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Udkommer 6 gange årligt.
Næste nr. udkommer juni

DEADLINE
28. maj

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

Klubbens bestyrelse:
Formand: Fl. Larsen
Topasvej 8
Kasserer: Gull-May
Kronb.havebyvej 17
Bankkonto: 2255-0274114126
Orientering: Torben Seir H Midgårdsvej 4
Motion:
Stig Johansen Dalvænget 10
Ski:
Lars Røpke
Baldersvej 41
Klubhus: Lille Godthåb Gl. Hellebækvej 63A

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

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

49219714
29 78 00 31
49 21 41 35
49 20 26 06

seir@post.tele.dk
stig.johansen@skolekom.dk
roepke@live.dk

Funktioner:
Tilmelding: Knud Høyer
Sekretariat:
Pr.:
Eva Müllertz
Klubtøj:
Birgitte Krüger
Materiel: Arne Olsen
Klubg.form.: Hng. Jørgensen

hsok-tilmelding@stofanet.dk

3000 Helsingør
Gurrevej 116 b
Ydonsvej 14
Abilgårdsvej 19
Gl. Hellebækvej 19 d

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

eva.mullert@email.dk

3060 Espergærde 49 20 15 16
2970 Hørsholm 45 86 10 70

anoerregaard@yahoo.dk
allyk@get2net.dk

3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør
3000 Helsingør

olai@stofanet.dk
hogsjorg@stofanet.dk

HSOK's venner:
Formand:
Kasserer:

Anni Nørregaard Sct Georgsvej 3 B.
Anna Lise Lyk Stampetoften 38

Stof til Sokken sendes til følgende:

Faste træningstider:

O-løb: Rolf Lund
rolflund@stofanet.dk
Tlf.: 49 21 17 76
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:
Henning Nielsen
heki@kabelmail.dk
Tlf.: 49 17 07 64
Annoncer, foto, layout, opsætning:
Kurt Jørgensen
Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
kurt.jorgensen@it.dk
Tlf.: 49 21 54 32

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

Klubbens
trænere:
Ungdom:

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 17.00
Tirsd.: kl. 16:45
Onsd.: kl. 09:00
Onsd.: kl. 17.00
Torsd.: kl. 17.00
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
Sønd.: kl. 10.00

Løbetræning (Turbotøserne) ....................................Klubgården
O-træningsløb (i sommerhalvåret) .........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning (tempo) .........Ndr. Strandvej (Klædefabrikken)
Cykeltræning (langtur)..........................................Klubgården
Løbetræning (interval Sjoskerne) ................................Klubgården
Terræntræning .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Cykeltræning ......................Ndr. Strandvej (Klædefabrikken)
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning ...............................................................Nygård
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (nov. dec. jan.) ...............Se aktivitetskalenderen

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.

Bemærk nye satser

gældende fra 1. jan. 2009

Kontingent
helårligt

Til og med det fyldte 25 år ............500 kr.
Fra 26 - 65 år..................................700 kr.
Over 65 år ......................................500 kr.
Familiekontingent ........................1200 kr.
Passive. ..........................................200 kr.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser:

Torben Seir Hansen tlf.: 49219714 E-mail: seir@post.tele.dk

Booking og udlejning af Klubgården:

Henning Jørgensen tlf.: 49 21 84 86 E-mail: hogsjorg@stofanet.dk
Kurt Jørgensen

Forsidebilledet

Grand Prix serien skudt i gang. Atter en gang i bidende kulde,
men med høj flot sol. Stor deltagelse og dejligt at se alle de
mange børn på den svære snebelagte rute.
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Laus Seir Hansen
Tlf: 49 21 31 51

Motion:
Stig Johansen
Tlf.: 29 78 00 31
Michael Christiansen
Tlf.: 49 21 68 45
Leif Kofoed
Tlf.: 49 22 41 31
Jørgen Olsen
Tlf.: 49 20 12 92
Fl. Poulsen
Tlf.: 49 20 17 89

Turbotøser:
Erik Trolle
Tlf.: 49 70 70 37

Ski:
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32
Finn Postma
Tlf.: 49 70 95 12

Cykling
Kurt Jørgensen
Tlf.: 49 21 54 32

SOKKEN
om at starte løbetræning op på alle niveauer! Som Stig udtrykte
det, så har vi faciliteterne til det – også trænere, så hvorfor ikke
komme i gang?
Grand Prix løbene er gået i gang, hvor 1. afdeling fandt sted den
6. marts på græsarealerne ved LO-Skolen. Selv om løbeforholdene ikke var de bedste – det var frostvejr med sne over alt, men
dog med sol – var det glædeligt at se så mange deltagere, herunder de mange børn (over 60).
Lidt spænding fra vores side som arrangør var der også, idet vi
nu endelig skulle afprøve det nye tidtagningssystem, og heldigvis gik det godt, så herefter må systemet blive en integreret del af
de kommende G.P.-løb. Nu mangler vi blot at finde en ”afløser”
til teamet med de håndholdte stopure, men måske kan et videokamera bruges!

Så fik vi afholdt generalforsamling, hvor en lille trofast skare af
klubbens medlemmer mødte op. På sin vis, er jeg lidt forundret
over, at så få medlemmer møder frem, især når jeg tænker på den
fine service, der bydes på – mad og drikke, kaffe og kager, hvor
alt er gratis – men vi i bestyrelsen må konstatere, at medlemmerne ”gider ikke generalforsamling”, hvilket er trist.

Vinteren har været meget anderledes i år, end vi normalt oplever.
Jeg kan i den forbindelse ikke mindes, at det tidligere har været
muligt, som i år, at kunne løbe på ski i DK i næsten 2½ måned!
Mange af klubbens medlemmer har da også været på enten
golfbanen eller på Gurre Sø, der begge steder har været fint til
skiløb, men det bedste sted har nok været i Grib Skov, hvor
Københavns Skiklub har kørt nogle fantastiske løjper op til stor
glæde for rigtig mange skiløbere, så en stor tak til KS for dette
arbejde.
Vinteren har dog også gives os nogle gener på andre områder!
På grund af sne og isbelagte stier, har det stort set været umuligt
at køre MTB i skovene, hvilket også var årsagen til, at vi måtte
aflyse vores MTB-arrangement i Teglstrup Hegn.
Også løb i skoven har været besværligt og vel nærmest i perioder
helt umuligt, hvis man ikke benytter pigsko, så det var helt i
orden, at den planlagte divisionsmatch den 7. marts blev aflyst
eller udsat, hvor jeg dog tror, at det bliver svært at finde en anden
dato.

Skete der så noget interessant på generalforsamlingen?
Ja, det må vel altid være interessant at få at vide, hvad der rører
sig i klubben, herunder afdelingernes planer for det kommende
år og det er bl.a. noget af det, som generalforsamlingen handler
om.
Under generalforsamlingen blev det oplyst, at det samlede medlemstal var faldet markant i 2009, hvilket givet skyldes forhøjelsen af kontingentsatserne, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Ved samme lejlighed blev det - af administrative
årsager -besluttet at omlægge opkrævningen fra hvert halvår til
helårlig. Det er tydeligt, at denne cocktail har fået en del af de
medlemmer, som ikke bruger klubben, til at melde sig ud, hvilket
er forståeligt.
Årsagen til kontingentforhøjelsen var alene begrundet i, at merprovenuet skulle anvendes til finansiering af den planlagte renovering af bade-og omklædningsrummene i klubgården, og som
det fremgår af klubbens regnskab for 2009, er dette også sket.

På trods af den megen sne i skovene, har Kortudvalget dog ikke
ladet sig genere af dette.
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at klubbens rekognoscører og
korttegnere har været i gang hele vinteren med det resultat, at
samtlige kort over de forskellige områder af Teglstrup Hegn nu
foreligger nytegnede, hvilket tillige er gældende for kortet over
Nyrup Hegn, hvilket må siges at være ganske imponerende.
For øvrigt blev det nye kort over Nyrup Hegn anvendt ved vores
arrangement af SM NAT den 10.3. og kortet skal naturligvis
anvendes igen ved klubbens forestående Påskecup. Også de 2
påskeløb i hhv. Hammermøllen og Teglstrup Hegn Øst foregår
på nytegnede kort, så det må siges at være et flot tilbud til vore
deltagere, så en tak til Jacob og John M. for jeres store arbejde.

Endvidere blev status på renoveringssagen oplyst, men siden da,
er der sket det afgørende nyt, at sagen her i skrivende stund er
”ude af vore hænder”, hvilket skal forstås således, at sagen netop
er tilsendt kommunen i form af projektbeskrivelse med et prisoverslag og financieringsplan, så lige nu afventer vi svar på, om
projektet kan gennemføres eller ej.
Der blev i øvrigt også fremlagt et par interessante emner, der begge virkede meget spændende og tillige kan give nye medlemmer!
Det ene emne blev fremlagt af Minna og omhandlede Familieorientering i 2010, hvor målet helt klart er at fange interessen for
orienteringsløb hos familier med børn, og hvor der for denne
målgruppe nu er fastlagt en række løb både her i foråret og i efteråret. Jeg håber meget på, at alle i klubben bakker Minna og hendes team op omkring dette projekt, et projekt der bestemt betyder
meget for klubbens fremtid.
Det andet interessante emne kom fra Stig, der fremlagde ideen

SYLVEST VVS A/S

49 21 59 97
Fenrisvej 13 C
3000 Helsingør

Gas- og oliefyrsservice:

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

Afslutningsvis vil jeg håbe, at I alle nu finder løbeskoene frem og
så ellers i gang med at løbe, for tro mig: ”Forårsskoven er lige om
hjørnet!”
Flemming Larsen

TOTALLØSNINGER PÅ BADEVÆRELSER OG BRYGGERS

• Blikkenslagerarbejde
• Tagrender
• Fjernvarme
• Varme
Naturgas
•
• Ventilation
• Oliefyr
• Rørisolering
• Sanitet
• Skifertage
• Solvarme
• Hjemmeside: www.sylvestvvs.dk
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Gull-M
May

fyldte 70 år den 3. marts.
Fødselsdagen blev fejret med stort
morgenbord for venner og bekendte i
HSOK’s lokaler.

Indmeldte 7 stk.)
Stig Jensen (Senior)
Rasmus Knudsensvej 8
3000 Helsingør
Martin Hultén (Senior)
Sjølundsparken 30
3000 Helsingør

Eva holdt en flot finurlig tale på vers
og høstede stort bifald.

Ulla (Senior)
Hedin (Senior)
Simon (Ungdom)
Eichenauer Nolsøe
Baunehøjen 4
3600 Frederikssund

Formanden er jo altid god til taler, finder altid de rigtige ord og takkede
samtidig Gull-May for det store arbejde hun lægger i klubben.
Redaktionen ønsker hjertelig tillykke
med fødselsdagen.

Philippe Lind Rasmussen
(Ungdom)

Montebello Allé 14 B
3000 Helsingør
Andreas Rino (Senior)
Esrumvej 13a
3000 Helsingør
Adresseændringer
Bent og Gudrun Carlsen
Strandalléen 1B.4-2
3000 Helsingør
(Ungdom:
Til og med
20 år)
(Senior: Alle
andre)

LARS LUNDSGAARD
aut. el-installatør

OBS

OBS

Husk at melde
adresseændring
til Torben Seir

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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Familieorientering

I skrivende stund har 2 familieorienteringsløb af 6 været afholdt.
Løb nr. 2 blev afholdt samme dag
som Helsingør Messen åbnede. På
messen var vi en del af Helsingør
Sportunion/Idrætsteam, Helsingør Kommune, hvor vi havde fået
en enestående mulighed for at
promovere konceptet ved uddeling af foldere. Dette som følge af
det samarbejde, der er etableret
med Helsingør Kommune, der
støtter vores initiativ som en del af
det kommunale projekt ”Helsingør i Bevægelse”. Vi er bevilget
20.000 kr. i 2010 og i 2011 og målet
er, at udbrede tilbuddet Familieorientering som en for nogen en
ny og anderledes motionsbegivenhed, hvor kendskabet skal ligge på
højde med Sundstafetten.
I indeværende forårssæson har vi
fået købt 2 borde til brug i skoven,
fået trykt 2.500 stk. flotte foldere,
der er lavet pressemeddelelser, vi
er på diverse hjemmesider kommunalt med konceptet og i forbindelse med efterårssæsonen vil vi
blive dækket af annonceringer +
nye foldere. Derudover betaler
kommunen for kort, saft, frugt og
præmier i forbindelse med arrangementerne.
Vi har her fået skabt en enestående
chance for foryngelse af vores
klub, og vi må derfor alle hjælpe
hinanden med at være dér for de
forhåbentligt nye og kommende
O-løbere.
/Minna

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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Aktivitetskalender 2010 for alle afd. i HSOK
Se opdateringer på vores hjemmeside www.hsok.dk
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Træningstider for løb og cykling, se www.hsok.dk

DATO SKOV

MØDESTED/oplysn.

Arrangør

Kategori

26-mar
27-mar
28-mar
01-apr
02-apr
04-apr
05-apr
09-apr
10-apr
13-apr
16-apr
17-apr
18-apr
18-apr
20-apr
21-apr
23-apr
24/25
27-apr
28-apr
01-maj
04.-06.
04-maj
05-maj
05-maj
07-maj
08-maj
09-maj
11-maj
12-maj
14-maj
16-maj
18-maj
19-maj
21-maj
22-maj
23-maj
23-maj
24-maj
25-maj
26-maj
30-maj
01-jun
03-jun
04-jun
05-jun
06-jun
08-jun
10-jun
11-jun
15-jun
17-jun
18-jun
19-jun
22-jun
25-jun
29-jun
02-jul
09-jul
16-jul
16-18
23-jul
26/30
30-jul

se o-service

FiF, Ok Øst og Roskilde
FiF, Ok Øst og Roskilde
FiF, Ok Øst og Roskilde
HSOK /Fredensborg
HSOK
HSOK John
HSOK Lasse
Hans H. og Agnete
OK Djurs
HSOK
Røde
Søllerød
DSR
HSOK
HSOK
Farum OK
Palle (Gæsteløb)
Sv.borg/OOK
HSOK
PI
Ruth og Mogens
Palle og Søren m. fl.
HSOK
HSOK
Ok Skærmen
Eva og Agnethe W.
PI
Pi
HSOK Laus
HSOK Torben
Arne og Inge
Allerød OK
HSOK
FiF
Bent og Gudrun

Spring cup Nat
Spring cup klassisk
Spring cup stafet
Påske cup
Påske cup
Påske cup
Påskecup og fam. O-løb
Grå sokker
DM nat O-løb
Karrusel og fam. O-løb
Grå sokker
SM-o-løb stafet
SM-o-løb lang
Craft Grand Prix løb
Karrusel og fam. O-løb
Skovcup O-løb
Grå sokker
DM-Sprint/Ultralang
Karrusel og fam. O-løb
Skovcup O-løb
Grå sokker
Grå sokker
Karrusel
Craft Grand Prix løb
Skovcup O-løb
Grå sokker
KUM lang o-løb
KUM stafet o-løb
O-løb klubmesterskab
Skovcup O-løb
Grå sokker
Divisionsmatch
Karrusel
Skovcup O-løb
Grå sokker
MTB O-cup
MTB O-cup
Pinse o-stafet
MTB O-stafet
Karrusel
Skovcup O-løb
Divisionsmatch O-løb
Karrusel O-løb
Sommer O-cup
Grå sokker
Skovcup O-løb finale
Craft Grand Prix løb
Karrusel O-løb
Sommer O-cup
Grå sokker
Karrusel O-løb
Sommer O-cup
Grå sokker
3 Skåninger + 1 Dansk
Karrusel O-løb
Grå sokker
Karrusel O-løb
Grå sokker
Grå sokker
Grå sokker
Hallands 3-dages O-løb
Grå sokker
Marathon løb
Grå sokker

Hornbæk Plantage
Gribskov Nord
Gribskov Nord
Gl.Grønholt Vang
Hammermølleskoven
Nyrup Hegn
Teglstrup Hegn NØ
Stenholt Vang
Grenå plantage
Egebæksvang
Gurrevang
Gribskov Vest
Ny Tolstrup
Ålsgårde
Danstrup
Krogenlund
Teglstrup Syd
Nyborg/Krengerup
Teglstrup S.
Ermelunden
?
Træningslejr
Klosterris
Tikøb 5èren
Hornbæk Vest
Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn
Teglstrup Hegn NØ
Teglstrup Hegn
Gl.Grønholt Vang
St. Dyrehave
Horserød Nord
Kildeport
Klosterris
Hvalsøskovene
Klinteskoven
Tisvildehegn øst
Grib Skov
Nyrup Hegn
Rude skov
Stenholt Vang
Gl.Grønholt Vang
Hareskovene
Grib Skov
Liseleje
Danstrup
Bøndernes Hegn
Indelukket
Hornbæk Plantage
Hareskovene
Nyrup Hegn
Hammermølleskoven
Stenholt Vang
Danstrup
Egebæksvang
Teglstrup Syd
Hornbæk Øst
Danstrup
Teglstrup NØ
Bornholm
Egebæksvang

Kratbjerg Krak 55k3
ved Hammermøllen
Smedebakken indkørsel fra N.
Klubgården
A6 gl. vejbue
se o-service
Flynderrupgård
Gurrevej P.
se o-service
se o-service
Mountainrace
Hornbækvejen P-plads
Rosenlundsvej 27 Lynge
Esrumvej skærm opsat
se o-service
Gurrevej
Ermelundsværket
Vandretur
Pedersborg Sorø
Hornbækvej-Klosterris SØ
se Grand Prix hjemmeside
Strandvejs P.

Klubgården m. spisning
Klubgården
Kratbjerg
Esrumvej P.plads midt
Hornbækvej trekant

Tisvilde Hegn OK
Ok S.G.
HSOK
Søllrød Ok
FIF
Farum ok
Ballerup Ok
Marie og Benny
Finalegruppen
HSOK
HSOK
Ballerup Ok
John og Vibeke
HSOK
Ballerup Ok
Henning J.

Gurre Kirke, Gurrevej
Rudegård Stadion Holte
Kratbjerg v. Helsingørvej
vej 227 Gillelejevej
Espergærdeløbet
Helsingørsvej,skovens SØ-hj.
Ved fængslet
Strandvejen Store P.plads
Gurre Kirke, Gurrevej
Edens Have, Skindersøvej

Kildeholm ok
Henning N.
HSOK
Flemming
Gunnel og Inge
Gull-May og Jan
Ungdom v. Minna
Søren og Karen

A6 Rostgaards Stene
Strandvejen
Esrumvej Øst P.
Strandvej øst P.
Hornbækvej v. søen
Koarp Sverige
Klubgården
Etape Bornholm
Flynderrupgård

Jette
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Start

10
10
10
10
10
17
10

10
17
16.30
10
17
16.30
?
17
18.30
16.30
10

17
16.30
10
17
16.30
10

17
16.30
17
10
10
17
10
17
10
17
10
17
10
10
10
10
10

SOKKEN

De grå Sokkers

1. maj tur

Vi mødes lørdag d. 1. maj kl. 10.06 på Firhøj trinbræt.
Togrejsende: Tryk for stop!
(Hornbæk-Gilleleje-banen fra Helsingør kl. 9.31 ankommer
til Firhøj kl. 10.06).
Vi kan allerede nu afsløre hele turen i de mindste detaljer:
Vi skal opleve det meste af Nordsjælland og vi skal med
vores solide fodtøj betræde såvel uvejsomt terræn som
bedre stier og mindre veje. Måske kommer vi på afveje!
Ud over lidt små overraskelser undervejs skal vi nyde et
ganske overdådigt frokostmåltid – nemlig jeres egen medbragte madpakke!
Vi slutter på Firhøj trinbræt, hvorfra der afgår tog tilbage
til Helsingør kl. 13.37, 14.37 eller 15.37 afhængig af
madpakkens størrelse!

MASSAGE

Turledere: Ruth og Mogens

Helsingør Therm
Har du tænkt på-

NatureLife – Klinik for Massage

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,

v/ Minna Warthoe
H.P. Christensensvej 1, 3000 Helsingør
Tlf.: 2071 9890
info@minnawarthoe.dk
www.minnawarthoe.dk

o.s.v.

Priser for HSOK-medlemmer:
• HotStone massage, 90 min., . . . . . . . . . . . . . .kr. 500,(normalpris 575,- kr.)
• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min., . .kr. 425,(normalpris 500,- kr.)

49 21 22 11

• Massage, 60 min., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 300,(normalpris 400,- kr.)
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ORIENTERINGSAFDELING EN
Formand:
Torben Seir Hansen, Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 97 14, E-mail: seir@post.tele.dk
Arrangementsudvalg:
Søren Østergaard, Bøgebakken 21, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 58 53, E-mail: soeren.oestergaard@stofanet.dk
Træningsudvalg og skovtilladelser:
Palle Breuning, Kølen 3, 3070 Snekkersten
Tlf.: 49 22 59 88, E-mail: palle.breuning@mail.dk
Ungdomsudvalg:
Minna Warthoe, Midgårdsvej 4 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 97 14, E-mail: miwa@tdcadsl.dk
Kortudvalg og kortdepot:
Jakob Vang, Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 09 96, E-mail: jakva@stofanet.dk
Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk

Divisionsmatch aflyst, næste forude.

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

Som bekendt blev den første divisionsmatch i 3. div. aflyst,
og godt for det! Med snemængderne i det sydsjællandske
kunne det ikke lade sig gøre. Således slap vi for den lange
vej, idet jeg har svært ved at forestille mig, der kan arrangeres en anden match i stedet.

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

Det betyder så, at resultatet af den næste match bliver
afgørende for, om klubberne skal i op- eller nedrykningsmatch. Denne vigtige match finder sted den 30. maj i Stenholt Vang. Indbydelsen findes allerede både på nettet og i
klubgården. Sæt med det samme et fedt kryds i kalenderen
og tilmeld jer, enten på o-service eller på listen i klubgården. Omkr. den 20 maj skulle et slagstærkt hold gerne være
på plads. Er I ikke klar over, hvilken bane I skal løbe, så tilmeld jer bare. Rolf og jeg skal nok rokere lidt rundt, hvis
det er nødvendigt.
Vi kører i egne biler. Sig til, hvis I mangler hjul under fødderne, så skal jeg nok fikse det. Selvfølgelig hygger vi os
efter løbet med kaffe og en bid kage. Forholdene kan ikke
blive bedre: kort kørselsafstand og en skøn forårsskov at
muntre sig I. Vi ses!
Eva

Annoncer i sokk e n
Priser for 2010

1 / 1 s i de . . . . . . . 2 , 0 0 0 kr . p r . å r
1 / 2 s i de . . . . . . . 1 , 2 0 0 kr . p r . å r
1/4 side..........600 kr. pr. år
mi n i mum. . . . . . . . 5 0 0 kr . p r . å r
Henv.: Kurt Jørgensen. Tlf.: 49 21 54 32
kurt.jorgensen@it.dk
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Sommer
Klubtur
2010
Løb: Mellbystrand og omegn

16-18 juli 2010

Klubtur til Hallands 3-dages
HSOKs Familie- og Ungdomsudvalg arrangerer igen i år klubtur til Hallands 3-dages - denne gang med løb i området ved Mellbystrand,
som er beliggende ved Laholmsbugten ca. 70
km nord for Helsingborg.
De tre løb afholdes 16-17-18 juli med første
start fredag den 16. juli kl. 17.
Vi har reserveret Helsingborg SOKs Klubstuga
i Koarp på Hallandsåsen til opholdet.

Indkvartering: Koarp på Hallandsåsen

Der er kun ca. 25 km fra Korarp til Mellbystrand.

Pris for indkvarting på Koarp:

150 kr. for voksne og 50 kr. for børn/ungdom (for 2 nætter, ekskl. mad).

Tilmelding til klubtur og løb:

Til Torben Seir (e-mail: koarp@hsok.dk) eller på tlf. 49 21 97 14, senest 20. juni 2010.

Der foreligger endnu ikke indbydelse til selve løbene, men følg med på www.hsok.dk, som vil blive opdateret med flere
informationer, så snart de foreligger.
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Tips og tricks
For en gangs skyld er
her et tip som kan bruges af både orienteringsløbere og motionsløbere.
Dagens tip er: Før
træningsdagbog!
Der findes elektroniske
på nettet f.eks. på adressen http://www.orientering.dk/dagbog/ Jeg
bruger blot min almindelige Maylandkalender
og noterer hvad jeg har trænet og skriver det senere rent på
computeren.
Fordele:
- Du kan bedre finde ud af din træningstilstand.
Data om tider er et godt analyseredskab. Hvis du er avanceret
noterer du også vejr, underlag, hjertefrekvens mm.
- Motivation. Det er en fornøjelse at nedskrive et godt
træningspas og det giver en lyst til næste.
- Dårlig samvittighed. Hvert hul i træningsdagbogen gør det
lidt nemmere at få løbeskoene på.
- God træningsplanlægning. Når man kan mærke man er inde
i en god periode har man i sin træningsdagbog den bedste
opskrift på, hvordan det skal gøres en anden gang.
- Dårlig træningsplanlægning. Er du nede i en bølgedal har
man i sin træningsdagbog en opskrift på, hvordan man ikke
skal gøre en anden gang.
- Du kan gå tilbage i dine dagbøger og svælge i minderne om
gode træningsture/konkurrencer.
Ulemper:
- Lad det ikke blive en besættelse at få fyldt alle dage.
- Skadesrisiko. Det kan netop være fristende at tage en løbetur, selv om kroppen har brug for hvile.
- Overfortolkning. Data fra tidligere perioder med gode eller
dårlige perioder kan blive overfortolket.
Rolf

Fredning af vildt?

Der er forslag om at dele af Grib skov i fremtiden helt skal friholdes for orienteringsløbere, med henblik på at skåne
vildtbestanden for den oplevelse. Det kan godt undre mig at
dyrerne har brug for fred. Her er et billede af et af de rådyr
som jeg dagligt ser
fra Kongevejen
mellem Nyrup
Hegn og Egebæksvang. Helt uforstyret spiser de af vintersæden få meter
fra E4, hvor der
passerer ca. 30000
biler i døgnet.
Selvfølgelig skal
dyrene have fred i
yngleperioden,
men jeg har svært
ved at se at de
tager skade af lidt motion resten af året. Og jo flere mennesker
de ser uden gevær i hånden, jo mere ser vi også til dem.
Rolf
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Det er trist at blive gammel?
Nogle gange bliver jeg grebet af en mild depression. Fra nu af og
til jeg går i graven, vil jeg bare blive langsommere og langsommere til at løbe og det er næsten ikke til at holde ud at tænke på.
Men her i denne herlige vinter, som dog heldigvis også ved at
være slut, er jeg blevet mindet om at der er områder, hvor jeg stadig har fremgang. Jeg taler her om den i Danmark lidt uglesete fri
teknik (skøjteteknik) indenfor langrend.
Nogle gange kan man godt få det indtryk, at det fineste indenfor
skiløb er at løbe klassisk teknik, hvor skøjteteknikken ligesom er
lidt snyd. På en klar 3. plads i hierakiet kommer slalomløberne
eller “træk og slip”-løberne som de nedsættende bliver kaldt.
Bullshit!
Jeg startede med at løbe skøjteteknik da jeg skulle trække min søn
i pulk for over 20 år siden. Sneen det år egnede sig ikke til klassisk og det gav et mere glidende løb og færre ryk i pulken at skøjte sig frem. Siden da er jeg blevet mere og mere glad for det
bevægelsesmønster, der følger med og jeg har oplevet at det
niveau jeg nåede den forrige vinter, ja der startede jeg den efterfølgende. I mange år mestrede jeg kun padling og evt. glidende
sildeben, men intensiv træning i dobbelttakt og enkelttakt har
udvidet mit repertoire. Og det er rigtig fedt.
I denne vinter har jeg kunne løbe på ski stort set hver dag indtil
midten af marts (pånær 14 dages sygdomspause). Og jeg udnyttet
det. På de langsomt svindende sneklatter har det efter en nat med
frost været ikke mindre end superføre til skøjt!! Fornøjelsen er
langt større og farten højere end ved klassisk teknik. Ikke noget
med bagglid og jo mere iset sneen er blevet, jo bedre er den blevet.
Min erfaring med skøjteteknik er, at det med den rette teknik ikke
er mere anstrengende end at løbe klassisk. Nærmest tværtimod.
Hemmeligheden er at kunne holde balancen på en ski og turde
lægge hele vægten ind over den ski man glider på. Jo mere man
evner og tør det, jo lettere går det. Det er selvfølgelig nemmest,
hvis man har et par skøjteski, men det vigtigste er sådan set at
have nogle stave, der er 10-15 cm længere end til klassisk.
Jeg hørte Chris Macdonald i TV sige at han trænede 7 gange om
ugen, men at han tvang sig selv til det. Kun ca. 2 gange om ugen
synes han det var sjovt at træne. Det er godt nok sølle. Hvis jeg
havde det sådan, lå jeg i sofaen hver dag. Chris har nok ikke
prøvet at løbe på ski på en 500 m lang snefane med 30 km i timen
og lave en blæret opbremsning for enden.
Start træningen næste vinter - i år er det slut i Danmark.

Rolf

SOKKEN
Første hold HSOK´ere udlært i

hjerte-lunge-redning.
Primo marts blev det første af 2 kurser afholdt i basal hjerte-lunge-redning (hjertestop-genoplivning) – en stor succes. Som lovet ankom et veloplagt og meget levende
undervisningsteam, dog var den ene narkosesygeplejerske
blevet erstattet med en erfaren akutlæge, ligeledes fra Hillerød sygehus, hvilket ikke gjorde underholdningsværdien
mindre.
Stor koncentration, entusiasme og gå-på-mod var kendetegnende for samtlige kursister, der alle som en fik vakt
mere end én til live den aften – til musikken fra Queens
”Another one bites the dust”.
Næste kursus afholdes d. 30.03.2010, hvor vi igen vil byde
velkommen til Kirsten & Troels + deres altid samarbejdsvillige dukker.
/Minna

SUPER, tomlen op, sådan skal det gøres siger Troels!
Arne i fuld gang med at genoplive dukken.

Sygeplejerske Kirsten hjælper
med hjertemassage.

H.S.O.Ks Venner

Jørgen Jensen modtager
Lederprisen 2010 af Annie

På den nylig afholdte generalforsamling hos HSOKs
venner blev lederprisen for 2009 uddelt.
Vennernes formand motiverede udvælgelsen som følger:
Årets lederprismodtager har i alle sine medlemsår af
HSOK – nok op imod 50 år – været en vigtig
brik i klubbens lederteam, både i bestyrelsesarbejde,
hvor Jørgen bl.a. har været kasserer og endvidere beklædt posten som formand for ski-afdelingen ,
men også som en fast medhjælper ved mange af klubbens arrangementer.
Da DOF for snart en del år siden valgte at indføre ITsystemet ”SportsIdent”, et registreringssystem
der anvendes både før , under og efter løbet, accepterede Jørgen at blive klubbens ansvarlige leder
af dette system, et job Jørgen siden da har varetaget
med meget stor succes. Det skal bemærkes, at
Jørgen stort set har været med i alle klubbens arrangementer, hvor SI-systemet anvendes, siden dettes
indførelse – og det er rigtig mange.
Jeg vil bede Jørgen Jensen komme op og modtage

HSOKs venners Lederpris 2009
– Diplom samt
en check stor kr. 2000,00.
Med anerkendende håndfaste
klapsalver tilkendegav generalforsamlingen det populære
valg.
H.S.O.Ks Venners generalforsamling :
Referat foreligger på HSOKs hjemmeside – klik HSOKs
venner.
Kommende arrangementer :
25. april
Forårstur
15. juni
O-løb og Grill-fest
3. sept.
Afrejse Alpetur
13. nov.
Efterårs-komsammen
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Sommerferieorientering.

I lighed med de seneste år har vi også i år tilbudt at arrangere sommerferieorientering. Jeg har endnu ikke fået
nogen tilbagemelding, da tilmeldingsfristen først udløber i
næste uge. Men jeg har indgivet vort tilbud på samme
måde som tidligere. Vi får et rådighedsbeløb og afregner så
efter arrangementet.
Datoerne bliver den 6., 8., 13. og 15. juli, kl. 10 – 12. Jeg
håber, at flere af vore unge løbere har tid og lyst til at fungere som instruktører. Det plejer at være mægtig hyggeligt, og så falder der endda lidt klingende mønt af. Der skal
helst være 3-4 instruktører hver gang.
Jeg håber, Laus vil udtænke banerne og Torben trykke
dem, så vi kan præsentere vore gæster for flotte kort, der
kan give dem en god oplevelse i skoven, så de forhåbentligt får lyst til at komme igen.

Ungdomstræning fra
Klubgården

De af vore ungdomsløbere, der ikke skal instruere, er velkomne til at kigge ud og se, hvad der foregår. Tag gerne en
kammerat med. Jo flere, vi bliver, jo hyggeligere er det.
Selvfølgelig slutter vi med et glas saft og en bid kage.

Ungdomstræning for børn- og unge i relation til orienteringsløb vil fra april 2010 ligge på torsdage - første
træningsdag være

Sæt kryds i kalenderen med det samme. Jeg hører gerne fra
interesserede. Vi skal have gang i ungdomsafdelingen i år!
Forhåbentlig kan både familieorientering og sommerferieorientering bidrage dertil!
Eva Müllertz

8. april 2010, kl. 17.00
Selve træningen vil foregå i tiden 17.00 – 18.30. Du skal
klæde om, vi skal lave fælles opvarmning og så skal du i
gang med dagens emne for træningen. Når du kommer
hjem fra skoven skal vi høre om din tur.
Den egentlige træningsplan vil du få udleveret ved første
træningsdag.
Træner-teamet består af: Morten Wendelboe, Lasse Nilsson, Laus Seir, Tommy Jensen, Eva Müllertz og Minna
Warthoe.
/Minna

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

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

SOKKEN
Ungdomssiderne April

ter har fællesspisning i Klubgården. Her bliver der også
kåret en ungdomsmester. Det starter kl. 17 og opslag og tilmelding kommer senere.

Husk at hvis I har en god historie som skal med på Sokkens Ungdomssider, er I meget velkommen til at kontakte
mig. Det kan jo være en historie fra et kursus, et godt løb
du har deltaget i, en vittighed J. Min mailadresse er lassenilssondk@hotmail.com og mit telefonnummer og adresse
kan I se på i boksen.

16. maj er der åbent divisionsløb i Store Dyrehave, før vi
selv skal løbe divisionsmatch, 30. maj i Stenholt Vang i
slutningen af måneden. Derudover er der også en række
Mtb-O løb på Sjælland. Fælles for alle disse tilbud er at
man kan tilmelde sig via o-service, listerne i klubgården
eller ved at kontakte en fra familie- og ungdomsudvalget.

Godt forår fra Lasse og resten af familie- og ungdomsudvalget.

Forårets første resultater

SkovCup-løb i foråret 2010:
I løbet af april og maj måned er der igen Skovcup. Herunder er de forskellig skove med datoer og Adresser.
Løbene foregår mellem 16.30-17.45 og der er fem baner fra
en snitzlet 1 km børnebane op til en svær 5 km bane.
Ønsker i flere oplysninger kan de findes på skovcup.dk

Orienteringssæsonen er så småt startet, men det har været
noget mere besværligt end tidligere år på grund af al den
sne og is, der har lagt sig som en dyne over skovene. Nu er
der endelig tegn på forår med en masse spændende løb og
forhåbentlig flotte resultater af jer dygtige ungdomsløbere.

Dato: Skov: Arrangør: Mødested: Krak:

Vi skulle jo have løbet divisionsmatch d. 7 marts, men på
grund af vejret blev denne match aflyst, så der ikke nogen
resultater at fortælle om der. Nu må vi bare sørge for at blive endnu bedre til den anden match i Stenholt Vang 30.
maj.

21.04.10 Ermelunden PI Ermelundsværket 117 K5
Soløsevej 69, 2820 Gentofte
28.04.10 Krogenlund Farum OK Børnehaverne 94 B7
Rosenlundvej 27, 3540 Lynge
05.05.10 Jonstrupvang OK Skærmen Walgerholm 3, 115 F7
3500 Værløse
12.05.10 Marienlyst HSOK Gl.Hellebækvej 63 A 28 B5
3000 Helsingør
19.05.10 Grib Skov, Syd FIF Kildeport, 54 K3
Kildeportvej, 3400 Hillerød
26.05.10 Geel Skov Søllerød OK Teknikerbyen, 107 D5
2830 Virum

Søndag 14. marts deltog Malthe i H10 i Vintersbølle Skov
og blev en flot nummer to kun et lille minut efter nummer
et.
Udover orientering har et par af klubbens ungdomsløbere
deltaget i HSOK`s egen Forårs Cross. Konkurrencen foregik på de snedækkede arealer bag LO-skolen. Sara blev nr.
9 for piger under 11, mens Malthe fik samme placering hos
drengene. Udover de to deltog Zilas Dufke og Mathilde
Poulsen også, og alle fire løber på holdet HSOK kids. Hos
pigerne fra 12-15 år blev Maja en flot nr.4. Herfra ønskes
der held og lykke med resten af løbsserien.

Lørdag 05.06.2010 (Grundlovsdag) er der SkovCup-Finale!
Finalen er i Melby med start fra Liseleje. (KRAK: 40 F2)
Mødestedet er den store P-plads for enden af Lisehøjvej,
3360 Liseleje.
Start er mellem kl. 11.00 og 12.30. HUSK BADETØJET!
Tilmelding sker via www.o-service.dk hvis du er medlem
af en o-klub.
For ikke-klubmedlemmer tilmeldes på dagen.
Finalen arrangeres af alle klubberne i fællesskab og markerer
sæsonafslutningen med præmieuddeling.

De kommende løb (april og maj
April måned åbner med HSOK`s Påskecup, der løber over
påsken på nær lørdagen. Det er ikke nødvendigt at deltage
i alle løb, det vælger man selv. Tre af fire løb er tællende i
en samlet slutstilling. Det plejer at være rigtig hyggelige
dage. Sidste tilmeldingsfrist er 26. marts.

HUSK NY FAST ORIENTERINGSTRÆNINGSDAG OM TORSDAGEN
MED MØDETID KL 17.00. FØRSTE GANG
8. APRIL. VI SES

Ugen efter påskecuppen er der et C-løb i Bognæs Skov på
Tuse næs, og i weekenden den 17.- 18. april er der SM
(Sjællandsmesterskaber) i stafet og individuelt. Man skal
ikke lade sig skræmme af, at det er et mesterskab, der er
plads til alle i løbene. Stafetten foregår lige i nærheden i
Grib Skov, mens søndagens løb er Ny Tolstrup ved Roskilde.
I april starter der også en løbsserie af sprintløb om onsdagen, første gang 18. april

FASTE POSTER
- fortæl vidt og bredt

I maj er der det traditionelle klubmesterskab tirsdag 11.
maj, hvor vi starter med at løbe i Teglstrup Hegn, og deref-

om muligheden
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Flot start på Craft Grand Prix
2010
187 aktive atleter deltog lørdag
den 6. marts i Craft Grand Prix
seriens første løb - HSOK's
"Forårs Cross" på LO-Skolens
græsarealer - Det var et yderst
hårdt løb efter vinterens hærgen!
Vinder af løbet blev Daniel Skaaning
Sandersen, Løberen/Adidas, i fin stil.
Han gennemførte den 6 km lange, seje
og kuperede rute i den flotte tid 21:15.
En rigtig flot præstation, når vejrliget
tages i betragtning. Godt nok var der på
dagen det skønneste solskinsvejr, men
vinterens snefald satte sine spor. Løberne skulle forcere snedriver og
isflager. Så LO-Skolens græsplæne var
noget "tung" og knoldet under selve
løbet. Daniel Skaaning Sandersen havde
på de første runder af i alt fire runder
følgeskab af Kenneth Rasmussen, Running Rhino Elite. Men Kenneth Rasmussen måtte sande, at det for tiden er
Daniel Skaaning Sandersen, der er den
stærkeste lokale løber. Kenneth
Rasmussen kom i mål i tiden 21:30.
Michael Sørensen, O-Racerne, blev
nummer tre i tiden 22:13. Michael
Sørensen lå længe og kæmpede med
Lasse Lynhe, Running Rhino Elite. Men
Michael Sørensen holdt 3. pladsen hele
vejen til mål. Lasse Lynhe gennemførte
løbet i tiden 22:21.
På femte pladsen kom Lasse Wester,
Es'erne, i tiden 22:37.
En yderst flot præstation af atleterne. Og der tegner sig allerede nu et billede
af mange jævnbyrdige kappestrider i
resten af Craft Grand Prix.

deltagere fra den danske elite indenfor
atletik og orienteringsløb med i vores
løbsserie sammen med motionisterne" "Det er hele idégrundlaget for løbsserien" - "Ja, at der er plads til alle, der bliver givet plads, ingen skubberi og der
bliver ikke kigget skævt til én, fordi
man er rigtig hurtig eller knap så hurtig!"

Annette Hansen viste fin form og førte
kvindeklassen lige til sidste meter, hvor
hun blev overspurtet
Længe så det ellers ud til at Annette
Hansen ville løbe af med sejren, men
hun blev altså overspurtet til sidst! Tanni Leth Christensen er i det lokale løbemiljø et ukendt navn, men mon det
varer ved efter lørdagens flotte præstation!! Nummer tre i kvinderækken blev
Rikke Christensen, HSOK Mix, i tiden
27:46. Rikke Christensen har tidligere
vundet afdelinger Craft Grand Prix og
mon ikke hun igen i år vil være med
helt fremme i førerfeltet.
Nummer fire i kvinderækken blev Lærke Lileøre, Atrigutterne, i tiden 28:08 og
på femte pladsen kom Ditte Holme,
HSOK & Nordvestskolen Mix. Hun
gennemførte i tiden 30:33.
Det tegner til en yderst spændende og
jævnbyrdig sæson i Craft Grand Prix.
Med nye navne, der blander sig i top
striden hos både herrerne og damerne i
dette års Craft Grand Prix.
"Ellers er det glædeligt, at der både er

Bedste kvinder
Bedste kvinde blev Tanni Leth Christensen, Marathonsport, - Hun vandt i tiden
26:09. Men det var først efter en lang og
sej kamp afsluttende med et drabeligt
spurtopgør med den lokale hsok atlet
Annette Hansen, at Tanni kunne løfte
hænderne i sejrsrus! Annette Hansen
kom i mål et sekund efter vinderen!
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HSOK placeringer
Hvordan gik det ellers for de friske
HSOK atleter?
Ud over de tidligere nævnte kvinder,
blev det også til fine placeringer for Helle Svendsen, HSOK Mix - Et relativt nyt
frisk pust i HSOK. Helle gennemførte i
tiden 32:34 og blev samlet nummer 7 i
kvinderækken. Desværre er det åbenbart ikke lykkedes at stable et "Turbotøser" hold på benene!! - Men i stedet
løber en del af de friske mandags Turbotøser på holdet "Lady Birds!" Og det
er jo også godt! Bare trist, at det ikke er
et "officielt" HSOK hold! Katrina Hörnqvist Rasmusen, Lady Birds, blev
nummer 13 i tiden 34:19. Lisbeth Jørgensen, Lady Birds, gennemførte i tiden
34:55 og blev nummer 15. Inge Olsen
blev samlet nummer 16 og vandt samtidig sin klasse K60 i tiden 35:01 - Super
flot løbet af Inge! Anne-Marie Lenneings Bagger, Lady Birds, blev samlet
nummer 20 i tiden 36:17. Lotte Waldorf,
HSOK Mix, endnu et nyt frisk medlem i
HSOK blev nummer 26 i tiden 37:52.Alt i alt må vi konstatere, at der en masse "Turbotøser," der deltager med nummer på brystet! - Og det er en rigtig god
og positiv udvikling! Fortsæt endelig
med dét! Tag eventuelt veninderne med
til det næste løb!

Motion
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På herresiden blev
bedste HSOK’er
Michael Stenvang,
HSOK
SameSame.dk, på
17. pladsen i tiden
24:45. - Flot løbet af
Michael, som vi dog
sjældent ser i
HSOK... Men placeringen kom først i
hus efter en lang og
opslidende kamp
og fight med Jørgen
Olsen ! Jørgen gennemførte i tiden
24:50. På 20. pladsen kom Jens Jonassen, HSOK Craft.se,
i tiden 25:07. - Ole
Hansen, SameSame
dk, har gennemført
ét motionsløb i år og kom i mål i tiden
25:30. Denne præstation rakte til en 22.
plads.
- Det var nok til at slå Peter Arhnung,
der ankom til målet efter at ha’ været
ude på den hårde rute i 25:44. Motionsformanden skulle også lige vise flaget og kom i mål i tiden 25:58...
Men nu er tiden og placingen
jo ikke altid det vigtigste! Det
er dét at være med!
- Vi kan desværre konstatere, at det kniber med top
placeringer for vores
ellers så friske mandlige
atleter! - Om det skyldes
alderen, manglende
træning eller om der er
kommet mere konkurrence fra “fremmede” løbere
skal være usagt! ¨
Meeen.....
Børnerækken
Vinder af børnerækken for
drenge blev Jens Gjersøe, Stald
Hylle. Han gennemførte den 1.5
km lange rute i den fine tid 5:39.
Jens Gjersøe er et spændende talent som
tidligere har vundet en afdeling i Craft
Grand Prix serien. Jakob Karlsen, Stald

Hylle, blev nummer to i
tiden 6:19. - Efter en
spændende dyst med
Kasper Schou Rosenquist, Hornbæk Is. Kasper
Schou Rosenquist gennemførte i tiden 6:25.
Nummer fire blev Oskar
Lileøre, Atrigutterne,
lige akkurat foran Christian Honoré Olsen,
Hornbæk Is. De gennemførte i henholdsvis 7:06
og 7:09
Hurtigste pige blev
Nikoline Lund Jensen,
Contolling.dk, i tiden
6:41. Nikoline Lund
Jensen lå længe og kæmpede med Emilie Pauline
von Fyren Kieler. Men
på dagen måtte Emilie se
sig slået med fem sekunder i mål. Nummer tre hos pigerne blev
Sara Arhnung i tiden 6:55
Maja Brinch og Emilie Ryberg Vikkelsø
blev nummer fire og fem i henholdsvis
7:25 og 7:43.
Hjælpere
Til sidst skal der fra motionsafdelingens formand lyde et rigtig stort “Tak for hjælpen!” til
alle de flittige hjælpere Specielt Ivan B. og Søren C.
har igen igen ydet en rigtig super stor indsats i
forbindelse med hele
arrangementet og kreeret
en rigtig god og spændende cross rute - TAK!
- Og til aller aller sidst
skal der endnu en gang
også lyde et rigtig stort
TAK! til vores trofaste
præmie sponsor, ikke bare
i forbindelse med HSOK
Cross’en men også i forbindelse med “Helsingørmesterskabet i 10 km landevej/ klub
10’eren” - Murerfirmaet Lars M.
Nilsson ApS ved David Nilsson - Han
giver løbene den sidste finish! - TAK!
Og samtidig siger vi også tak til vores
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hovedsponsor i forbindelse Craft Grand
Prix serien: Craft sportsbeklædning.
De næste løb
Næste løb - "Mountainrace"
Næste løb i Craft Grand Prix er søndag
den 18. april kl. 10:00, hvor der skal
løbes i Hornbæk Plantage. - "Mountainrace" - Et rigtig sejt, men også spændende løb med udfordrende bakker.
Vi håber at se alle fra det første løb, men
også nye deltagere. Det er ikke et krav,
at man skal deltage i alle løb i serien. Og så skal man huske, at børn deltager
gratis i hele løbsserien!
Den 5. maj er det tid for det altid
spændende løb i Tikøb - “Tikøb 5’eren,”
hvor der skal løbes på de bløde bakker i
og omkring Tikøb!
Et rigtigt “flot” løb med den skønneste
udsigt over Esrum Sø.
Den samlede resultatliste kan ses på
HSOK's hjemmeside:hsok.dk.
Klubtøj - Brug det….

Johansen

Hørt i klubgården:
“Jan Thestrup...?”
“- Ja, ham, der blev overhalet af Johnny!”
“-Nåh...! ham!! - Men burde han ikke bruge sine stave!”

Motion
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Kommende
arrangementer i
HSOK Motion
Vi prøver igen!
- Og inviterer til

Løbs arrangementer for

Uofficielt klubmesterskab i
duathlon
Hvornår?

Lørdag den 12. juni
2010 kl. 11:00

Hvor?

Start, mål og skiftezone er på
Nygård Skole
- Der løbes og cykles på
rundstrækningen:
Rødegårdsvej, Karlsgårdsvej, Nørreløkkevej, Hellebækvej og Esrumvej

Distance

Løb: 5.0 km
cykling: 21.6 km
løb: 3.0 km

HSOK motionister:

Ud over deltagelse i Craft Grand Prix 2010 er der
også mulighed for at få rørt sine lemmer ved at deltage i ”Helsingør løbet” og “Espergærdeløbet.” - To
rigtig gode og traditionelle løb i Helsingør Kommune.
- Og to løbsorganisationer, der støtter Craft Grand
Prix, hvorfor jeg også synes, vi bør støtte op om deres
løb. - Så hvis I en given søndag får lyst til lidt ekstra
sved på panden, vil jeg foreslå, at I ligger vejen forbi
enten Teglstrup Hegn eller Egebæksvang.
Kommende løb i de tre serier:
Helsingørløbet ved “forældreinitiativet”:
* Søndag den 25. april 10 kl. 10:00

Bemærk!

Også mulighed for “par duathlon”
- Altså flere personer m/k “deles” om
aktiviteterne.
For eksempel én løber første tur, én anden person cykler
og eventuelt én tredje person løber sidste tur.
Et “hold” kan altså bestå af 1 til 3 personer!
Så ALLE kan være med!

Espergærdeløbet ved Puls3060:
* Søndag den 11. april 10 kl. 10:00
* Søndag den 09. maj 10 kl. 10:00
Craft Grand Prix 2010
* Tikøb 5’eren onsdag den 5. maj 10
kl. 18:30 ved Tikøb skole
* Espergærdeløbet søndag den 6. juni 10
kl. 10:00 -Egebæksvang - Bemærk venligst startsted!! - Ved P-plads på
Strandvejen.

- Også de skadede løbere!

Tilmelding: Opslag i klubgården senest

fredag den 11. juni kl. 15:00

Cykling

Så begynder cykeltræningen igen, foråret er kommet så det er bare om at
komme ud.Puds støvet af og smør kæden på raceren og nyd fartstrømmen
på landevejen.
Alle med en racer kan være med og så er det en god træningsform hvis
man er skadet, har slidgigt og ondt i knæene.
Vi kører:
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag

kl. 09:30
kl. 16:45
kl. 09:30
kl. 09:30

Klædefabrikken Ndr. Strandvej.
Klædefabrikken Ndr. Strandvej.
Klubgården
Klædefabrikken Ndr. Strandvej.

Langtur på 60-80 km
Tempo kørsel 50 km.
Langtur 100-130 km.
Rulletempo m. ryk. Ca. 60 km

Jeg opfordrer alle at komme om tirsdagen, jeg vil gøre mit til at dele holdene op i
mindst 2 grupper, men det er svært hvis der kun kommer 5-6 stykker, så ender det
med alle kører samtidig med resultat de fleste kører alene fordi de ikke kan holde
farten og ryger af -det er jo ikke det der er meningen.
Kurt
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Som træning til Pyrenærerne kører vi hver onsdag en langtur m. tvungen
kaffepause
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3 nye navne i “Skiudvalget”

Christian

Gitte

Henrik

Dejligt at kunne byde 3 nye velkommen i
“Skiudvalget”.
Jeg havde ellers lige lavet et indlæg til
Sokken, hvor jeg efterlyste nye friske skiløbere med idéer og nye tiltag.
Afdelingen har ligget lidt for stille i lang
tid, hvor Lars har været meget alene på
banen.
Vi håber på de 3 nye vil fremme oplysninger om træning, træningstider, smøring,
skiture mm.
Brug endelig Sokken så andre kan få glæde af aktiviteterne.
Kurt

Sneen smelter og isen forsvinder, skiene glides for sidste gang og
klistertuberne lægges i fryseren. Næh- her stopper det jo ikke
helt, for der er en ny vinter på vej.
Der skal planlægges nye decemberture med Finn Postma, (Skei i
Norge) fantastisk tur i fantastisk terræn til en billig pris. Nogen
skal på "juletræningstur". Skiafd. laver træningstur efter nytår.
Seedningsløb til Vasaloppet skal planlægges. Uge 7 til Ramundberget. Vasaloppsugen (ugerne) med alle de forskellige løb. DM
hvis nogen har tid og råd... Ind imellem alt det foregående er der
også alle vore nye medlemmer fra BSU (Blindes Ski Union) som
vi har stor gensidig glæde af. Jo jo en lang sommerkan hurtigt blive for kort til at planlægge den næste vinter....Af samme grund er
skiudvalget nu forstærket med tre gode medlemmer: Gitte Dalsborg, Christian Madsen og Henrik Bang.
Ski afd. har investeret i to par nye rulleski, som primært skal bruges som låneski til folk som ikke vil investere inden de har
prøvet. Rulleskiene udlånes KUN efter aftale med en representant fra skiafd. Man skal selv medbringe sko og stave. De fleste
stave er udstyret med brugbare spidser.. så tøv ikke...
Den nylig afviklede Uge 7 tur til Vemdalen lod sig gøre fordi Annette, Mette og Jørgen gjorde en kæmpe indsats. Tak for det.
Lars.

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

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

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

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

Christian Madsen
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk

Rulleski !!
Tænker du på vinter, skiture, Vasaløb
eller blot på afvekslende træning?Så må du også prøve at løbe på rulleski

HOLM SPORT

-er landets største specialforretning for rul og sneting!

30 år med rulleski!
Komplet udstyrssæt

Gitte Dalsborg
Heimdalsvej 21
3000 helsingør
Tlf.:40 26 41 20
E-mail: chr.madsen@live.dk

Normal pris: kr. 4.100,-

T i l b u d : kr.3.400,Ring og hør mere!

--Rul med Holm-sport!

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

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

E-mail: ebbe@holm-sport.dk
www.rulleski.com
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VASALOPPEVACKA 2010
Af Henrik Bang (Vasalops debutant)
Årets Vasaloppevacka blev et rekord år med
hensyn til deltagere, 50533 deltagere kom i
løbet af ugen i mål i Mora, heraf var 19 fra
HSOK.
Selve Vasaloppet søndag d. 7. marts havde
15702 startende i Sälen og af dem var de 14
fra HSOK.
De første HSOK’ere i ilden var Lasse og Lin
Røpke, der fredag d. 26. februar stillede op i
KortVasa’en. 30 km fra Oxberg til Mora. Der
var lagt op til en hård søskende strid som
Lasse vandt i tiden 2.41.57. Lin kom i mål på
3.02.21
Næste HSOK’er i ilden var Lis Røpke der løb
Åben Spor søndag d. 28. februar.
Lis gennemførte de 90 km. på 11.11.18.
Næste dag, mandag d. 1. februar løb Lars
Røpke og Wolfhard Kliem også åben spor.
Lars som har været plaget af en betændt
akillessene gennem hele sæsonen, løb på
5.53.39 hvilket må siges at værer rigtigt godt,
især da føret var meget tungt. Worfhard løb i
tiden 11.24.58.
Tirsdag d. 2. marts var det så min tur til at
prøve kræfter med HalvVasaen, 45 km fra
Oxberg til Mora. På HalvVasaen gælder ens
starttid første når man passere startlinien i
modsætning til selve Vasaløbet hvor starttiden er kl. 8.00
Ved starten i Oxberg kl.9.00 stod 2830 skiløbere klar, jeg passerede startlinien kl. 9.20
og løber under næsten perfekte forhold de 45
km. til Mora på 3.25.31
Fra tirsdag til søndag var der ingen HSOKere
der deltog i løb, men der var masser at tage
sig til, udover daglig træning, er der ved
Vasaløbet en del logisik der skal på plads.
Torsdag aften ankom Carsten, Gitte og Christian til hytten som vi havde lejet af Skiers
Inn.

SOKKEN

Fredag besluttede vi at køre til Mängsbodarne og løbe en træningstur derfra, der blev
dog også tid til at hente startnr. samt shoppe
i de forskellige sportsbutikker der er i området.
Da vejrudsigterne efterhånden var ret stabile
for søndagen, begyndte vi fredag eftermiddag til klargører ski, jeg selv lagde glider på
og jeg valgte at følge SKIGO’s anbefalinger
og lagde første et lag LF Grafik og oven på
LF Grøn og LF Orange i forholdet 50/50 og
så børste – børste og børste, som første lag
fæstevoks valgte jeg SWIX VR30 som er en
hård voks til temp fra – 10 til –30 og besluttede først lørdag eftermiddag, hvad jeg vil
lægge på af fæstevoks, valget blev 4 lag
VR40 – 1 lag VR 45 og til slut 2 lag VR 40.
Fredag eftermiddag ankom de resterende 10
HSOK’ere til hytten.
Som nævnt før, er der en del logistik der skal
være på plads så det meste af lørdagen brugte Carsten, Gitte, Christian og undertegede
på at køre til Mora for at placere min bil der,
så vi ikke om søndagen var afhængig af
bustransport tilbage til Sälen. Det skal lige
bemærkes at dette er en tur på lidt over 200
km, men vi fik da tid til at gå på Vasalopps
messen.
Resten af dagen gik med at smøre ski, checke
vejrudsigt mm. inden vi gik til køjs kl. 21.
Søndag morgen stod vi op kl. 4, fik morgenmad og kørte kl. 5 mod starten, vi havde
fundet en lille p-plads på vestsiden af starten
så vi kunne udgå det forventede trafikkaos
nede ved den store p-plads. Ved 5.30 tiden
var vi klar i køen ved indgangen til vores
startled som åbnede kl. 6.
Da startledene åbnede var det om finde en
god plads til sine ski og så tilbage til bilen for
at få lidt varme.
Lidt over 7 var der afgang tilbage til startleddene igen, finde sin ski og så vente på at
starten gik kl. 8. Der er noget helt specielt
ved stå i dette kæmpe startfelt, tiden føles
ihvert ikke lang, TV helikopterne svæver

konstant over feltet og man bliver hele tiden
holdt orienteret om, hvor lang tid der er til
start, der er fælles opvarmning og alle er glade og forventningsfulde til det der ligger foran en.
Starten gik fint men det kræver meget konsentration når der er så mange der starter på
en gang og som forventligt gik feltet i stå på
bakken op mod ”myrerne” , det tog mig 1
t.18 m. 28 s at løbe de første 10 km. til kontrollen i Smägan, derefter begyndt det at
løsne op, men der er hele tiden masser af
andre løbere foran og ved siden af en, men
det er jo en del af løbets natur.
Resten af løbet gik fint, jeg havde dog et
enkelt styrt på en af de bratte nedkørsler
mod Risberg og en krise efter ca. 72-73 km.
mellem Hökberg og Eldris.
Selvom der var omkring 8500 løber foran
mig, var sporene det mest af vejen fine, det
var kun mellem Evertsberg og Oxberg at de
var lidt ”slidte”.
Efter af have passeret kontrol i Eldris hvor
der 9 km igen, var det ligesom at jeg fik et
”bust” af energi, om det var den kop kaffe
jeg fik i Eldris eller det udsigten at målet
nærme sig ved jeg ikke, jeg var dog ikke den
eneste der tilsynladen havde det sådan for
der blev løbet rigtigt stærkt ind mod målet i
Mora.

Det er en hele speciel oplevelse at løbe ind
gennem Mora parken og til slut runde Zorn
gården og løb de sidste 300 – 400 meter ned
af Vasagaden i Mora og gå under den
berømte målportal med indskriften ”I fäders
spor - for framtids segrar.”
Jeg var totalt brugt da jeg kom i mål, men
rigtig glad over at havde gennemført mit
første Vasaløb på 8 t. 31 m. 33 s.
Jeg er tilbage næste år – jeg har allerede tilmeldt mig.
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Her er lidt resultater fra Vasaloppet.
Christian Madsen løb sit 4. vasalopp på 7 t. 05 min og forbedrede sin bedste tid fra
2008 med 8 min Christian startede i 6. startled. Christian blev nr. 4781 blandt herrerne og nr. 47 af 343 danske herrer.
Gitte Dalsborg løb sit 3. vasalopp på 7 t. 49 min og løb 2 min langsommere end sin
hurtigste tid fra sidste år. Gitte startede i 7. startled. Gitte blev nr. 364 blandt kvinderne og nr. 2 af de 38 danske kvinder.
Carsten Krüger løb sit 6. vasalopp på 8 t. 14. min og forbedrede sin bedste tid fra sidste år med 18 min. sek. Carsten startede i 8. startled
Lars Kaufmann løb sit 3. vasalopp på 8 t. 24 min og løb 9 min langsommere end sin
hurtigste tid fra sidste år. Lars startede i 8 startled
Henrik Bang løb halvvasa på 3 t. 25 min. og kvalificerede sig til 7. startled. Han løb
derefter sit første vasalopp på 8t. 31. min.
Peter Vognsen som løb sit 2. vasalopp på 8 t 55 min og forbedrede sin tid fra sidste
år med 32 min Peter startede i 9 led
Per Ole Gulli løb sit 2. vasalopp på 9 t og 1 min og forbedrede sin sid fra 2008 med
1 t og 41 min. Per startede i 9 led
Bo Søndergaard løb sit 2. vasalopp på 9 t og 10 min og forbedrede sin tid fra sidste
år med 46 min. Bo startede i 10 led
Siamak Glaring løb sit 1. vasalopp på 10 t og 41 min. Siamak startede i 10 led

Velkommen til 2 særdeles aktive skiløbere i HSOK.
Flere har allerede mødt dem på klubbens skitur i Vemdalen i uge 7.
De er begge synshandicappede men ret
aktive på ski.
Henin er blind, men trods det gennemførte han bl.a. Vasaloppet sidste år, og
har mange gode placeringer i Ridderrennet som foregår i Norge hvert år
med deltagelse af mange bevægelseshemmede fra hele verden.
Annette er synshandicappet og kan klare mange ting selv, meget aktiv og energisk.
Vi vil ikke se dem i den daglige gang i
klubben da Henin bor i Frederikssund
med sin kone Ulla og søn Simon.
Annette bor i Hørsholm. Hun er i øvrigt uddannet som skibsingeniør på det
gamle teknikum i Helsingør og bl.a.
undervist af vore gode ven Mogens
Waidtløw.

Claus Christensen løb sit første vasalop på 11 t og 7 min. Claus startede i 10 led
Lars Ludwig løb sit 2. vasalopp på 11 t 8 min og løb 14 min hurtigere end sin tid fra
sidste år. Lars startede i 10 led
Lars Nielsen som løb sit 2 vasalopp på 11 t 21 min og løb 39 min langsommere end
sidste år. Lars startede i 10 led
Michael Møller Nielsen løb sit 1. vasalopp på 11 t 21 min. Michael startede i 10 led
Dan Clausen der sidste ikke kom til start pga. en skade, måtte i år udgå i Risberg med
en formodet korsbåndsskade. Dan startede i 10 led
Starten gik i Berga by lidt udenfor Sälen kl. 8.00. Vejret var perfekt, et let skydække
og -15 grader fra morgenstund. Temperatur i Mora som er mål var ca. -4 grader.
De 3 bedste danske mænd:
Rasmus Frøslev Jensen som blev nr. 159 og løb på 4 t og 34 min.
Lasse Mølgaard Nielsen som blev nr. 169 og løb på 4 t og 35 min.
Martin Lawaetz som blev nr. 290 og løb på 4 t og 46 min.
De 3 bedste danske damer:
Signe Schløer der blev nr. 169 og løb på 6 t og 39 min.
Gitte Dalsborg, HSOK der blev nr. 364 og løb på 7 t og 49 min.
Julie Rosbo der blev nr. 437 og løb på 8 t og 5 min.

Henin fra Ridderrennet i Beitostølen

Annette fra en af hendes mange sejre i
Ridderugen
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Vemdalen uge 7. 2010
Vi var 36 børn, unge og ældre som i
uge 7 tog på klubtur til Vemdalen i
Sverige. Uopdaget land for HSOK,ere.
Vemdalen ligger i Härjedalen, 100 km
syd for Østersund og 100 km øst for
Funäsdalen. Vi kørte med bus, flinke
chauffører, som kørte betryggende.
Nogle af os studsede dog noget da vi
midt om natten på vej derop pludselig
befandt os i Stockholm og helt ud til
Østersøen. Men OK, alle veje kan føre
til Vemdalen og det var en god, stor
vej uden sving, så vi kunne sove
roligt. Vi kom sikkert derop med nogle timers forsinkelse. Det var rigtig
dejligt at vi i Vemdalen kørte ind på
et cafeteria og spiste et solidt morgenmåltid sammen.
Skiføret var perfekt og stort set uændret hele ugen. God sne uden skorpe,
dejlige spor og frostvejr. Vi havde vel
omkring minus 5 – 10 gr først på
ugen. Tp faldt jævnt hen til – 20 22 gr
de sidste 2 dage, hvor det også blæste
en del. Solen så vi næsten hver dag og
vi fik da frejner og lidt brune, vejrbidte kinder.

man løbe 6 km til andre skisportssteder: Bjørneriget eller Storhogna, som
også havde samme antal løjper. Der
var faktisk flere løjper og afmærkede
ruter end dem på kortet, det fandt vi
ud af hen af vejen. Men da vejret blev
koldere og koldere og blæsten tog til,
nåede vi faktisk ikke at udforske det
hele. Vi kunne også godt have været
lidt mere oppe på højfjeldet. Heldigvis havde vi mulighed for at løbe på
skovløjperne i stedet for.

Vi mødtes hver aften kl.17 i skiftende
lejligheder og fik en afterskiing øl el.
vand som man hver især medbragte.
Nogle af hytterne arrangerede forskellige gættekonkurrencer på bl.a.
musik, hytteejernes gennemsnitlige
vægt, gennemsnitlige alder m.m. En
af dagene havde hytten med Mette og
Laus og fam. Vendelbo arrangeret
tøndeslagning udenfor. Der blev også
kåret en kattekonge. Det var jo
fastelavn og alle var meget fantasifulde med udklædningen. Grise, elverpiger, storbarmede, grønhårede, katteagtige, klovne
Turen hjem til Helsingør gik mere lige
på af små veje. Der var varsel om snestorm og det sneede allerede da vi
pakkede bussen lørdag aften kl.21.
Det blev også en noget lang tur med
tilsneede og isede veje. Alt forløb fint
og vi glæder os allerede til næste skitur vist også med de samme arrangører.
Lene Jensen

Vi boede i 6-8 personers lejligheder
tæt på hinanden og tæt på slalombakkerne og langrendsløjperne. Der var
4-7-11 km løjper samt en lysløjpe i
Vemdalens hytteområde. Ellers kunne

Der var 4 serveringshytter indenfor
rækkevidde oppe på fjeldet med varme og vafler og suppe.
Slalomløberne var vist godt tilfredse
med pisterne, også de havde det
svært sidst på ugen. Det blev simpelthen for koldt og blæsende.
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Grib Skov Rendet

Endelig var vejret med os da KS arrangerede langrend i
Grib Skov ved Kagerup.
Københavns Skiklub har sammen med skoven lagt et stort
arbejde i at lave fine forhold for langrendsløbere. Endelig
bar det frugt, masser af sne skabte perfekte rammer til en
spændende kuperet løjpe med gode faste spor. Man kunne
godt tænke at sporene ville lide under, at over 200 startede
på een gang, men det gik fint. Selv om der var trangt i starten varede det ikke længe før man kunne løbe frit.
Fra HSOK var der 7 der stillede op, ikke mange, når man
ved at der er ca. 15 fra klubben der snart skal deltage i
Vasaloppet og kunne få en rigtig god træning. Vi der var
med fik en rigtig god tur i perfekte rammer.
Skulle du få lyst til velpræparerede spor, så tag til Kagerup
Station. Så ligger sporene og venter på dig. Lige så snart
der er sne bliver der skiltet med et forbud for gående.
Det kunne være rart hvis det kunne gennemføres på
golfbanen i Helsingør, hvor sporene ustandsenligt bliver
ødelagt af gående.

Mange børn og voksne fik en
dejlig dag i skoven

Resultater for HSOK’ere

Dejligt med et kagebord efter løbet
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9 km.
Nr. 2

H 40-55

Jens V. Nielsen

41:55

18 km.
Nr. 2
Nr. 6

H 56-69
H 56-69

Kurt Jørgensen
Arne Christensen, (blind)

1:30:19
1:37:41

27 km.
nr. 25

H 21-39

Bo Søndergaard

2:16:30

Nr. 23
Nr. 26
Nr. 31

H 40-55
H 40-55
H 40-55

Lars Kaufmann
Carsten Krüger
Peter Vognsen

2:03:09
2:06:46
2:20:16

SOKKEN
HSOK VEMDALES SKIMESTERSKAB.

Torsdagen blev dagen,hvor skimesterskaberne blev afviklet.
Dagen oprandt med ca. 10 -grader og en
let til frisk vind og et pænt lag nysne.
Hele holdet afgik i samlet flok fra indkvarteringen ud af grøn løjpe imod den anbefalede løjperetning.
Løjpe maskinerne havde kørt et dejligt
spor ud til konkurrenceområdet.
Lars havde valgt, at konkurrencen blev
afholdt på forbindelsesløjpen til Storhogna.
Der var mulighed for at dyste på tre baner
lang ca. 10 km - mellem ca. 8 km og en
kort på ca. 5 km.
På lang bane var 16 deltagere, der skulle
ud til rundingsmærket - markeret af Jakob.
Der var gang i skiene og størst opmærksomhed om hvem, der skulle lukke feltet.
På herre siden blev resultatet:
1 Lars Røpke
2 Rolf Lund
3 Laus Seir Hansen.
På damesiden blev resultatet:
1 Annette Hansen
2 Lene Jensen
3 Anette Bredmose

På herre siden blev resultatet:
1 Lasse Røpke
2 Arne Olsen
3 Jørgen Jensen
På damesiden blev resultatet:
1 Lin Røpke
2 Birgitte Krüger
3 Lis Røpke.
Hurtigste dame 70+ var Mette Bertram
På kort bane stillede tre løbere op til start.
Her blev rundingsmærket markeret af
Sonja.
Resultatet blev:
1 Simon
2 Jan Knudsen
3 Flemming Markussen
Udover de tre der var markeringer ved
rundingsmærkerne bidrog følgende til en
eksemplarisk afvikling af mesterskaberne:
Banelægger:
Lars Røpke
Tidtagning og placering: Gull-May Knudsen og Ivar Espersen
Dommer og overdommer: Ivar Espersen
Protester:
Ingen
Uheld:
Ingen
Gennemførelse: Fortræffelig.
Knud Engelsholm

På mellembanen var 11 startende konkurrenter. Her var rundingsmærket markeret
med Knuds rygsæk.
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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 åbent mandag, onsdag og fredag fra 12.00 til 18.00, samt lørdag fra 10.00 til 14.00

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

