kommer samlet til mål ….. men et teori - noget
andet alvor!
Det gik dog ganske fint for nogle, der løb helt op til banelæggerens forventninger, her i blandt Lene Jensen, der vandt dame-

Sneglen og skildpadden gik denne gang til Sisse og Jan Bjørre

Klubben benyttede også lejligheden til at
fejre Rolf og Jørgen for deres flotte bedrifter ved Verdensmesterskaberne for veteraner.
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Tips og Tricks

DM-weekend i orienteringsløb.
I weekenden 8.- 9. september blev der afholdt DM i orienteringsløb i disciplinerne stafet og det individuelle DM Lang.
Løbene fandt sted i hhv. Harrild Hede og Ulbjerg Plantage med
Herning og Viborg orienteringsklubber som arrangører.
Turarrangementet var lagt i hænderne på Bjarne Jensen, og som
sædvanlig, når Bjarne er arrangør, var der styr på sagerne, så vi
fik både socialt og konkurrencemæssigt en fin weekend i det
jyske.
Lørdag var der stafet, der som nævnt fandt sted i Harrild Hede,
der som stafetområde var udmærket, men desværre fik arrangementet en dårlig afslutning, idet tidtagningen med brikken Emit
svigtede, der bevirkede, at resultatformidlingen ikke kunne
afsluttes, hvilket naturligvis var lidt af en ”katastrofe” især for
ungdomsklasserne, hvor ingen vidste hvordan resultatet var blevet ……. det var ikke godt og først nogle dage efter kom den
endelige resultatliste herunder medaljerne til de rette vindere,
hvor i blandt der var 3 sæt medaljer til HSOK, med en flot guldmedalje i klassen HD 185, der bestod af Flemming Wendelboe,
Birgitte Krüger og Bjarne Jensen – flot.
Endvidere var der bronzemedaljer til holdene i hhv. D 60 og H
70, hvor holdene bestod af Mette Hansen, Kirsten Ellekilde og
Inge Olsen samt Jørgen Jensen og Flemming Larsen.

Forleden var jeg til TC-træning for at hjælpe med madlavningen. Der var over 30 talentfulde ungdomløbere, som
først løb en træning, derefter fik mad og et lille foredrag
om O-metode. Hver løber skulle skrive ned, hvilke faste
ting, de gjorde mellem hver post og i hvilken rækkefølge.
Der var ingen facitliste, men der blev vist hvordan Emma
Klingenberg og Thierry Gueorgiou griber det an. Det var
ikke helt det samme. Thierry Gueorgiou læser frem og
kigger altid efter det vejvalg, der ligger tættest på stregen,
bruger altid kompas i fraløbet fra posterne.
Jeg har aldrig tænkt over, om jeg gør noget bestemt, men
det gør jeg faktisk. Der findes jo forskellige niveauer af
kompetencer: Ubevidst inkompetence, bevidst inkompetence, bevidst kompetence og til sidst ubevidst kompetence, som det højeste niveau. Ved at gennemtænke, hvad
man gør kan man arbejde med den bevidste kompetence,
og når de gode vaner er grundigt indarbejdet, kan man
komme op på deet højeste niveau. Under et løb kan man
glide tilbage til bevidst kompetence og styre sin teknik og
justere den efter løbets sværhedsgrad, men ellers køre på
grundigt indkørte rutiner.

Om søndagen var det så det individuelle løb i Ulbjerg Plantage
(vi så ingen ulve), koncentrationen blev rette mod, hvor terrænet
også her var meget velegnet som DM-terræn med en blanding af
hede-og skovterræn.
Også her var der medaljer til HSOK`ere, nemlig Rolf Lund og
Jørgen Jensen, der vel ikke overraskende vandt guld, men vi var
lidt bekymret for Rolf, idet Rolf døjer med en betændelse i den
ene akilleshæl, men Rolf ”trodsede” skaden og kom fint igennem banen med hurtigste tid og dermed guldmedalje, flot ……
men nu kommer der en nødvendig løbepause for Rolf af længere
varighed.
Også Jørgen Jensen levede op til favoritværdigheden i sin klasse
om end at Jørgen blot vandt med 13 sekunder, men det var nok,
så flot, Jørgen.
Også Dicte Højbjerg Andersen løb flot i den stærke klasse D 16
med en flot 5. plads til følge, og også næste år kan Dicte løbe D
16.

Fra start til post 1: Jeg ved altid i hvilket område af kortet,
jeg skal finde starttrekanten, og jeg ved altid, hvordan jeg
skal vende kortet for at det er nordvendt. Man får som
regel lov til at vende kortet, for at se om det er den rigtige
bane. Det kigger jeg aldrig efter, men ser i stedet efter første stræk. Er det et kort stræk eller langt stræk? Når starttonen lyder, løber jeg med det samme, folder kortet og
tager i løb en hurtig beslutning om vejvalget til første post.
Det er meget sjældent, jeg bommer første post og det er
meget sjældent, at jeg ikke har en strækvinder til første
post. Det er måske ikke særlig klogt at piske fra start på
denne måde, men det fungerer for mig. En løber som Keld
Johnsen har det lige omvendt. Han er altid bagud ved første post, men vinder ofte alligevel til sidst. Der er mange
veje, der fører til samme sted.

Og så manglede vi lige hjemturen i bil fra Viborg til Helsingør,
men det gik heldigvis uden de store trafikale problemer.
Tak Bjarne for et godt arrangement.

Mellem posterne har jeg faste proceduer: Undervejs på
strækket tjekker jeg postnummeret og husker det. Evt. ser
jeg på definitionen, hvis postplaceringen ikke er indlysende. Jeg har som mål altid at vide, hvor jeg er +- 10-20 m og
læser derfor kortet løbende. Først når jeg får øje på posten,
ser jeg på næste stræk, kigger på udløbsretningen og gør
mig klar til stempling. Jeg har fokus på at stemplingen
sker så hurtigt som muligt. Jeg har kortkontakt også i fraløbet og griber en evt. forkert retning allerede efter 10-20
m og justerer. I modsætning til mange andre læser jeg
altså aldrig frem, men tager en post ad gangen. Til sprintløb er det lidt anderledes. Der kigger jeg efter fælder på
næste stræk, hvis der er tid til det.

En deltager

Find din egen metode. Vær fremfor alt bevidst om, hvad
du gør.
Rolf

DM mellem. Jørgen guld, Rolf sølv og Dicte bronce
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DM lang, guld til Jørgen og Rolf

DM lang 2018.
Min skade i hælen er henover sommeren blevet
værre og værre, og før starten var jeg meget i tvivl,
om jeg overhovedet skulle stille op. Min hæl sagde
nej, mit hoved sagde ja, så det var yderst vanskeligt
at sætte sig ordentlig op til løbet. Jeg håbede blot på,
at smerterne ikke ville forstyrre koncentrationen alt
for meget.
Start - 1. Lige på, ser trægruppen på højre side af
slugten og rammer moserne perfekt.
1 - 2. Jeg beslutter mig hurtigt til at starte med at løbe
lige på og da jeg rammer væskekontrollen vurderer
jeg at resten af vejen skal tages venstre om. Jeg
vinder strækket. Ved post 3 får jeg en lille krog, derefter går det fejlfrit til post 6. Min oprindelige plan til
post 7 er at løbe lige på, men 10 m inde i det grønne
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fortryder jeg og vender omog løber udenom tætheden. God idé. Derefter går det igen strygende til post
11. Post 12 driller lidt, da sigtbarheden er dårlig og
jeg er for langt til venstre. Post 13 bommer jeg reelt,
da jeg ikke kan holde retningen i det gulgrønne.
Trætheden begynder at melde sig og post 14 taber
jeg også tid på. I min tilstand havde det været bedre
at løbe venstre om og tage et stivejvalg. Jeg kan se at
de sidste to poster er nemme og siger til mig selv, at
der ingen grund er til at komme udhvilet hjem og
presser mig selv.
Med Jess Rasmussen som banelægger og Erik Bobach
som stævnekontrollant var de to værste konkurrenter ude, og jeg vandt til min store overraskelse, for
jeg synes hverken jeg havde løbet hurtigt eller godt.
Rigtig god bane og heldigvis stoppede regnen 2
timer før start.
Rolf

SOKKEN

MTB-O
Kan
verdensmesteren
lægge baner?
Vores MTB-O afdeling arrangerer lørdag
d. 12. januar 2019 en af vinterens konkurrencer.
Det bliver med verdensmesteren på
mellemdistancen som banelægger.

Laus blev verdensmester i MTBO i Ungarn på
mellemdistancen i juni 2018.
Her er han flankeret af Finn Johansen (DK) på 2.
pladsen og Peter Müller (CH) på 3. pladsen.

Kom ud af fjerene og prøv om Laus kan
lægge nogle spændende baner. Der bliver
mulighed for at cykle følgende distancer:
*
*
*
*

Der er fri start mellem kl. 11 og 12 og
mulighed for at låne en kortplade og en
sportidentbrik.

5 km. let bane (kan cykles på havelåge)
7 km. svær bane
12 km. svær bane
18 km. svær bane

Husk cykelhjelm.

Vi har som sædvanlig hjælp af den samme
trofast stab.

Efter et bad i klubgården, bliver der også
lidt til ganen, hvor der, med stævnecenter
i klubgården, bliver en hyggelig eftersnak.

Mette Seir Hansen
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KEND DIN EGN

SKYDEBANEVEJ

EN GLEMT VEJ
AF ERIK TROLLE

Rejsende med rutebilen linje 342
som igen går ad Nordre Strandvej
mod Hornbæk har gennem de sidste par år undret sig over at de
kort før Julebæk møder et stoppested med betegnelsen
Skydebanevej.
Tilsyneladende er der ingen vej
men kort efter skiltet fører en
grusvej op over jernbanen til
Gammel Hellebækvej og her
møder man en ny vej der med
golfbanen på venstre hånd fører
op til Malkeledet på Esrumvej.
Det er Skydebanevej som førte op til den af garnisonen på Kronborg anlagte skydebane.
Skydebanen blev sløjfet omkring 1965 og indgik derefter i den af Helsingør Golfklub smukt anlagte golfbane.
Før sløjfningen stod der i området en stor mast med en kugle og når kuglen var hejst blev der skudt med
skarpt og al færden i skoven var forbudt.
Det er den skydebane der bliver mindet med busstoppestedet selv om et mere naturligt navn havde været
Ellemosen der er navnet for området før Julebæk Strand.

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)

11

Ungdom

SOKKEN

Ungdomstræning
Lige pludselig er der fire piger i klassen D11-12, som er
med til træningsløbene om tirsdagen. Emily har snart
løbet i to år, men har endelig fået jævnaldrende at snakke
med. Dagmar kommer fra Tisvilde Hegn og er lidt øvet,
men ikke helt sikker på at kunne klare mellemsvære baner
endnu. Frederikke har snart løbet et år og er også lige
begyndt på mellemsvære baner med støtte. Liva er lige
startet og er ved at lære korthåndtering og kortet at kende.
Indtil videre deltager de i klubbens træningsløb om tirsdagen. Når det på et tidspunkt er slut med det, rykker vi til
klubgården og starter med træninger, der foregår i
Teglstrup hegn - med pandelampe. Første gamg bliver
30/10. Jeg håber meget min skade er ovre til den tid, så jeg
kan løbe ud med poster og være lidt med som skygge,
men jeg er ikke optimist på nuværende tidspunkt.
Træningerne bliver åbne for hele klubben, men det bliver
på børnenes præmisser. Det betyder, at vi i lighed med
sidste år træner forskellige delelementer - f.eks. opfang,
ledelinjer, kurver, retningsskift, afstandsfornemmelse osv.
De poster der bliver lagt ud, kan klubbens løbere bruge til
en bane, som jeg laver, eller løbe med og afprøve dagens
delelement.
Det ville være fedt, hvis det rygtedes ude i byen, at nu var
der gang i ungdomsafdelingen igen. F.eks. klassekamerater eller naboens børn. Sig det og spørg om de har lyst til
at være med.
Rolf
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Liva, Emily, Frederikke, Dagmar og forrest Oscar, til børnekarrusel. Dicte var til TC-træning.
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Euromeeting 2018
Euromeeting blev i år afholdt i Kolding, Assens og
Christiansfeld. Det blev i år holdt som en fortræning
til WOC i 2020, som er i trekantsområdet. Der var
mix-sprint stafet fredag d.21/9, knockout kval +
knockout finaler lørdag d. 22/9 og individuel sprint
d. 23/9. Jeg var afsted med DOF´s venner. Som
mange forrige år har DOF`s venner udtaget unge på
min alder til at få en smagsprøve af at være på et
landshold. DOF´s venner er en gruppe af voksne orienteringsløber som med en sum penge hjælper de
fremtidige generationer af orienteringsløber.
Udtagelsen blev taget ud fra testløbene der blev løbet

i juni måned. Det var udtagelen til EYOC. Det gik
rigtig dårlig for mig til testløbene, og blev derfor ikke
udtaget. Men blev i stedet udtaget til denne tur med
DOF´s venner.
Sammen med 2 andre unge fra Sjælland tog vi fredag formiddag afsted mod Jylland. Vi skulle i alt
løbe 3 publikumsløbsløb. 1 løb efter mix-sprint stafetten, 1 løb før knock out finalerne, og 1 efter den individuelle sprint. Vi var i alt 7 unge afsted, og 2 ledere,
som var henholdsvis Ida Bobach og Lasse Grøn. Vi
boede i 2 sommerhuse på Fyn, hvor vi alle hjalp til at
lave mad og rydde op. Det var en rigtig hyggelig tur,
og det var rigtig spændende at se nogle af de store
stjerner på nært hold, følge med. Stævnet var også
rigtig godt afviklet.
Dicte

KLUBTØJ PÅ LAGER, SEPTEMBER 2018 incl klubrabat
PRIS
VARE
STR.
VOKSEN UNG
op til 25 år

LØBEJAKKE DAME
OVERTRÆKSBUKSER UNI
SINGLET DAME
SINGLET UNI
T-SHIRT DAME
T-SHIRT UNI
O-BLUSE M. LYNLÅS
HALSRØR MED HSOK LOGO
HENVENDELSE TIL
BIRGITTE.K@STOFANET.DK
MOBIL 22770836
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S
160 CL, L
S (LILLE)
L, XL
S
S, XL
L, XXL

582
423
185
185
212
212
291
99

434
315
138
138
157
157
216
99
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Ophelialøb
14. august

Kvindeløbet fortalt af Dicte
Det er tirsdag morgen og jeg er lige blevet vækket. Uret
viser 6.30. En halvtime efter sidder min far og jeg i bilen
og klar til at køre med Hillerød. Kl.8.00 står den på styrketræning. Derefter fra kl. 10.15 - 15.00 står den på skole.
Derefter var det hjem af og køre klar til Ophelia kvindeløbet. Jeg må ærlig indrømme at jeg ikke rigtig gad løbe, jeg
var træt efter morgentræning, og havde intet overskud
efter skolen. Men jeg vidste godt at det ville blive en rigtig
fed og smuk tur, og løbet ville blive fedt. Lige der så det
bare lidt mørkt ud, fordi jeg var så træt.
Jeg havde også rimelig høje forventninger til mig selv, og
havde mest lyst til at gemme mig væk, og glemme alt om
dem. Men mine forældre pressede på, og jeg gad jo egentlig også godt, det er bare altid hårdt at komme afsted.
Så var det afsted til klubgården for at hente nummer, og
derefter stod den på opvarmning, indtil løbet startede.
Den fælles opvarming synes jeg virkede godt, fordi den
folk til at smile, samtidig med at de blev varme og fik pulsen op.
Jeg talt med folk rundt omkring og folk var alle så klar til
at løbe og positive. Og så gik starten. Et sus gik igennem
mig som det altid gør når jeg starter. Og i dag var ingen
undtagelse. Og nu var det altså bare afsted.
De grønne træer lagde sig bag mig som jeg passerede
dem. Un Ha lå lige foran mig, og så var der også 2 damer
mere. Lige meget, hvor mange gange, jeg løber den tur, er
den lige så skøn hver gang. Men jeg må også indrømme at
det er begrænset hvor meget jeg ser, når jeg er presset til
det yderste og adrelinen pumper igennem mit blod.
Vi lagde hårdt fra start, og vi mødte som altid bakken på
den første kilometer. Tempoet blev presset op, og Un Ha
pressede på. Sammen med en fra Trinord. Da der ca. var
en kilometer igen var det Un Ha og jeg i front.
Det begyndte at syre, og jeg ramte muren et stykke før
mål, og lige der havde jeg mest af alt bare lyst til at give
slip på Un Ha og lade hende løbe, men alligevel vidste jeg
godt, at det ville jeg aldrig lade ske. Så der pressede jeg
bare endnu mere på. Og så ramte vi målopløbet, jeg
kunne godt huske, hvad der skete sidste år, men nu handlede det om 1 eller 2 pladsen. Det jeg havde set op til i så
mange år, var få meter fra mig, så nu var det bare at give
den gas. Og jeg troede knap nok på det da de kaldte mit
navn op i speakeren som vinder. En glæde vældede ind

Med de sidste kræfterfik Dicts presset sig foran Un Ha
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over mig, og jeg kunne ikke gøre andet
end at smile. Kort tid efter fik jeg blomster og chokolade. Men det første jeg
gjorde var at gå hen til Un Ha og sige
godt løbet, for hun havde presset meget
på hele vejen, og gav konkurrence lige til
stregen. Derefter stod den på hygge i
klubgården, hvor der var lækker kage og
mange gode lodtrækningsgaver. Der var
rigtig god stemning til løbet og jeg nød
det i fulde drag.

Birgitte gir vinderkram til datteren.
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Cykling

Vi må erkende at en fantastisk cykelsæson er ved at
rinde ud. Vejret har været
strålende og deltagerantallet
fint.
Vi går nu over til MTB’en.
Maleren melder ud når det
sker.
Se side 2, hvor mødested og
tidspunkt vises.
Kurt

C O M FO R T T E LT U D L E J N I N G

NO. 1
I TELTUDLEJNING

DIN LOKALE FESTLEVERANDØR I NORDSJÆLLAND
Hos Comfort Teltudlejning sætter vi en ære i,

Vi stiller typisk op to dage før, så vi er sikker på at

at levere alt hvad det hører med til en god fest.

alting fungerer - og finder du ud af, at I mangler

Når du booker os til at levere telte, borde, stole

noget, så kan vi skaffe det meste.

og tilbehør, så sørger vi for at alting står klar til
den store dag.

Ole Kyhl, teltholder

VI HAR TELTE TIL ALLE SLAGS FESTER:
Konfirmationer, Bryllupper, Fødselsdage,
jubilæer.
Firmafester, Sportsevents, Havefester,
Studenterfester, mm.
Comfort Teltudlejning støtter de lokale
fodboldklubber i Espergærde, Hornbæk og
Helsingør, Helsingør Golfklub, Helsingør
Ski- og Orienteringsklub, Svømmeklubben,
Helsingør Motorbådsklub m.fl.
Alle vore telte er certificeret af Teknologisk Institut.

Comfortudlejning APS
Hejreskovvej 15A // 3490 Kvistgaard // Tlf.: +45 4020 9700/4920 1800 // www.comfortteltudlejning.dk
olekyhl@comfortteltudlejning.dk // facebook.com/comfortteltudlejning
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Motion

50 ÅR PÅ EREMITAGEN
Fortalt af en jubilar
I 1969 gik Peter Schnohr fra Københavns Idræts-Forening
og Svend W. Carlsen fra Københavns Skiklub til
Dagbladet B. T med ideen om at arrangere et motionsløb i
Dyrehaven som skulle være Danmarks største løb.
Ideen blev godt modtaget og der blev aftalt et enkelt løb
som med 2.344 fuldførende blev så stor en succes at
Erimitageløbet i år kan fejre 50 års jubilæum.
Gennem tiden har 656.507 deltagere i alderen fra fire til 96
år gennemført Eremitageløbet.
På kvindesiden står vores Annette Hansen som den løber
fra Helsingør der har opnået størst succes idet hun sejrede
i 1979 og 1981.
En anden løber med flotte placeringer er Lisbeth Espersen
som blandede sig helt i toppen af resultatlisterne.
På herresiden har det været Ole Hansen og Bjørn
Thygesen som har stået for topplaceringer.
TROFASTE DELTAGERE
Igennem årene har Hans Jørgen Poulsen, Bent Christensen,
Jørn Lundsgård og Erik Trolle været trofaste deltagere.
Sammen deltog de i 25 års jubilæet, ved 40 års jubilæet
deltog de tre sidst nævnte medens løb nummer 45 blev
nået af Jørn Lundsgaard og Erik Trolle.

Bent Camilla, Gogge, Jørn Lundsgaard og Trolle for 25 år siden.
Nederst Trolle i 2016
Foto: Helsingør dagblad

Den 7. oktober løbes Eremitageløb nummer 50 med 23 deltagere der har været med i alle løbene og blandt disse er
Erik Trolle.
Der er lagt op til en festlig dag hvor alle jubilarerne iført
specielle trøjer bliver præsenteret på broen og får overrakt
en unik jubilæumsmedalje med indgraveret navn som et
minde om at de var blandt motionsbevægelsens pionerer.
Igen i år står mange HSOKer på startlinjen og de kan alle
se frem til en stor oplevelse som krones med flotte trøjer
og medaljer.

Annoncer i Sokken
Husk at bruge vores annoncører

Priser for 2018

-de støtter os

1/1 side.......2,000
1/2 side.......1,200
1/4 side..........600
minimum........500

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

kr.
kr.
kr.
kr.

pr.
pr.
pr.
pr.

år
år
år
år

Henv.: Kurt Jørgensen.
28 29 86 32
kurt.jorgensen@it.dk
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Geilo, Norge

Så er skituren i uge 5 2019 på plads!.
Denne gang skal vi med bus til Geilo i Norge, stedet, hvor
det hele startede med HSOK en gang i slutningen af
1970`erne. Jeg mener at kunne huske, at de 2 første skirejser gik til Geilo, men vi har været der senere, men det er
også mange år siden, så nu prøver vi igen.
Geilo er kendt for et fantastisk skiområde, der er gældende
både for alpint og langrend, og hvor langrendsløjperne går
i såvel skovområde som åbent fjeld.

Afrejsedagen fra Helsingør bliver lørdag aften, den 26.
januar og hjemrejse fredag aften, den 1. februar, altså 6
hele dage på ski.
Hvis der findes medlemmer, der gerne vil med, så kontakt
mig hurtigst muligt, hvorefter jeg undersøge, om der er
ledige pladsen.
Flemming Larsen, 23 30 41 50
fllarsen@image.dk

Klubtur til GEILO
Billeder fra en af de første skiture Jan arrangerede til Geilo.
Jan viser her hvordan man kommer sikkert
ned af fjeldet.
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Husk der er håndværkerfradrag, når vi installerer din nye alarm.
Vi kører ud til dig og gi’r et gratis uforpligtende tilbud.
DANSK VIDEOSIKKERHED.dk

• Professionel
Videoovervågning
• Privat Alarmer
• Drone Foto

60 45 11 11

DANSK VIDEOSIKKERHED - 60 45 11 11
- Professionel Videoovervågning

