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Orientering:
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Annoncer, foto, layout, opsætning:
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Rasmus Knudsensvej 30
3000 Helsingør
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Indlæg til SOKKEN sendes kun
til een person!
Indsendte billeder der bliver brugt
i bladet bliver honoreret med kr.
10,- forsidebillede med kr. 100,Du skal selv meddele 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:

Mand.:kl. 17.00
Tirsd.: kl. 17.00
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
Løbetræning (interval Sjoskerne) ................................Klubgården
Terræntræning .......................................................Klubgården
O-løb (De grå Sokker) ...................................................Variabel
400m. interval (fredagsløberne) ..............................Klubgården
Cykeltræning, MTB .............................................Klubgården
Løbetræning ..........................................................Klubgården
O-træningsløb (okt. nov. feb. mar.) ........Se aktivitetskalenderen
Cykeltræning, MTB .............................................Klubgården
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
Forsidebilledet

Foto: Kurt Jørgensen
Så er der serveret!
Jørgen Bang blev hilst velkommen på toppen af
Col de Peyresourde i Pyrenærerne med pandekager og cola
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SOKKEN
I søndagens individuelle DM skal jeg fremhæve, at
Peter Larsen - igen, igen - vandt guld i sin klasse,
mens Rolf, der stillede op trods en meget øm akilleshæl, måtte "nøjes" med en bronzemedalje.
Vi mangler dog på orienteringssiden en konkurrence
endnu inden sæsonen er slut, nemlig en match i divisionsturneringen, hvor der skal kæmpes om at rykke
op i 2. division. Desværre kan jeg allerede nu se, at
vores deltagelse i nævnte arrangement nok bliver
med et meget decimeret hold, idet en del af klubbens
medlemmer ikke kan deltage af forskellige grunde,
men jeg håber alligevel, at så mange som overhoved
muligt møder op den pågældende dag og tager kampen op!

Så er de 2 "store" DM´afviklet i form af DM Stafet og
DM Lang, der fandt sted i weekenden 11. - 12. september. De 2 løb foregik i år på Sjælland nærmere
betegnet i hhv. "Ganløse Ore" og "Søskoven", der er
en del af "Grib Skov" og beliggende ned mod "Esrum
Sø".
Desværre var det et lidt amputeret deltagerhold fra
vores side, der var med, hvilket skyldes det lidt
ærgerlige uheld, at "Vennerne" tillige havde arrangeret vandretur i Østrig, hvor nogle af klubbens potentielle medaljekandidater var med, men heldigvis gjorde klubbens deltagere en udmærket indsats ved de 2
arrangementer.

Et nyt og spændende projekt er under udformning
fra Motionsafdelingens side!
Overskriften vil blive: "Kunne du tænke dig at gennemføre Copenhagen Maraton 2011?" Bag ved dette
projekt står Bjarne Jensen, der udover at være en af
klubbens dygtig orienteringsløber tillige er en "langgarver", der tidligere dels har gennemført flere marathonløb og tillige med succes har haft et lignende
projekt i Nivå Trim, så hvorfor ikke i HSOK!
Det skal bemærkes, at projektet er for alle interesserede, såvel fra HSOK´s egne rækker, men sandelig også
meget gerne fra folk udefra, og at Bjarne "garanterer",
at starttempoet bliver "stille og roligt", hvor alle kan
være med.
Jeg håber, at der allerede i dette nummer af "Sokken"
kommer en mere detaljeret information af projektet.

Om selve resultaterne vil jeg ikke skrive noget om
her, hvilket der nok er andre, der gør. Jeg vil dog gerne nævne, at jeg var lidt spændt på udfaldet af resultatet mellem vores 2 deltagende hold i H 50, hvor
udtagelseskomiteen havde valgt at ændre lidt på den
ellers "normale" holdsammensætning! Spontant ville
jeg havde troet på, at guldholdet fra sidste år bestående af Rolf + brdr. Seir skulle danne hold igen i år,
men sådan blev det ikke! Torben havde nemlig meldt
ud, at han ikke rigtig havde haft tid til at træne og
endvidere havde Laus desværre været syg op mod
DM, der tillige bevirkede, at han heller ikke havde
været i stand til at træne, hvorfor udtagelseskomiteen
traf afgørelse om at udskifte brdr. Seir med hhv. Sven
Erik Mathiesen og Bo Bertram, hvilket viste sig at
være en god ide, idet holdet vandt guld, så et stort tillykke til såvel holdet som til udtagelseskomiteen. Det
skal dog bemærkes, at vores andet hold i H50 blev en
flot nr. 8 ud af 16 hold, så i den klasse er vi godt
kørende.

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

Fra HSU har vi modtaget en række spændende tilbud
om forskellige kurser, hvor et af disse kurser
omhandler "Idrætsskader og forebyggelse". Kursustilbuddene er nu lagt ind på vores hjemmeside, så
prøv at se disse, det kunne jo være, at der lige netop
var et tilbud, der passer til dig!
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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Henning Jørgensen
markerede sin 70 års fødselsdag den 1.
august med en meget flot reception i vores
klublokale.
Der mødte - naturligvis - rigtig mange
gratulanter frem for at hylde Henning, der
"svarede igen" med et
byde på et meget flot og
veltillavet bruncharrangement

Indmeldte (7 stk.)
A.E. Dorte Jensen (Senior)
Fredericiavej 23
3000 Helsingør

Der blev naturligvis rettet nogle kønne ord
til fødselaren fra bl.a. Erik Trolle, der kom
med nogle sjove oplysninger om Hennings
"vilde" ungdom og fra formanden, der også
huskede at takke Henning for hans store
engagement i og for klubben.

Lene Mandrup Thomsen (Senior)
Parkvej 19
3070 Snekkersten
Moten Andersen (Senior)
Lone Juul Andersen (Senior)
Jens Andersen (Ungdom)
Niels Andersen (Ungdom)
Bakken 6
3050 Humlebæk
Vibeke Knudsen (Senior)
Søndre Strandvej 24A
3000 helsingør
Adresseændringer (2 stk.)

Også Redaktionen ønsker et
stort tillykke med fødselsdagen

Kjeld og Frida Nygaard
Hovgårdsparken st.tv.
3060 Espergærde
(Ungdom: Til og med 20 år)
(Senior: Alle andre)

Stor skrivelyst
Til dette nummer af Sokken er der kommet unormalt meget stof fra de arrangementer der foregår i klubben. Det er positivt og dejligt når medlemmer har haft
nogle gode oplevelser og gerne vil dele dem med andre. Når der kommer så
meget, er det vigtige at Jeres indlæg kommer i god tid, hvilket det heldigvis
også er kommet denne gang. Når stoffet kommer i sidste øjeblik, kan man let
miste overblikket.
For at få plads til alle artiklerne har jeg desværre måtte bede enkelte om at korte
indlægget ned, og udskyde andet stof. Jeg har måtte knibe, sætte skrift størrelsen ned, fjerne lidt af liniemellemrummene for at få det meste med. jeg håber
det er til at læse. der er mange gode artikler, så god læselyst.
Kurt

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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Ved Bent Christensens død.
Det var en trist meddelelse, der blev overbragt deltagerne i "De grå Sokkers" fredagsløb den 27.8. om at "foreningens" stifter, Bent "Camilla" netop var død samme morgen 78 år gammel. Bent var stille sovet ind på sin bopæl på plejehjemmet
"Grønnehave" hvor Bent boede i forbindelse med sin demenssygdom.
Nu var Bent jo til andet og mere end "De grå Sokker", men godt at Bent ved sin
pensionering fik denne ide om at aktivere ligestillede pensionister til at løbe orienteringsløb hver fredag formiddag året rundt, hvilket med stor succes nu har
foregået i 18 år.
Bents karriere i HSOK startede for mange år siden, ja, vel for mere end 50 år siden, hvor Bent sammen med sin kone,
Mette, samt andre "kendte" HSOK´ere skiftede fra Helsingør Roklub til HSOK, hvor Bent siden da satte et stort præg
på vores klubs udvikling. Jeg skal her nævne, at Bent især stod for træningen af ungdomsløberne bl.a. sammen med
Ib Nielsen og Finn Møgelvang og at frugterne af dette træningsarbejde udvirkede, at HSOK 3 gange vandt DM for
hold.
Bent var også selv en meget dygtig orienteringsløber med et utal af sejre i såvel nat som dagorientering, herunder en
række vundne medaljer af alle kategorier til de Danske Mesterskaber.
Jeg tillader mig at bemærke, at den sidste guldmedalje "vandt" Bent i lørdags under DM i stafetløb, hvor Bent´s søn,
Bo Bertram sammen med sine 2 makkere, vandt guld i klassen H50, og da jeg efterfølgende ønskede ham tillykke,
sagde Bo: "Den medalje er til far", Godt sagt og gået, Bo, hvor jeg selv blev meget rørt, men også glad på din fars vegne for at høre de ord.
Bent var også til "fest og farver" og var vel generelt et livstykke uden lige. Jeg har haft fornøjelse at være sammen
med Bent både til familiefester, diverse sommerture rundt om i Europa samt et utal af skiture, hvor vi begge var faste
deltagere i den såkaldte "herrehytte" og altid med Bent i centrum (man kunne altid høre, hvor han var!) og udstyret
med en utrolig god appetit i en sådan grad, at Bent kunne man ikke snyde for et måltid.
Det har været et drøjt sygdomsforløb både for Bent og Mette og den øvrige familie, men mange af os "gamle"
HSOK´ere, kan dog tænke tilbage med en positiv tanke om alle de festlige stunder, vi har tilbragt sammen med Bent,
der for år tilbage i øvrigt meget fortjent blev udnævnt til æresmedlem af HSOK.
Æret være Bents minde!

Flemming Larsen

Helsingør Therm

Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der
var med til at gøre min 70-årsfødselsdag,til en dejlig dag- og endnu
engang tak for de mange flotte gaver.

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

Hilsen Henning

• Babysvømning
• begyndersvømning til børn
• vandgymnastik
• vandskræk for voksne
• fysioterapi for sjæl og krop,

Skribent til www.hsok.dk savnes.
O-afdelingen er rigt forsynet med folk, der lægger aktuelt stof ind
på hjemmesiden - og tak for det. Motionsafdelingen mangler en
eller flere, der har fingeren på pulsen og som har lyst til at skrive
lidt på hjemmesiden.

o.s.v.

Kvalifikationer:
- Kendskab til hvad der rør sig i motionsafdelingen.
- Et vist kendskab til computer er en fordel. Der skrives i et program som hedder Dream-weaver. Det kunne lige så godt være
Frontpage. Oplæring gives
- Selvstændighed, frisk på selv at tage initiativ.
Arbejdets størrelse er et sted i mellem 5-10 timer/år og op til uendelig.
Er det noget for dig?
Henvendelse:
Stig- 29780031
Rolf 61 776776

49 21 22 11
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Aktivitetskalender 2010 for alle afd. i HSOK
Se opdatering på HSOK.dk
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ungdomstræning orientering, torsdage kl.17-18.30 .

DATO SKOV

Mødested/oplysninger

Arrangør

Kategori

28-sep
01-okt
03-okt
08-okt
09-okt
10-okt
15-okt
15-okt
16-okt
17-okt
17-okt
22-okt
23-okt
24-okt
29-okt
30-okt
30-okt
31-okt
03-nov
05-nov
06-nov
06-nov
12-nov
13-nov
14-nov
17-nov
19-nov
20-nov
20-nov
26-nov
27-nov
27-nov
01-dec
03-dec
04-dec
10-dec
11-dec
12-dec
15-dec
17-dec
18-dec
26-dec
29-dec

Nyrup Hegn
Teglstrup S
Tisvildehegn vest
Nyrup Hegn
St. Dyrehave
Avnstrup
Lautrupparken
Klosterris
Burresø
Tisvilde Hegn
Store Hareskov
Hornbæk Vest
Stenholt Vang

Gurre Kirke, Gurrevej
Gurrevej
se o-service
Gurredam
Isterødvej, Boltehus
se o-service
Ballerup
Hornbækvej nordlige P.plads
se o-service
se o-service
se o-service
Sandagerhusvej
Fredensborgvej

HSOK Jørgen J.
Peter og Annie
Tisvilde Hegn OK
Arne og Inge
FIF Hillerød
Hvalsø OK

Danstrup
Horserød N.
Raghammer
Rø Plantage

A6 høje P.
Klosterris SØ i skoven
Bornholm Høst open
Bornholm Høst open

Teglstrup NØ

Klubgården
Helsingørmesterskab i løb
Helsingørsvej, SØ i skoven
Hornbækvej/Langesø

Karrusel O-løb
Grå sokker
Kreds o-løb
Grå sokker
Karrusel O-løb
Kreds o-løb
MTB o-natsprint
Grå sokker
MTB o-cup mellem
MTB o-cup lang
Kreds o-løb
Grå sokker
Karrusel O-løb
Klubmesterskabs o-løb
Grå sokker
Karrusel O-løb
o-løb
o-løb
Nat o-cup
Grå sokker
Craft Grand Prix løb
Karrusel O-løb
Grå sokker
Efterårskomsammen
Jættemilen O-løb
Nat o-cup
Grå sokker
MTB o-vinterserien
Karrusel O-løb
Grå sokker
MTB o-vinterserien
Karrusel O-løb
Nat o-cup
Grå sokker
vintercup o-løb
Grå sokker
MTB o-vinterserien
Jule O-løb
Nat o-cup
Grå sokker
vintercup o-løb
Julemave O-løb
Nytårsnat O-løb

Danstrup
Gurresø Vest
St. Dyrehave
Egebæksvang
Tegstrup S.
Gurrevang
Klosterris Hegn
Jægersborg Hegn
Gl.Grønholt Vang
Teglstrup NØ
Teglstrup Hegn

Klubgården

Danstrup

Hornbækvej høje P.

Teglstrup Hegn
Teglstrup Hegn

Klubgården
Klubgården

Ok Skærmen
Flemming
FIF Hillerød
Allerød OK
Søren og Karen
HSOK Preben Br

FIF Hillerød
Torben
HSOK motion
HSOK Leif K.
Ruth og Mogens
HSOK´s venner
Ok 73
Ok SG
Palle

se o-service
se o-service
Mirasol
se o-service
Gurrevej, S i skoven
Gurrevej P.
se o-service
Hornbækvej, SØ i skoven
Grønholt trinbræt
se o-service
Klubgården (Julefrokost)

Jan Larsen

HSOK Carsten A
Mette og Anni
HSOK Hans Lassen
Søllerød
Jørgen J.
Ok Øst/Lyngby
John og Vibeke
Torben
Ballerup
Jakob
Ok Øst/Lyngby
?
?

Start
17
10
10
13

10

10
13
10
13

10
14
13
10

10
13
10
13
10
10

10

Postplaceringerne kan ses i
O-løb
Er motion for hjerte og hjerne Klubgården og på hjemmesiden
-for hele familien under ”Faste poster”
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Kunne du tænke dig at gennemføre
”Copenhagen marathon” 2011?
Hvis ja, så har du nu muligheden for
at følge HSOKs motionsafdelings
maratontræning…”Gennemfør Copenhagen marathon med HSOK”.
Træningen foregår henover vinteren
2010/2011.

vejs i vinter, en aften med en spændende maratons specialist og en aften,
hvor vi lader os inspirere af den helt
specielle DR2 tema aften, som blev
vist for et par år siden i tv, det hele til
lidt hyggelig spisning og løbe snak.

Formålet med satsningen er at give
flere den oplevelse og selvtilfredsstillelse det er at gennemføre et maratonløb, og ja.. der står ”gennemføre” ikke
at sætte verdensrekord.

Da dette tiltag primært er tilegnet de,
som ønsker at gennemføre deres
første maratonløb, og gøre det i selskab med andre på et ligesindet løbehold, men at vi også gerne vil have
plads til de som løber lidt hurtigere,
bliver en typisk træningsformiddag
startet i klubgården ved ”klokken,”
hvor dagens rute vil blive præsenteret. Der vil være forskellige ruter hver
gang…nogle gange skovruter, men
også løb på asfalt og deciderede lange
asfalt ture, idet hele Københavns

Kort fortalt vil HSOK arrangere den
fælles langtur, i behageligt tempo, så
vi uge for uge får flere kilometer i
benene, arrangere en række test løb,
informationsaftener inden første
træning og inden selve marathon
løbet samt 1 eller 2 klubaftener under-

Onsdag 10 November kl 19 Informationsmøde i klubgården fra 19 - 20
Lørdag 13 November kl 10 Vi tester din udgangsform ved en 10 km test –
”November testen”
Lørdag 20 November kl 10 11 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 27 November kl 10 12 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 4 December kl 10 13 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 11 December kl 10 10 km test – December testen
Lørdag 18 December kl 10 15 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Søndag 26 December kl 10 16 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Søndag 2 Januar kl 10 17 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 8 Januar kl 10 10 km test – Januar testen - sidste 10 km test.
Lørdag 15 Januar kl 10 18 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 22 januar kl 10 19 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 29 Januar kl 10 20 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Tirsdag 1 Februar kl 17 Klubaften = Spisning + DR 2 tema aften ”Marathon”
Lørdag 5 Februar kl 10 Halvmaraton test. Februar testen
Lørdag 12 Februar kl 10 22 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 19 Februar kl 10 23 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 26 Februar kl 10 24 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 5 Marts kl 10 25 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 12 Marts kl 10 Halvmaraton test. Marts testen
Lørdag 19 Marts kl 10 26 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 26 Marts kl 10 27 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 2 April kl 10 28 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 9 April kl 10 29 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 16 April kl 10 30 km.. den længste tur – så vender det ☺
: Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 23 April kl 10 Påskelørdag Halvmaraton test. April testen
Lørdag 30 April kl 10 20 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag
7 maj
kl 10 18 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km
Lørdag 14 Maj kl 10 15 km : Holdløb 5:45 til 06:00 pr. km – Efter løbet det
sidste informationsmøde ” Hvordan lader jeg bedst op
til på søndag”..
Lørdag 21 Maj kl 09:30
Copenhagen Marathon 2011

7

marathon foregår på hårdt underlag.
Efter gennemgangen af dagens rute
løber vi ud… alle som vil løbe på
”Løb dit første marathon” holdet- følges med undertegnede, vi løber fast
imellem 5:45 og 6 min pr km, aldrig
hverken langsommere eller hurtigere
og holder 30 sek. pause hver 5 km, for
at øve, at stoppe/drikke og komme af
sted igen.
De som ønsker at løbe hurtigere, løber
blot når de har fået nok i vores tempo,
men vi løber samme rute, så vi også
har mulighed for at samle op, hvis der
er nogle hurtige som går kolde undervejs. Holdlederen løber hele turen
hver gang i tempo 5:45 – 06:00 pr.
km..
Herunder kan du se programmet for
langturene.. hvad der ellers skal til af
træning vil vi løfte sløret for på den
første informationsaften.
Bjarne B. Jensen

SOKKEN

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

O-teknik kurser for voksne

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

Dansk Orienteringsforbund inviterer alle interesserede til kursus i orienteringsteknik.
Dato: Lørdag d. 23. oktober 2010
Tid:
09:30 - 15:00
Sted: Frederiksborg Byskole,
Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

Voksen- og Klubudviklingsudvalg:
Rolf Lund, Tordenskjoldsvej 8, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 17 76, E-mail: rolflund@stofanet.dk
O-løbstilmelder:
Knud Høyer, Odinsvej 38 f, 3000 Helsingør
Tfl.: 49 21 40 83, E-mail: hsok-tilmelding@stofanet.dk

Aldersgruppe:

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

21+ (dvs. man skal
være 21 år eller derover)

Der tilbydes kurser på 3 forskellige niveauer:
Voksen 1 (V1)
• Grundlæggende kortforståelse
• Grundlæggende kompas
• Korthåndtering
• Postdefinitioner
• Ledelinjer

Aktivitetskalender:
Jan Knudsen, Kronborg. Havebyvej 17, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 67 32, E-mail: jan.knudsen@stofanet.dk

Forsvundet grej

Voksen 2 (V2)
• Øget kortforståelse
• Simpel strækplanlægning
• Grunlæggende kurveforståelse
• Mellemsvære poster
• Udvidet om ledelinjer
• Brug af kompas

Vi bringer en efterlysning!!
I foråret investerede klubben i 2 nye telte (de såkaldte
"Pop-op-telte"), men nu er det ene forsvundet!
Vi har bemærket, at der tidligere er forsvundet grej,
men kun i kortere tid, så vi må konkludere, at der vel
er medlemmer, der af og til låner grej til privat brug,
hvilket vi egentlig ikke har nået imod, blot at man
informere Arne Olsen herom, herunder at klubben ikke
selv skal bruge grejet i den ønskede låneperiode.
Men altså, vi mangler 1 stk. telt, som vi gerne ser bliver
bragt tilbage på dets plads i kælderen.

Voksen 3 (V3)
• Udvidet kompas
• Udvidet kurveforståelse
• Udvidet strækplanlægning
• Forenkling
• “Aktiv” kortlæsning
• Bom-teknik

Bestyrelsen

Pris:

150 kr. (frokost og
kaffe/the inkluderet)

Tilmelding:

Postplaceringerne kan ses i
Klubgården og på hjemmesiden
under: "Faste poster"

Senest d. 17. oktober
2010 i O-service

eller til Torben Seir (seir@post.tele.dk)
Kontaktperson:
Lisa Tantholdt (lise.tantholdt@os.dk)
- tlf. 4581 5574
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HSOK snuppede en
enkelt medalje ved
D M -m
mellem.
Rolf Lund stod for den indsats.

I weekenden har det jyske budt på to store
orienteringsstævner. Det drejer sig om DMmellem lørdag, hvor der med Horsens som
arrangør blev løbet i terrænet, benævnt Sukkertoppen, og storstafetten Midgårdsormen,
der søndag ved OK Pans værtsskab blev
afviklet i Storskoven/Fløjstrup ved Århus.
HSOK deltog i begge arrangementer.
Ikke mindre end 18 løbere havde tilmeldt sig
DM-mellem. Det var fristende at komme til at
løbe i et terræn, hvor der aldrig før har været
løbet orientering. Sukkertoppen, der er beliggende nogenlunde midt mellem Horsens og
Silkeborg, viste sig at være et område, der
stillede store krav til orienteringsevnen og
fysikken, idet skoven efter flere deltageres
opfattelse var noget af det mest kuperede,
man kan opleve i Danmark. Banelæggeren havde heller ikke lettet opgaven, idet mange poster var anbragt i kurvedetaljer, hvilket betød mange op- og nedture for deltagerne. Men spændende
var det, og at kilometertiderne var noget længere end vanligt,
gjaldt jo alle.

MASSAGE

Nu var det ikke alle 18 af de lokale løbere, der kom til start. Sygdom og uheld afskar bl.a. Lene Jensen, Laus Seir Hansen og John
Miené fra at deltage i dysten om medaljer. Men bortset fra et par
løbere, der udgik med fejlklip, var der flere andre, der gjorde det
godt. Selv om Rolf Lund følte sig lidt småsløj og havde lidt problemer med en akillessene, besluttede han sig for at stille op. Der
var 57 deltagere i H50, og skønt Rolf Lund ikke var helt på toppen, løb han alligevel en andenplads hjem. Ret hurtigt på den 4,3
km lange bane blev han hentet af Jørgen Bruun, Aalborg OK, og
da de stort set ikke kom fra hinanden på resten af banen, blev det
aalborgenseren, der trak det længste strå. Vindertiden blev 37.46,
mens Rolf Lund scorede sølvet med tiden 39.59. Henrik Albahn,
Tisvilde Hegn brugte 43.27 på tredjepladsen.
Et par andre løbere placerede sig på den lidet attraktive fjerdeplads. Det var Peter Larsen, der stillede op i H75 med 10 deltagere. Han satte lidt til i starten og brugte nok en fire minutter for
meget på en lidt spetakulær post. Alligevel var han med tiden
39.17 for de 2,0 km på fjerdepladsen kun 1.17 efter vinderen, Preben Munk Eriksen, Viborg, der har løbet orientering fra starten
omkr. 1945, mens Peter Larsen nogle år senere blev fascineret af
kort og kompas.
Jørgen Jensen, H70 var den anden lokale løber på fjerdepladsen.
Per Møller, AKIF vandt de 3,0 km med 48.43, mens Jørgen Jensen
blev noteret for 53,43, hvilket var et par minutter fra bronzen.

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

Det var glædeligt, at HSOK også var repræsenteret ved tre unge
løbere, der klarede sig flot i den hårde konkurrence. Maja Brinch,
D14, der før denne sæson udelukkende har helliget sig svømning,
er begyndt at orientere. Hun har kun været med i få konkurrencer hidtil, og skønt det var hendes første mesterskab, passerede
hun halvdelen af sine mere øvede konkurrenter ved at gennemføre de 3,0 km på 38.14 og blev nr. 11 af de 23 deltagere. Både
Malthe Poulsen og Sara Brinch er kun 10 år, men da den klasse
ikke findes ved dette mesterskab, måtte de stille op i henholdsvis
H12 og D12. Malthe Poulsen imponerede ved at løbe sig ind som
nr. 8 af de 25 deltagere, blot 3.13 efter vinderen, mens Sara Brinch
gennemførte som nr. 18 af 24. For begge gjaldt det, at de, hvis der
havde været en klasse for de 10-årige, ville have fået bronze.

Priser for HSOK-medlemmer:
• HotStone massage, 90 min., . . . . . . . . . . . . . .kr. 575,• Hawaiiansk Lomi Lomi massage, 90 min., . .kr. 500,• Massage, 60 min., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 300,(normalpris 400,- kr.)
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WMOC med tips og tricks

godt og det gjorde Lene, der vandt sit heat.
Jeg fumlede noget rundt og var 6 minutter efter.

Lene og jeg brugte en god uge af sommerferien på at løbe
WMOC i Schweiz. For dem, der ikke kender løbet kan jeg fortælle at det er verdensmesterskaberne for veteraner, dvs. for
personer over 35 år. Den definition opfyldte vi begge!
For et par år siden udvidede man arrangementet, så man nu
løber indledende sprint og sprint finale. Derefter 2 indledende
heat og så en finale på den lange distance. Alle kan frit tilmelde sig uanset evner og det gør de også. Ældste deltager var 96
år! Men for at løbe om mesterskaberne skal man i de indledende heat sammenlagt være blandt de 80 bedste. Det skulle
vel ikke være noget problem? Men med til historien hører, at
der f.eks. var 330 i min klasse og så skal man stramme sig lidt
an.
Vi fløj derned med “Keld Johnsens Airlines”, dvs. i et lille 4
personers fly ned i gennem Europa. Vi kunne lande 4 km fra
stævnecenteret, så det var helt perfekt. Selve flyturen var en
stor oplevelse i sig selv.

Andet indledende heat foregik i rigtigt Juraterræn. Dvs kuperet, detaljerigt, stenet kalkbund ofte med ubehagelige lumske
sprækker. Både Lene og jeg havde problemer på banen, men
kom dog igennem uden at bomme helt vildt eller komme til
skade. Nogle danskere havde bom på ½ time! Vi kom begge i
A-finalen, og så kunne alt jo ske.
Carsten Jørgensen viste kanonform i H40 og dominerede klassen sammen med Allan Mogensen. Da han blev kaldt ind i
startboksen til andet heat opdagede han at han manglede sin
brik. Det viste sig at han havde glemt den på toilettet og før
den blev fundet var der gået 6 minutter for meget. Alligevel
vandt han sin bane med flere minutter. Jeg spurgte ham hvordan man gør det, og han svarede at det var jo egentlig ikke så
svært. Bare ud på stierne, fuld muffe og så liste ind til posterne.
Nå ja, hvor svært kan det være? Jeg kunne om aftenen godt se
at jeg havde været alt for usikker og omstændelig undervejs.
Og det havde egentlig ikke hjulpet så meget, jeg havde alligevel småbommet en del.
Til finalen besluttede jeg mig derfor for at gøre det mere
enkelt og hurtigt. Slippe håndbremsen og løbe som om det
var St. Dyrehave. Terrænnet var igen det knudrede Juraterræn. Jeg bommede ganske vist de første 2 poster, men derefter
gik det over stok og sten. Jeg kunne holde samme tempo som
de gamle stjerneløbere. Da næstsidste post var stemplet var
det var bare om at give sig helt og så se hvor langt det rakte.
Og det blev til en 4. plads kun 1½ min efter vinderen. Lene
blev nr. 33 ud af de 80 i A-finalen.
Det er efterhånden min erfaring, at skal man vinde løb i
fremmed terræn, hvor de bedste stiller op, så kræver det i
hvert fald for mig mere end et prøveløb. Dels skal jeg vænne
mig til hvordan kortet tegnes og tolkes. Dels skal jeg vænne
mig til at løbe i den bund, der er på stedet. Jeg kan godt løbe
stærkt i stenet terræn, men først når jeg har gjort det en uges
tid, og jeg glemmer hurtigt evnen igen. Prøv at sæt alt på et
brædt, tag nogle simple vejvalg og løb stærkt. Det kan godt gå
godt!

Rolf, Keld og Lene foran en Cessna Cardinal
Overnatning havde vi bestilt hjemmefra og været heldige med
at finde et lille pænt hotel midt i Neuchatel. Byen viste sig at
være perfekt som udgangspunkt for alle etaper. Vi kunne bruge vores brystnummer som billet til offentlige transportmidler
i hele området og det fungerede fint. Transporten ud til de
enkelte løb kunne klares på typisk 1-1½ time med de velfungerende schweiziske tog.
Terrænnet til sprinten var almindeligt byløb, men med lidt
kurver dvs. stejle gader evt. med trapper i finalen. Jeg har ikke
løbet mange sprintløb, som jeg har været tilfreds med, men
det lykkedes for en gangs skyld at tage nogle fornuftige
vejvalg og undlade at bomme. Jeg blev nummer 4 og kun 39
sekunder fra guldet. Med lidt god vilje kunne jeg godt finde
de sekunder, men der skulle ledes lidt. Lene bommede desværre en post, som oven i købet lå tæt ved vores hotel og endte på en 70. plads, men var dog i A-finalen.
Til de almindelige o-løb løb vi først i en ret flad skov, som til
daglig blev brugt af køer. Det gav nogle difuse grænser mellem skov og eng som gjorde det svært at læse sig ind. Det var
ret detaljefattigt og de fleste poster lå i små lavninger. Hvis
man er god til kompas og skridttal, kunne man gøre det rigtig

En kaffe og en øl efter sprintfinalen. Målet ses i baggrunden
Næste år foregår WMOC i det sydlige Ungarn. Området er
tyndt befolket og hvis der kommer 4500 velhavende veteraner, som gerne vil bo på hotel, er det måske en god idé at
bestemme sig før jul og bestille overnatning i god tid. Dato:
28/6 - 10/7 2011. Der er også EMG (European master games) i
Italien 10-20 september 2011. Begge dele kunne være sjovt.
Rolf
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DM-Stafet i Ganløse Ore
Udtagelseskomiteen tog en vovet beslutning i år. Klubben har
de sidste 14 år vundet vel ca. 10-11 mesterskaber med Laus,
Torben, Svend Erik eller Rolf som faste stampersoner på stafetholdet. I foråret så det ud til at vi kunne stille med hele to
stærke H50 hold, men Jens V meldte fra i august og det var
ikke muligt at finde en afløser. Flemming Wendelboe og
Erling Bergmann var blevet lovet Svend Erik i år i klassen
H55, så det var en svær beslutning at flytte Svend Erik ned på
H50 holdet. Laus røg af holdet fordi han havde høj feber 14
dage før. Tilbage var at afgøre om Torben eller Bo skulle have
midterturen. Valget faldt på Bo, som har løbet stærkt i foråret
i de få løb han har løbet på Sjælland, hvad man ikke har kunnet sige om Torben. Finn Postma blev overtalt til at stille op i
H55, og det gjorde han trods en voldsom forkølelse.

Søren og Peter

Altså H50 holdet blev Svend Erik på første tur, Bo Bertram på
anden tur og undertegnede skulle slutte af. Som man kan læse
andetsteds i bladet har det været svært for mig at træne siden
WMOC, så vi regnede os for favoritter til en sølvmedalje. Silkeborg ville blive svære at røre, med tre stærke og rutinerede
løbere. På 2. holdet skulle Laus, Torben og Bjarne løbe og
inde i mit hoved kunne de godt tage en broncemedalje.

glad i mod, men blev knap så glad da de i målvognen sagde
at 2. turs løberen havde fejlklip.
Pyt, det er jo hvad der kan ske og jeg følte vi var de moralske
vindere. Heldigvis var det en misforståelse. Bo havde aldrig
fået aflæst sin brik, så knap 10 minutter senere kunne vi
strække armene i vejret. Sikleborg blev slået med 3½ min og
Odense endte på 3. pladsen. 2. holdet endte på en 8. plads.
Laus var stadig mærket af sin sygdom. Torben var kun 25
sekunder langsommere end Bo (pyha) og Bjarne fik problemer
med hjertet (!) og måtte kæmpe sig igennem på 3 cylindre.
H65 holdet fik en overraskende 2. plads efter kanonløb af alle
tre: Flemming Larsen, Flemming Marcussen og især Leif
Kofoed. Så det kunne lade sig gøre selvom vi var stærkt svækket af “Vennernes Bjergtur”
I H70 fik Søren og Peter en
flot 3. plads. Det samme fik
Anne S., Kirsten og Minna i
D150.
I D45 var der et stykke op til
medaljerne, men de var heller ikke favoritter på forhånd.
H55 holdet endte på en
8.plads trods et fornemt løb
af en snottet Finn.

Svend Erik blev sendt af sted, men hvor f... var Bo? Da gik jeg
i gang med overvejelserne - skulle jeg løbe 2. tur - og dermed
få holdet disket? Vi prøvede at ringe til Bo, det kunne jo være
at han troede det var søndag..... Men 10 min senere dukkede
han op. Der var bare det, at han havde en begyndede” fiber” i
baglåret. Set i det lys ønskede jeg pludselig at vi havde holdt
fast i Torben, som altid løber over evne til stafetter. De gange
han er blevet sat af holdet og erstattet af Laus har vi ikke vundet (uden at Laus dog har været skyld i det) Nå - holdændringer skulle indgives før kl. 11 og nu var kl. 11.30 og Svend Erik
nærmede sig publikumsposten og kort efter mål. Det samme
gjorde Silkeborgs førstehold.

DM-lang i Søskoven (Grib skov)

Silkeborg skiftede først, derefter HSOK og desværre kort efter
både Hillerød, Odense, Ballerup og Farum. Alt kunne ske. Det
var dog ikke ventet at der var byttet om på rækkefølgen efter
2. tur. Odense og Ballerup var gået forbi og godt 2 min efter
kom Silkeborg og HSOK med Bo. Desuden vidste vi at Hillerød og Farum var tæt på bagfra. Alle sidste turs løberne hører
til i toppen af H50 og hvad med min hæl og form? Jeg beluttede mig for at holde sammen med Erik Bobach i et forholdsvis
roligt tempo og sammen kunne vi nok nå op til Finn Johansen
og Henrik Steen Andersen, når de i nervøsitet lavede en fejl.
Erik havde dog nok en anden opfattelse af hvad et roligt tempo er, for han forsvandt bagud efter post 4. Ved post 5 så jeg
Henrik, som stod og læste kort et mærkeligt sted. Finn så jeg
ikke, men da det gik strygende og fejlfrit resten af vejen, regnede jeg med at jeg var i spidsen da jeg kom til mål. Bo tog
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Dejlig stævneplads, godt
arrangement, måske bortset fra
parkeringsforholdene. Banerne
var sværere end de normalt er
i Nordsjælland. Man skulle
være skarp og det var også en
god idé at være veltrænet, da
skoven var tung af bregner og
bøgepur.
Peter Larsen fik guld i H75.
Undertegnede var igen i tvivl
om jeg kunne holde ud at løbe
med min dumme hæl, men
kom alligevel igennem til en
Bjarne - om søndagen på alle 4
broncemedalje. Lene fik en 4.
cylindre!
plads, Svend Erik en 6. plads
og vores ungdomsløbere fik værdifulde erfaringer. H10 banen
blev vundet med en km-tid under 5 (!), men Malthe, Sara og
Maja har tiden foran sig.
Rolf.

SOKKEN

Midgårdsormen 2010

9 turs stafet v/ Århus.

Nyt koncept med færre klasser, neutralisering af løbet efter 3 etaper med opstart efter
jagtstart princippet dagen efter og et hav af
restriktioner var det som fik os til at spekulere på at lave en sensommer tur, hvor vi
efter DM kort i Midtjylland tog videre til
Midgårdsormen i Marselisborg/Fløjstrup.
Midgårdsormen er en stor stafet med 9 ture
løbet af 9 til 11 personer. Efter at have fået
en forhånds tilkendegivelse fra en række
løbere blev holdet tilmeldt og turen tilrettelagt. Som ”turleder” fik jeg den fornøjelse at
være holdleder for et hold af engagerede
på midt i det hele, og så havde de selvfølgeløbere, som alle var opsat på at gøre så god
lige de rigtige på fra starten så de måtte byten figur som muligt. Og så gjorde det ikke
te tilbage….En anden af reglerne for at starnoget det både var spændende og lidt
te er at ” mindst 1 af løberne skal være fra
sjovt..men det kræver absolut også sin mand
H50 eller ældre” den regel havde vi ikke
at holde styr på startnumre, at folk er ved
problemer med…hele holdet var over 50….
starten når den foregående er meldt, at der
Lørdag aften startede vi med 3 nater telte, klubtelte, overnatning,
“Midgårdsormen løb som Jørgen, Rolf og Torben Seir
bespisning, madbilletter og
fra den Nordiske stod for..herefter blev løbet neutraliturens helt store opgave…at
seret og vi gik til køjs… dvs. ungholde styr på brikkerne…En af mytologi
de ting der gjorde det her van- er barn af guden domsafdelingen sov i telte på stævnepladsen og seniorerne i hytte på
skeligt var at ” brikkerne følger Loke.
Den ligger i verBlommehavens camping.
turene og ikke løberen” så selv
denshavet og er Løbet skulle starte kl 08:00 med en
de som var skadede og ikke
så stor, at den
kom med, deres brikker skulle slynger sig rundt spændende jagtstart…men spændingen forsvandt med den kæmpe
med til Jylland, vi måtte også
om Midgård og
forskel der var på holdene. Tisvilde
bytte om på holdopstillingen et bider sig selv i
og Fåborg med deres elitehold var
par gange hvilket igen betød
halen.”
lysår foran de andre hold…ja
ombytning af brikker løberne
afstanden var så stor at vi undervejs
imellem. En af de andre ”spændende” opgai jagtstarten kunne gå ind i kioskteltet og få
ver var bane 7 , hvor op til 3 deltagere kunmorgenmad og ind imellem gå ud og se det
ne løbe..ikke sammen, men en bane hver og
næste hold starte.
første i mål gav stafetten videre til 8 tur. Den
tur havde vi mange problemer med, da der
Fællesstarten, for de som var så meget efter
også var en regel med at der skulle være 2
at de ikke kunne deltage i jagtstarten, var sat
tællende kvinder med, og dem kunne vi jo
til, at alle hold som var 1 time eller mere
ikke begge sætte på den tur, da kun den
efter, skulle deltage i fællesstarten. Det gjorførste i mål talte…og sådan kunne vi blive
de at ikke mindre end 21 af de 35 hold røg i
ved, ja undervejs var det så forvirrende at
fællesstarten, det betød igen at spændingen
Søren Østergard og Peter Larsen kom i tvivl
helt ville forsvinde, da man jo her ikke ved
om de havde de rigtige startnumre.. så de
hvor meget de enkelte hold var efter hinanspurgte en endnu mere forvirret kvinde,
den efter nattens løb. Stævneledelsen indså
problemet og skubbede fælles starten så vi i
som sagde at det havde de nok ikke, så de
HSOK lige præcis kom med i Jagtstarten
stod og byttede løbetrøjer med startnumre

som sidste hold. Løbet gik sin stille gang,
indtil vi nåede hen til den famøse 7 tur. Her
havde vi cremen af H70/75 Søren Østergård
og Peter Larsen…som fik den lidet spændende opgave at løbe ud lige foran den anden
fællesstart …jeg ved ikke om de havde de
rigtige brikker og de rigtige trøjer…for få
sekunder før start var Peter Larsen ikke at
finde, Minna var meldt, og fuldstændig som
at være afsted med en flok utilpassede unge
måtte holdlederen ud at finde Larsen og få
ham bugseret til start…i får sgu GPS på
næste gang… J
Vi gennemførte altså i fin fin stil, resultatmæssigt ikke som da vi var afsted i 1976 til
den første Midgårdsorm, men flere af deltagerne som var med den gang var med igen i
år…..det var der med garanti ikke mange fra
de forreste hold som kunne prale med…ja
de var knapt født endnu..
Her er resultaterne fra dengang
De ti bedste holds samlede løbetid:
Odense OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:02:55
Aalborg OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:35:49
Lunds OK, Sverige . . . . . . . . . . . . . . .8:36:05
OK Pan, Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:36:08
Trollhättan SOS, Sverige . . . . . . . . . .8:36:18
Silkeborg OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:46:49
Örkelljunga, Sverige . . . . . . . . . . . . . .8:49:38
OK-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:51:12
Helsingør SOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:52:09
Hørsholm OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:02:27
Og resultatet fra i år:
29 Helsingør SOK 1 . . . . . . . . . . . . .10:21:25
Jørgen Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:16:07
Torben Seir Hansen . . . . . . . . . . . . . .1:08:39
Rolf Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:15:08
Leif Koefoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:03:57
Kirsten Ellekilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56:28
Minna Warthoe . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:01:19
N./Søren/Peter N./Østergaard . . . . .56:23
Flemming Larsen . . . . . . . . . . . . . . . .1:35:51
Bjarne B. Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:07:33
Kun 1:29 :26 fra dengang…det er da meget
fint..vi træner videre til 43 Kävlen i 2011,
storstafet i Mjølby
10 ture…der løbes natten igennem fra 01:30,
herudover en D55/H60 5 turs stafet og en
D43 5 turs stafet.
(43 står for holdets minimums gennemsnitsalder)
Bjarne

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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HSOK's Venner's 23.

Alpetur

til Mayrhofen i Østrig
3-12. september 2010.
Af Ivar Espersen
Turen startede som sædvanlig kl. 05.15
ved klubgården med opsamling i
Espergærde. Af sted gik det til Gedser.
Turen fortsatte over Berlin til Hof, hvor vi
igen overnattede på Hotel Central. Næste
morgen fortsatte vi til Mayrhofen, hvor vi
blev installeret på Hotel Neue Post.
Hotellet har et fantastisk wellness-center
med svømmehal udstyret med vandsenge
og svungne kakkelsenge, Desuden var der
et sauna landskab, med whirlpools samt
hvilesenge. Det var virkelig dejligt efter en
dag i bjergene at komme ned og få løsnet
musklerne op og renset vablerne.
Søndag: Første dag, hvor konditionen rigtig skulle prøves af. Vi kørte til Brandbjerg,
hvor vi som sædvanlig fordelte os i 3 grupper. De lange havde en tur over Lixikarsehnleide frem til Heimjøchl, hvor de vadede i op til ½ m sne. En oplevelse på denne
tur, var at mellemgruppen spiste ved en
ældgammel hytte, hvor suppegryden stod
ved siden af køkkenvasken og opvasken,
gammelfar øste selv op
Mandag: Vi tog med den nylig renoverede
Ahornbahn, der i øvrigt har Østrigs største
kabine, som kan tage op til 160 personer
ad gangen op til Ahornhütte i 1955 meters
højde og mødtes næsten alle i Edelhütte.
Den lange gruppe havde planlagt at gå
over Ahornspitze, der ligger i 2973 meter,
men måtte på grund af for megen sne vende om. Vablerne begyndte at indfinde sig
på de sædvanlige steder hos de sædvanlige deltagere.

Tirsdag: Hviledag hvor op i mod halvdelen tog til Jenbach, herfra med Achenseebahn til Sespitz- en dejlig sejltur på søen
og så tilbage lidt over kl. 17.00. Resten
arrangerede mange forskellige ture i løbet
af dagen og 1/3 af selskabet mødtes tilfældigvis oppe på restauranten ved Penkenbahn og spiste frokost

Den lange tur onsdag/torsdag: Der var
planlagt 1 2 dagstur til Berliner Hütte.
Denne gruppe bestod af Inge, Arne, Jørgen J., Henning, Leif, Mette og Lisbeth. De
fik virkelig deres sag for. De var først
fremme kl. 18.00 efter at have vandret i
regn og blæst de sidste timer.

Mellemgruppen bestod af Sonja, Jakob
Søren og Jørgen O., de fik ikke den udsigt,
som de havde håbet på. Torsdag morgen
havde det sneet, hvorfor det var for farligt
at gå den planlagte lange tur ned og alle
fulgtes ad.
Onsdag: Den korte gruppe kører ud til
Breitlahner, hvor de bliver sat af. Mellemgruppen kører videre til Schlegeisspeicher, hvor de
bliver sat af sammen med
den lange tur og går op til
Olpererhütte i 2388
meters højde. En dejlig
tur med en fantastisk
udsigt. Halvdelen var
nede inden regnen
begyndte kl. 16.00, de sidste lignede druknede mus
nåede ned kl. 16.30. De
korte var taget hjem, idet
liftkortet også gjaldt til lokal busserne.
Torsdag: Næstsidste dag. Vi kører ud til
Finkenberg hvor vi går op til Penkenjochhaus og tager Penkenbahn ned til byen.
En dejlig tur, det var godt vi vendte turen
om, da opstigningen var våd og smattet.
En orienteringsløber valgte en alternativ
opstigning, den var bare noget vanskelige-
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re end stien, men så fik han jo prøvet det!
Fredag: Sidste dag foregik på HINTERTUX
Den lange tur bestod af 6, bjergføreren
ledte for første gang i år an og de kørte
med lokal bus allerede før kl. 08.00 for at
kunne nå at komme rundt i passende tid.
Den korte gruppe tog op til Sonnenbergalm,
men på grund af
tåge valgte nogle
i stedet for at gå
op til TuxerJoch-Haus og
sad der, da mellemgruppen
nåede frem efter
deres længste
opstigning på
812 meter. Den
lange tur havde
en opstigning på
1130 meter og et
fald på 830 m.
En god afslutning på vandreferien.
Fredag aften: Var festaften og der blev
som sædvanligt sunget af Wiener Singer
Knödeln, med deres fantastiske tekster.
Efterfølgende uddelte næstformand, Kirsten diplomer
5 år: Camilla Elisson, Lene og Jens
Buchardt, 10 år: Annelise Hall,15 år: Lis
Kornerup, Inge og Arne Olsen
og sluttelig uddelte Kirsten gaver til
Jakob, Pierre og Lejf med tak for arrangementet.
Desværre besluttede bjergfører Jakob sidste år, at det var hans sidste tur, som tilrettelægger efter at have lavet turene siden
1999 og efterfølgende meddelte Pierre, at
han også stopper. Så nu er det op til andre
at tage handsken op. Dog fortalte Pierre,
at han i denne uge ville bestille i Ehrwald
(ved Zugspitze) til næste år i uge 35 (27.
august- 3.september). Jobbene som arrangør og bjergfører er således opslået ledigt.
Mere udførligt referat under Vennernes
side på www.hsok.dk

Ungdom

SOKKEN

løb i Ballerup, og her vandt Søren den
lette bane 4 med hele 12 minutter ned
til nærmeste løber.

Nu er sommeren ved at gået og der
har været høj aktivitet. Hallands tredages blev beskrevet flot af flere af
klubbens ungdomsløbere i sidste
nummer af Sokken. Så derfor vil jeg
kun nævne ungdomsløbernes resultater. I D10 blev Sara henholdsvis nr.6
og 16 de første dag, mens Maja fik tre
gode løb i D14. I U2 klassen blev
Nathalie en samlet nr.14 ud 34 og i U1
blev Mikkel en samlet nr. 9 ud af 37,
hvor også Maja og Johannes deltog.
Endelig blev Malthe en flot nr.5 i H10,
hvor han på sidstedagen løb så hurtigt at han var den hurtigste.
For de ungdomsløbere der var med i
Halland er jeg ret sikker på det var en
anderledes oplevelse at løbe i det
svære svenske terræn, men som det

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

fremgår af resultaterne har de klaret
sig godt.
Fra midten af August og en måned
frem, har der været en væld af løb
med deltagelse af ungdomsløbere.
Ved Hareskovsstafetten deltog Malthe
og Maja i klassen hvor man max. Må
være 28 år tilsammen. Her løb Malthe
hurtigste 1.tur, og Maja løb anden
hurtigste tid på 2.tur, men det var
desværre ikke nok, da Juniorlandsholdsløberen Marius Thrane Ødum,
Ok Øst løb turen på den halve tid
sammenlignet med Maja. Ok Øst
vandt med godt syv minutter til Maja
og Malthe, der havde 2 minutter ned
til Roskilde på tredjepladsen.
Ugen efter var der 60 års jubilæums
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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I løbet af August og September er der
blevet afviklet tre DM`er, og også her
var der deltager fra ungdomsafdelingen. Ved DM-Mellem i Færchs Plantage (Sukkertoppen) ved Horsens deltog Sara denne gang i D12, da der
ikke var nogen klasse der hed D10,
det samme gjaldt Malthe hos drengene. Med det i tankerne er det flot at
Sara blev nr.18 i klassen, blandt de 10
årige ville hun være blevet nr.2. I H12 blev Malthe nr. 8 og blandt de 10
årige var han tredjehurtigst. Endelig
blev Maja nr.11 i D14, hvilket placerede hende cirka midt i klassen.
Ved den netop afviklede DM weekend i Nordsjælland var der følgende
fra om søndagen i Søskoven (Grib
Skov): Sara blev nr.6 i D10, Malthe

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

Ungdom
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blev nr. 17 i H10 og Maja udgik med
en skade i D14.
Ved mellemdistanceløbet i Rude Skov
blev Søren en delt treer i H 11-12.
Sidst men ikke mindst har der været
afviklet Sensommercup i skovene
omkring Helsinge og Tisvilde. Her
blev fik Sara to flotte førstepladser på
to af etaperne på begynderbanen hos
pigerne. På den mellemsvære bane
hos pigerne fik Maja henholdsvis en
første- og andenplads på de to første
etaper. I den lette drengeklasse blev
Malthe samlet nr. 2 efter to tredjepladser og en andenplads på de tre etaper.
Mikkel deltog en af dagene på samme
bane som Malthe.
Det er godt at se at flere af ungdomsløberne er så aktive, lad det gerne
fortsætte.

Familieorientering.dk har

fået ny hjemmeside. Layout og weddesign har professionelle stået for,
men den fortsatte drift ligger hos
familieorienteringen. Hjemmesiden er
financieret af støttemidler fra Dansk
Orienteringsforbund og Dansk
Idrætsforbund.
Udover hjemmesiden er der fremstillet såkaldte beachflag og T-shirts
med det nye logo, og det er også blevet til brochuremareriale i “postkort”
format.
På nuværende er tidspunkter del-

Ungdomskurser
Der er stadig kurser i løbet af efteråret. Grupperne har kurser på følgende datoer:
Junior: 19-21/11
U3:
29-31/10 (for de 15-16 årige
også 19-21/11)
U2:
26-28/11
U1:
13-14/11

Kommende løb
Efterårssæsonen byder stadig på en
del løb for ungdomsløberne. Søndag
d. 19/9 arrangerer HSOK divisionsmatch i Klosterris Hegn og ugen efter
er det vores egen tur til at deltage i
divisionmatch, der foregår i Rørvig
Sandflugtsplantage.Oktober måned
byder på to kredsløb, der begge tæller
til ungdomspokalen. Først 3/10 i Tisvilde Hegn Vest og søndagen efter i
Avnstrup.
Oktober afsluttes med et kredsløb i
Store Hareskov 17/10 og en nyt løb
kaldet efterårsmatchen 24/10 i Ravnsholt.
Her efter går det over i vintersæsonen
med U-kurser, Natcup, Vintercup,
MTB-o serie samt vores karruselløb
og torsdagstræninger.
Held og lykke i de kommende træninger og konkurrencer og husk at nyde
efterårsskoven.
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tager 5 nordsjællandske klubber i
Familieorientering.dk, men på længere sigt er det målet, at gøre familieorienteringen landsdækkende.
Familieorienteringen blev startet i
HSOK af Minna i efteråret 2006 og har
i år været afviklet med økonomisk
støtte fra Helsingør Kommune.
Familieorienteringen er komme for
at blive og vil også fremover være en
væsentlig del af Orienteringens rekruteringsarbejdet.
Torben Seir

Motion

SOKKEN

Et skår i glæden

smerter. Derfor nej til divisionsmatch i
efteråret

Her forleden løb jeg
en tidlig morgen i
Danstrup Hegn. Jeg
er så priviligeret at
jeg nogen gange
møder f.eks. kl. 10
og kan tage en
løbetur på vejen
til arbejde. Med
mig har jeg en
lille pose og
konsulterer
derefter de
ofte sikre
kantarel- og
karl johan
lokaliteter.
Morgensolen
lyser smukt i
morgendisen ned
på en lysning og jeg har det godt. Der er
bare et men.. højre venstre, av, højre venstre, av...Min ene hæl gør ondt for hvert
løbeskridt.

Jeg har tidligere i min karriere
med held kurreret en fase 2-3
skade ved cykeltræning kombineret med korte joggeture i
blødt terræn uden bakker og
grøfter. Evt. kombineret med
voltarencreme

Jeg er ikke den første og næppe heller den
sidste med de symptomer og jeg ved jo
godt hvordan det starter:
Fase 1: Du træner hårdt og er øm et eller
andet sted bagefter. Hvis du er ung, går
det hurtigt over og det hører med til at blive bedre, at man skal træne, så der er en
vis ømhed dagen efter eller måske flere
dage efter. Dette er ikke farligt, men helt
normalt.
Fase 2: Du er stadig øm, når du starter på
næste træningspas, men forbløffende nok
forsvinder ømheden allerede efter måske
1 km og du kan løbe uhindret som du plejer, hvad du så selvfølgelig gør.
Fase 3: Det gør ondt om morgenen, når du
skal i gang, men det er til at holde ud.
Under træning har du ingen problemer,
når du er blevet varm, men 1 time efter
træning kan du mærke varme og mudren
i senen.
Fase 4: Du har startproblemer, men de forsvinder, når du er blevet varm, men sidst
på løbeturen begynder det at gøre ondt.
Du ligner en på over 80 år om morgenen.
Fase 5: Det gør mere eller mindre ondt
morgen middag og aften og det lige meget
om du løber eller lader være.
Med belastningsskader, som f.eks. smerter
i en akillessene, er det rigtig lusket. I fase 2
eller 3 prøver du måske at holde en pause
på en uges tid, og når du så starter igen er
det værre end før. Løber du så dagen efter
igen, går det pludselig bedre, hvorefter du
konkluderer, at så skal det nok trænes
væk.
Det har taget 2 år at gå fra fase 1 til 5 og
jeg har befundet mig på fase 3-4 i hele
2010. Hele tiden har der været tegn på
bedring den ene dag og forværring den
næste - uden at der har været sammenhæng med noget som helst. Faseskiftet
sker fra den ene løbetur til den næste!
Fase 6 tør jeg ikke tænke på - det kunne
være en sprængt akillessene eller kroniske

indtagelsen! Og højst 1,5 km løbetur/dag i
roligt tempo og på blødt underlag
Diverse anbefaler alternativ
træning: Cykel, mountainbike,
løb i vand, styrketræning, ekcentrisk træning af lægmusklen (dvs.
træning på en trappe, hvor man
langsomt sænker bagfoden). Jeg
har selv opfundet joggeture på
løbebånd - baglæns: Hastighed
4,5 km/time og en hældning på
15%

“Jeg er ikke
den første og
næppe heller
den sidste
med de sympJeg har forhørt mig med diver- tomer og jeg
se eksperter nu hvor den er
ved jo godt
blevet slem. Både nogle
der er uddannet
hvordan det Fiskeolie, laserbehandlinger og
indenfor området
kulde. I den forbindelse har jeg
starter“
og nogle som i
svejset en o-plastpose sammen
den grad
har prøvet det på
deres egen
krop.

Min læge
anbefaler en
massiv kur med Ibuprofen i ca. 2-3 uger. 3
x 600 mg/dag. Spis mad samtidig med

med lidt brun sæbe indeni. En lille sag på 5x5 cm, som kan være nede i
strømpen og køle hælen efter træning
Hjælper dette ikke snakkes der om binyrebarkhormon eller operation. Hvis noget
hjælper hører i nærmere.
Rolf

Kom nu ind i kampen!
Jeg ved godt at der i dette nummer står en del om min
hælskade, men den har medført forskellige oplevelser,
som har sat nogle tanker i gang. Da jeg antydede, at jeg
måske ikke kunne eller ville løbe Midgårdsormen, blev
jeg mødt med en kommentar "Så skal vi spilde en hel
søndag til ingen verdens nytte". Stort set samme ordlyd
har jeg hørt igen fra andre, da jeg har meldt afbud til
Divisionsmatchen. Det fik mig til at tænke på at der findes 3 niveauer:
Tættest på en selv er de ting som interesserer en, og som
man har indflydelse på.
Lidt længere væk er det som interesserer en, men som
man ikke har indflydelse på.
Længst væk er det som er uden for interesse og indflydelse.
Jeg opfatter ikke orienteringsløb som en holdsport. Til både stafetter og divisionsmatcher løber jeg mit eget løb og bruger min egen målestok, om jeg har
løbet godt eller dårligt. Har jeg løbet godt, er jeg glad. Har jeg løbet dårligt, er
jeg sur. Og jeg kan være sur over et dårligt løb i årevis. Jeg kan derimod ikke
ærgre mig ret meget over mine holdkammeraters evt. fejl, fordi det er uden for
min indflydelse. Bo var lynhurtigt tilgivet, hvis han havde klippet forkert til
årets DM-stafet. Tro det eller lad være! Jeg kan heller ikke være ked af en fjerdeplads til WM, for jeg har ikke indflydelse på, hvor meget mine konkurrenter har
trænet og hvor dygtige de er. Jeg er tilfreds med mit løb.
Jeg håber derfor at de løbere, der løber i Rørvig Sandflugtsplantage stiller op
fordi de gerne vil løbe et orienteringsløb oven købet på et nyt kort. Jeg håber de
får en god oplevelse og et godt løb, som de selv er tilfredse med. Hvem der
ellers stiller op af holdkammerater og konkurrenter og dermed resultat er uden
for din indflydelse og derfor ikke noget, der er værd at bruge krudt på.
Jeg kan ikke lade være med at drage sammenligning med fodboldspillere og
fodboldtilskuere. Der er tilskuere, hvis verden synker i grus, når deres hold har
tabt. Men deres indflydelse på kampens resultat er nu engang meget begrænset.
Kom selv med ind i kampen, det er der, det sker og der, det er sjovest. For det
er spild af tid at være tilskuer (især til fodboldkampe)
Rolf
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Craft Grand Prix 2010

“SameSame løbet" - I skybrud!
172 aktive atleter deltog torsdag den 16.
september i "SameSame løbet" - sjette
afdeling af Craft Grand Prix 2010
Craft Grand Prix seriens 6. og næstsidste
løb, et nyt og spændende løb i "Rolighedmosen" i Espergærde, viste sig i år fra
den værste side man som aktiv løber og
arrangør kan ønske sig: Et voldsomt skybrud under løbet gjorde, at alt og alle
blev gennemblødte! - Men mange af deltagerne udtrykte alligevel stor tilfredshed med det nye løb og ruten i "Rolighedsmosen"
Kenneth Rasmussen, der er tilbage i storform igen efter flere skadesperioder,
vandt løbet i suveræn stil. Kenneth
Rasmussen gennemførte det 5 km lange
og krævende løb i tiden 17:06. Det er rigtig
dejligt at se Kenneth Rasmussen i aktion
igen. Og man kan kun håbe på, at han
denne gang ikke bliver skadet igen. Og at
han igen får mulighed for at vise tidligere
tiders flotte formåen.
Nummer to blev igen talentfulde Patrick
Mølholm. Patrick Mølholm, der også i
"Beach Run" viste rigtig flotte takter, var
igen med helt fremme, men han kunne
ikke følge med i Kenneth Rasmussens drabelige tempo. Patrick Mølholm gennemførte i tiden 17:49.
Søren Baran blev igen nummer tre i et
Craft Grand Prix løb. Endnu en rigtig flot
præstation af Søren Baran, der i dette års
Craft Grand Prix serie virkelig har fundet
storformen med fem top 5 placeringer til
følge. - Og han vandt samtidig også sin
klasse 40 - 49 år. - I denne klasse er der
hård kamp om den samlede sejr.
På fjerde pladsen kom, noget overraskende, unge Anton Harrsen. 15 årige Anton
Harrsen er yderst talentfuld og har i dette

års Craft Grand Prix virkelig vist storform
og har deltaget i voksenrækken med mange flotte præstationer til følge. Anton Harrsen løb de fem kilometer i "Rolighedsmosen" på 18:10 og var således ikke langt fra
en podieplacering. Det bliver rigtig
spændende at følge unge Harrsens udvikling i den kommende tid.
Ulrik Schledermann, der vandt det forrige
Craft Grand Prix løb i Hornbæk, blev
nummer fem i SameSame løbet i tiden
18:18.
Bedste kvinder
Bedste kvinde blev igen Kristine Klitsø
Honoré, Sparta - Hun vandt i suveræn stil
i tiden 20:15. - Hendes anden sejr i dette
års Craft Grand Prix. Lærke Lileøre, Atrigutterne, kæmpede sig til endnu en podieplacering i årets serie; en sikker anden
plads i tiden 20:53.
Annette Hansen, HSOK/MK70, gennemførte i tiden 21:10 og derved blev hun en
sikker vinder af klassen "kvinder 50 - 59
år," og nummer tre samlet.
På fjerde pladsen kom Rikke Kofoed, ORacerne i tiden 21:48 - Endnu en top 5 placering til Rikke Kofoed. Helle Svendsen,
HSOK Mix, et nyt frisk pust i toppen af
kvinderækken, viste stor styrke og god
form og kom i mål på en flot 5. plads.
Børnerækken
Vinder af børnerækken for drenge blev
Jens Gjersøe, Stald Hylle. Han vandt den
ca. 1,1 km lange rute rundt i nærområdet
omkring Hovvej i den flotte tid 3:49. Jakob
Karlsen, Stald Hylde, blev nummer to i
tiden 4:05. På tredje pladsen kom Kasper
Schou Rosenquist, Hornbæk Is, i tiden
4:12 Men podieplaceringen kom først i
hus efter en lang og udmarvende dyst
med et nyt navn i Craft Grand Prix sam-
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menhæng; Thomas Vilmar og Oskar
Lileøre. Thomas Vilmar og Oskar Lileøre
blev henholdsvis nummer fire og fem i
tiderne 4:15 og 4:16. - Ja, der bliver virkelig kæmpet nogle rigtig seje kampe også i
børneløbene!
Hurtigste pige blev igen Nikoline Lund
Jensen, Controlling.dk, i tiden 4:47. Nummer to blev Laura Colsted Petersen, Controlling.dk, i tiden 4:52. Rigtig flot løbet af
Laura Petersen, der viser store fremskidt i
dette års serie.
På tredje pladsen kom Salli Baran, Team
Baran, i tiden 4:57. Men tredje pladsen
kom først i hus efter en hård dyst med
Laura Fritzbøger, Hornbæk Is, afsluttende
med et voldsomt spurt opgør. Laura Fritzbøger blev således kun slået med et sølle
sekund på målstregen! - Præcis som i
"Beach Run," blot i omvendt rækkefølge.
Nummer fem hos pigerne blev Sasha
Lourdes Ortega i tiden 5:23.
"Helsingørmesterskabet"
Næste - og sidste - løb i Craft Grand Prix
2010 er lørdag den 6. november kl. 14:00,
hvor det er HSOK, der arrangerer "Helsingørmesterskab 10 km landevej" for de
voksne og et 1,2 km langt løb for børnene En rigtig klassiker med hensyn til løbs
distance og løbs arrangementer i Helsingør Kommune. Start og mål er ved HSOK's klubgård på Gl. Hellebækvej 63 - Ved
siden af Helsingør Hallen.
Der er indskrivning/tilmelding ved startstedet fra klokken 13:00.
Vi håber at se alle de knap 600 deltagere
fra de tidligere løb i "Craft Grand Prix
2010" - Men også nye deltagere. Det er
ikke et krav, at man skal deltage i alle løb i
serien.
Johansen

SOKKEN

Motion

Craft Grand Prix 2010
"Beach Run" - Et historisk
barsk løb
112 atleter deltog tirsdag den 24. august i
"Beach Run" - Femte afdeling af Craft
Grand Prix 2010
Et af Craft Grand Prix seriens ellers smukkeste løb, en skøn løbe rute på stranden i
Hornbæk, viste sig i år fra den værste side
man som aktiv løber kan ønske sig: En
blanding af voldsomt regnvejr og højvande gjorde dette års "Beach Run" til det
måske mest krævende løb i Grand Prix
historien! Løberne måtte, på de første 1.5
km, forcere små indsøer og ellers løbe i
vand til anklerne - Og flere fik sig da også
i en "vandtur!"

Patrick Mølholm. Det drabelige opgør
endte med et utroligt spurtopgør, hvor
begge atleter fik noteret samme tid. Men
altså med Ulrik Schledermann en hårs
bredde foran Patrick Mølholm.
Nummer tre i løbet blev Søren Baran,
Team Baran, i tiden 14:24. Endnu en rigtig
flot præstation af Søren Baran, der i dette
års Craft Grand Prix serie virkelig har fundet storformen med fire top 5 placeringer
til følge.
På fjerde pladsen kom, noget overraskende, Henrik Dufke Hansen i tiden 14:44.Henrik Dufke Hansen har åbenbart brugt
sommerferien på hård træning; og det har
givet pote; sæsonens første top 5 placering. På femte pladsen kom Mads K. Larsen, O-Racerne, i tiden 14:47. Også en rigtig flot præstation af Mads K. Larsen, der
også hører med i top 10 i Craft Grand Prix.

Bedste kvinder

Stig J. i vand.
Vinder af løbet blev Ulrik Schledermann.
Hans anden sejr i dette års Craft Grand
Prix. Ulrik Schledermann gennemførte det
3,5 km lange og krævende løb i tiden 13:57
- Men længe så det ud til, at et andet stort
talent, Patrick Mølholm, skulle få sin
første sejr i Craft Grand Prix sammenhæng. Patrick Mølholm lagde ud i et hårdt
tempo og fik på turen langs vandkanten,
ud mod Villingebæk, kæmpet sig til et
mindre forspring. Men på tilbageturen i
klitterne kom Ulrik Schledermann stærkt
igen og gik forbi en hårdt kæmpende

Bedste kvinde blev Kristine Klitsø Honoré, Sparta - Hun vandt i suveræn stil i
tiden 15:41. - mere end et minut foran
nummer to; Annette Hansen,
HSOK/MK70. Annette Hansen gennemførte i tiden 16:50 og derved blev hun også
en sikker vinder af klassen "kvinder 50 59 år."

Annette gav
den gas ved
årets Beach
Run

...mærkelige løbesko...

Nummer tre i kvinderækken blev Rikke
Kofoed, O-Racerne, i tiden 17:19. - Også
rigtig flot løbet af Rikke Kofoed, der tidligere har vundet en afdeling i Craft Grand
Prix 2010. På fjerde pladsen kom Lærke
Lileøre, Atrigutterne i tiden 17:25 - Endnu
en top 5 placering til Lærke Lileøre. Kitt
Lykkegaard blev nummer fem i tiden
18:32.
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Børnerækken

Vinder af børnerækken for drenge blev
Jens Gjersøe, Stald Hylle. Han vandt den
ca. 1,2 km lange rute rundt på Hornbæk
strand i den fine tid 5:44. Jakob Karlsen,
Stald Hylde, blev nummer to i tiden 6:13.
Men podieplaceringen kom først i hus
efter en lang og udmarvende dyst med
Kasper Schou Rosenquist, Hornbæk Is.
Kasper Schou Rosenquist gennemførte i
tiden 6:15. På fjerde og femte pladsen kom
Malte Poulsen, HSOK Kids og Kim Emil
Petersen, Stald Hylde i henholdsvis 6:46
og 6:49.
Hurtigste pige blev Nikoline Lund Jensen,
Controlling.dk, i tiden 6:50. Nummer to
blev Maja Brinch, Badepigerne, i tiden
7:15. På tredje pladsen kom Laura Fritzbøger, Hornbæk Is, i tiden 7:47. Men
tredje pladsen kom først i hus efter en
hård dyst med Salli Baran, Team Baran,
afsluttende med et voldsomt spurt opgør.
Salli Baran blev således kun slået med et
sølle sekund på målstregen! Nummer fem
hos pigerne blev Laura Colsted Petersen,
Controlling.dk, i tiden 7:58.

HSOK placeringer

Hvordan gik det ellers for de friske HSOK
atleter?
På herresiden blev Jens Jonassen, ikke
overrakende, bedste HSOK’er. Jens gennemførte i tiden
15:15. Det rakte til
en samlet 9.
plads samt sejren
i klassen 50 - 59
år. - Godt gået af
en ryger!
Michael Bentzen
løb endnu en
gang et super flot
løb og kom i mål
på en samlet 11.
plads i tiden
15:27. Men det
godt løbet af en ryger
var ikke uden
sværdslag.
Michael lå længe og kæmpede med Bo
Søby. Og det var først
på den allersidste
skrape sandbakke, at
Michael fik rykket sig
afgørende fri. Bo Søby
endte på 12. pladsen i
tiden 15:29.

Michael Bentzen

Motion

Motionsformanden Stig Johansen besluttede sig i allersidste øjeblik for at deltage og
efter en hurtig omklædning og uden
opvarmning gik han frisk til sagen. Stig
endte på en hædersfuld 15. plads i tiden
15:53. Unge Christian Hjort Christensen

Stig Johansen
gjorde det også rigtig fint på stranden i
Hornbæk. Efter et frisk udlæg “døde” han
dog på den sidste kilometer i klitterne og
sandbakken. Christian blev samlet nummer 16 i tiden 16:01.
Jørgen Olsen “tog den lidt med ro” og
kom i mål i tiden 16:14. Det rakte til en
samlet 18. plads. Bent Solberg løb et rigtig

SOKKEN

godt og solidt løb. Måske han er i topform
efter sin flotte
præstation i forbindelse med
“Etape Bornholm” - Der blev
vist ikke kun tid
til at hænge ud i
diverse “dame”
butikker og åbne
øl på Bornholm! Bent kom i mål
på en flot 19.
plads i tiden 16:40.
Stig Jensen
Stig Jensen kæmpede sig i mål på en 22. plads i tiden 17:56.
- Frisk gået af den gamle fodboldspiller!
Men måske han også skulle overveje en
tur til Bornholm?
Ud over Annette Hansen og Rikke Kofoeds
fine præstationer løb
også Charlotte Jørgen
et flot løb og kom i
mål i tiden 19:52, hvilket rakte til en flot 8.
plads. Lise Bertarm
viste igen stor styrke
og god form og kom i
mål på en fin 9. plads i
tiden 20:46.
Katarina H. Rasmussen, der også havde
været et smut på “solskins øen” viste, at
hun ikke kun er god til
at forudsige resultater;
hun præsterer dem
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også selv! Katarina kom i mål på en flot
11. plads i tiden 21:25. Lotte Waldorf Endnu en af de friske deltagere på HSOK’s hold i forbindelse med “Etape Bornholm - gjorde også en rigtig fin figur på
den seje rute på Hornbæk strand. Lotte
blev nummer 13 i tiden 22:04. Inge Olsen
løb igen et flot løb og vandt sin klasse 60 år. Inge blev samlet nummer 16 i tiden
22:52.
Den samlede resultatliste kan ses på
HSOK’s hjemmeside: hsok.dk
Johansen

Annette Hansen & Lotte Waldorf

Motion
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Udfordringer og hygge til

Etape Bornholm

HSOKs hold til Etape Bornholm bestod af bagerst: Bjarne B Jensen, Mads, K Larsen, Lotte Walldorf, Bent Solberg, Marie Lau, Rikke Kofoed, Sanne Christensen og Rikke Christensen.
Forrest Tille Lau, Katarina Hörnqvist Rasmussen, Ditte Holme, Frida Lau og Stig Johansen.
Søren Kulmann Christiansen og Kenneth Jensen var der ikke, da fotografen kiggede forbi.

Marie Lau
HSOKs tur til Etape Bornholm var en succes – flere har allerede booket løbenumre
og værelser til 2011
Masser af udfordringer i terrænet, god
mad og temmelig sure løbesko. En gruppe
HSOK-ere tog i uge 30 udfordringen op og
gennemførte Etape Bornholm, som er et
maraton i fem etaper.
Tætpakket og fyldt med forventninger
drog vi mod solskinsøen. Mens vennerne
hjemme kunne fortælle
om regn og
gråvejr, levede Bornholm
op til sit kælenavn, og flere af
dagene kunne vi
starte på stranden
i Sandvig.
Mens solen bagte,
røg flere af HSOKtoppene, hvilket fik
en af de mandlige
HSOK’ere til begejstret at udbryde: ”Der er
mange flere jader at kigge på, end der var sidste
år!”
Rikke gik all in i rollen
som sportsdirektør for
HSOKs hold til
Etape Bornholm.
Her lægger hun numse
til en soltatovering.

Afvekslende etaper
De sportslige udfordringer bestod i fem
afvekslende etaper fordelt over hele øen. Mandag en flad 10
kilometer i Hasle, rundt om Sorthat og tilbage. Tirsdag 5,8 kilometer i sand på
Dueodde, hvor især den sidste kilometer
med bløde, stejle klitter kunne mærkes i
læggene. Onsdag 7,8 km meget kuperet
skovløb i Almindingen midt på øen, hvor

pulsen for alvor kom på arbejde. Torsdag
var festdag for bjerggederne, da dagens
etape på 8,6 km gik fra Hammer Havn til
toppen af Hammer Fyr. Opløbet havde en
15 % stigning, der svarer til den hårdeste
etape, Col du Tourmalet, i Tour de France.

koret blev fordoblet. Torsdag aften kom
også Stig Johansen – som dermed nåede
både den afsluttende spurt i Rønne og halballet bagefter.
Meget træt i mål
Etape Bornholm byder på store udfordringer til løbere i alle klasser. Alene det at
løbe konkurrence fem dage i træk stiller
høje krav til grundformen og løbestrategien. For hvor meget kan og bør man give
den gas på første etape, når de næste fire
kommer lige i rap? Det afvekslende terræn kan også mærkes – på de tre midterste etaper er der al god grund til at se,
hvor man sætter løbeskoen, fordi en stor

Etape Bornholm byder på udfordrende løbeetaper
gennem nogle af klippeøens smukkeste områder.

Fredagens etape var ti flade kilometer på
kryds og tværs af Rønne og med afslutning på stadion, hvor vi blev klappet frem
mod mål.
De meget forskellige etaper åbner mulighed for at forskellige løbere stråler på lige
deres etape – der er både noget for de
udholdende og noget for dem, der er stærke i bakker.
HSOKs løbehold til Etape Bornholm
bestod af Bjarne B Jensen, Bent Solberg,
Marie Lau, Katarina Hörnqvist Rasmussen, Lotte Walldorf, Rikke Kofoed, Ditte
Holme og Søren Kulmann Christiansen.
Også Mads K. Larsen og Kenneth Jensen
var ekstraordinært hentet ind til holdet.
Maries børn, Frida på 11 og Tille på ni,
gennemførte børnedistancen, i alt en
kvartmaraton i tre etaper.
Rikke Christensen, som er skadet, gik all
in i rollen som sportsdirektør og var klar
med opbakning, kærlige los bagi og massage til de mest lidende løbere. Onsdag
dukkede Sanne Christensen op, og heppe-
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Frida, Marie og Tille Lau efter sidste etape i Rønne. Etape Bornholm har distancer for både børn,
ungdom og voksne – og alle, der gennemfører de
fem hhv. tre eller fem distancer, vinder guld.

Motion
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med en forbløffet chauffør bag
del løbes på ujævnt underlag. Der
er meget bakke op og bakke ned,
rattet.
og begge dele kræver som
Ømme løbere
bekendt teknik. Interessant ved
Fem dages konkurrenceløb i træk
Etape Bornholm er især, at etaper,
kan mærkes i kroppen. Som
som nogle løbere synes er fantadagene skred frem, blev der flere
stiske, er inderligt hadet hos
og flere lag plaster, fælere vabler
andre. Efter at have kæmpet sig
og ømmere skinneben, lår og
vej op til Hammer Fyr på fjerde
lægge. Det er en del af charmen.
etape, konstaterede Lotte kort og
godt: ”Jeg vil hellere blive skilt tre
For hver dag gik de forskellige
gange og undvære sex i tre år end
løbere på mere og mere gakkede
løbe den tur igen!”. Allerede ti
måder for at skåne de mest
minutter senere havde hun dog
ømme muskler. Men sejrsrusen,
fået pusten, og trak i hvert fald
når man fredag kan spurte de
den sidste del af sin udtalelse i
sidste 400 meter på Rønne Staland.
dion omgivet af en masse begejstFeltet til Etape Bornholm er ambirede tilskuere, er fantastisk og det
tiøst. Der kommer stærke løbere
hele værd.
fra hele norden, og for eksempel Bent, Lotte og Sportsdirektøren Rikke Christensen i færd med at dulle
Vi boede på Pension Verona i
Sparta stiller med hele tre hold.
HSOKs flag op forud for Etape Bornholm.
Sandvig på nordspidsen af øen
Hos mændene lagde Obed
og lige ved en god sandstrand.
Kipkurui fra Finland for eksempel
at klappe hinanden frem, og HSOK viste
Det var et vellykket og meget løbevenligt
ud med at gennemføre mandagens ti kilosig som en social klub inden for en ellers
koncept, der ud over HSOK også havde
meter i tiden 29:53. Han viste sig uoversolopræget sportsgren. Ugen igennem var
tiltrukket hold fra to andre løbeklubber.
vindelig ugen igennem, og endte som
der en intern konkurrence om hvem, der
Til morgenmaden var der hver dag linet
samlet vinder. Anne-Mette Aaagaard fra
var bedst til at forudsige sine egne resultaSparta vandt også alle fem etaper og blev
op til, at man kunne smøre sin egen
ter på de enkelte etaper. Det viste sig at
samlet vinder hos kvinderne. På HSOKs
madpakke. Aftensmaden blev serveret
være sværere end som så, hver dag blev
hold blev Mads hurtigste mand med en
klokken 22, så alle kunne nå et bad efter
der gættet flere minutter forkert, både i
samlet maratontid på 02:44:35 og Rikke
dagens etape. Menuen stod på superlækKofoed hurtigste kvinde med 03:14:45.
den rigtige og den forkerte retning. Og det
ker buffet med blandet andet varmrøget
Bent Solberg leverede det bedste samlede
viste sig også, at det ikke nødvendigvis
laks, lækre tærter og flere slags salater. Vi
resultat med en 21. plads i sin aldersklasse
var en fordel at have gennemført Etape
var så begejstrede, at vi sluttede ugen med
i tiden 03:07:43. Der er et loft på 2000 løbeBornholm tidligere. I hvert fald blev debuat booke ni værelser til næste års Etape
re til Etape Bornholm. Næsten ligeså mantanten Katarina klar vinder af æren som
Bornholm.
ge kvinder som mænd deltager. Ud over
’Kvinden, der kendte sig selv bedst’. Hun
den fulde distance er der halvmaraton i
gættede på en samlet tid på 3:50:37 og
tre etaper for ungdommen og kvartmaragennemførte i 03:49:14. Med sig kunne
ton i tre etaper for børnene.
hun derfor hjemtage præmien, stentrolden
Tid til shopping
Krølle Stritbølle Koefoed (udtales Køfød),
Etaperne løbes forholdsvis
der fremover vil være klubbens Etape
sent på dagen med start
Bornholm-mascot.
klokken 19.30 og 19.20.
Det betyder, at vi havde
dagen fri til at opleve øen
og nyde det sociale samvær.
Eftersom vi var af sted i to
biler, begge med kvindeliAv, av,av. Stig måtte sande, hvor vigtigt det er at
ge chauffører, måthave løbet sine sko ordentligt til, inden man stiller op til 10 kilometers løb.
te mændene finde
sig i shopping underMed andre ord er HSOKs tur til Etape
vejs. Bent løste det ved
Bornholm fra nu af en tilbagevendende
at gå helhjertet til det
tradition. Men husk at tilmelde jer – i år
og var klar med ærlige
var løbet udsolgt allerede i marts måned. I
kommentarer og komCool detalje. Bent Katarina vandt HSOKs interne konkurrence om
2011 løbes Etape Bornholm 25.-30. juli. Vi
plimenter. Bjarne løste
hvem der var bedst til at forudsige sine egne løbeses!
det med en lur på par- stod for ugens shop- resultater. Sportsdirektør Rikke Christensen overpinghit nummer 1:
Marie Lau
keringspladsen i Gudrækker
præmien.
Et par klipklappere
hjem. Begge dele meget
med indbygget
i orden.
øloplukker i sålen.
Etaperne ligger meget spredt geografisk,
Ud over shopping var
og vi var overraskede over, hvor meget
der også tid til vandreture, udflugt til
man egentlig kan køre på Bornholm. Vi
rundkirken i Østerlars og gourmettur til
var fordelt i to biler – en GPS-bil og en OSvaneke. For slet ikke at snakke om thaibil. På vej hjem blev der kørt om kap –
massage i Rønne.
dog nogenlunde inden for fartgrænserne,
God holdånd
og uden at de to chauffører vidste, at der
Gruppen af HSOK-løbere var forholdsvis
var tale om en konkurrence. I GPS-bilen
spredt med omkring 20 minutters forskel i
kvækkede GPS’en ’Pas på, pas på’, så
tid på en 10 kilometer. Det betød, at de
snart foden hvilede bare en snert for tungt
hurtigste løbere kunne nå med i heppekopå speederen. Og i O-bilen sad Mads og
ret, når de sidste løbere kom ind. Det gav
Rikke som erfarne O-løbere parat med
Løbetøjet blev hurtigt ulækkert – men heldigvis
et rigtig godt sammenhold at være med til
vejinstrukser. O-bilen kom hurtigst frem
var vejret fint til lidt improviseret lufttørring.
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HSOK's

Kvindeløb
- Med socialminister Benedikte Kjær
som starter!
109 friske kvinder fik en forfriskende,
fabelagtig og flot oplevelse i Teglstrup Hegn. - løb i år ad en ny og mere
løbe “venlig” rute.

Suveræn vinder af det 5 km lange løb i
Teglstrup Hegn blev Britta Jeging, Running Rhino. Britta Jeging gennemførte den
kuperede rute i den gode tid 19:56.
Nummer to i løbet blev HSOK’s egen Rikke Kofoed. Rikke gennemførte i tiden
21:13 Rikke Kofoed, der også deltog i dette års “Etape Bornholm” og er i fin form,
lå længe og kæmpede med en anden frisk
HSOK’er; Annette Hansen, der på ufatteligvis stadig formår at presse de yngre
atleter. Men på dagen måtte Annette se sig
henvist til en flot tredje plads i tiden 21:41.
Helle Svendsen, der træner flittigt og gør
gode fremskridtblev en flot nummer fire i
tiden 22:58. Lisette Drejer blev nummer
fem i tiden 23:57.
Katarina H. Rasmussen, der også var en
del af “Etape Bornholm” holdet, gjorde
det også rigtig flot og endte på en fin 7.
plads i 24:41.
Carina Svendsen Junior løb også et godt
løb og kom i mål på 8. pladsen tiden 24:51:
Men placeringen kom først i hus efter en
sej dyst med Marie Lau, der ellers også
gav den gas på Bornholm. Marie Lau blev
nummer ni i tiden 24:54.
Lise Bertram, der også træner flittigt, løb
endnu en gang et rigtig flot løb og placerede sig på 13. pladsen i tiden 25:14. Lotte
Waldorf, der også viser rigtig gode fremskridt blev nummer 15 i tiden 25:27. Men
der er mere “gemt” i Lotte!

Lisbeth Jørgensen løb endnu et stabilt løb
og endte på 17. pladsen i tiden 26:01. Dorte Jensen gennemførte i tiden 26:17. Det
rakte til en
plads som
nummer 19.
Socialminister
Benedikte
Kjær placerde
sig som nummer 74 i tiden
31:01.
Som tilskuer
til kvindeløbet kan man
konstatere, at
det bare er et
rigtig flot
skue med alle
de deltagende
løbere, der
som en slange bevæger sig af sted i hvert
deres tempo. Og det er netop ét af de charmerende kendetegn ved kvindeløbet. Der er plads til ALLE! Et andet kendetegn
ved HSOK's kvindeløb er, at det aldrig er
svært at få hjælpere til løbet! - Og de fleste
er m.... - Ja! Der er plads til ALLE!
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Efter løbet var der vanen tro præmieoverrækkelse i klubgården. Det er en aktivitet
der ofte tager længere tid end selve løbet!
- Og fint er det. - For det betyder, at der er
mange præmier at uddele, ikke kun til de
ihærdige vindere, men også en masse flotte lodtræknings præmier til alle, lige fra
den glade motionist til den måske lidt
mere energiske og hårdføre atlet.
Sidste års vinder af “Kvindeløbet,” Rikke
Christensen, der desværre ikke deltog i
løbet på grund af en alvorlig skade, var
dette års glade “lykkens gudinde.”
Tak til løbets hovedsponsor "Running
Rhino!" for de fine præmier!

Johansen

Motion

Gr Craft
and
201 Prix
0
Kære alle løbe venner i
Craft Grand Prix
Craft Grand Prix 2010 er ved at
være slut. - Vi mangler kun at
afvikle et løb i dette års serie "Helsingørs mesterskabet i 10 km
landevej" - lørdag den 6. november 10.
Det er igen i år lykkedes os at skabe et godt og stabilt Craft Grand
Prix 2010 - med mange friske deltagere.
- I den forbindelse vil jeg sige tak
til alle de frivillige hjælpere, der
har været med i dette års Craft
Grand Prix! - Uden deres hjælp
ville det ikke have været muligt at
afvikle Craft Grand Prix 2010! Tak!
- Og der skal også lyde en rigtig
stor tak til vores hovedsponsor
Craft for rigtig mange og flotte
præmier - Tusind tak!!
Det er glædeligt, at vores indsats
med at bruge elektronisk tilmelding og tidtagning er kommet i
gang. - Der er stadig plads til forbedringer! Og det arbejdes der på
højtryk på! Og vi håber, at systemet lever op til vores forventninger i forbindelse med næste års
løbserie...
Samarbejdspartnere forventes i
2011 at være:
* HSOK
* Tikøb IF
* Puls 3060
* Craft - Hovedsponsor
* SameSame - Espergærde
* Murermester Lars M. Nilsson
* Michaels Cykler
* Toldkammeret

SOKKEN
Craft
Grand Prix
2011
Forslag til løbsterminer for
Craft Grand Prix 2011
* HSOK forårs Cross 6,0 km
lørdag den 05.03.11
* Mountainrace Hornbæk
Plantage 6,3 km
søndag den 17.04.11

r
e
l
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m
e
M 10

5 km løb
- I naturskønne
omgivelser

* Tikøb 5'eren 5,0 km
onsdag den 04.05.11
* Espergærdeløbet 5,0 km
søndag den 05.06.11
* Beach Run Hornbæk 3,5 km
torsdag den 25.08.11
* SameSame løbet 5,0 km
tirsdag den 13.09.11
* Helsingørs mesterskab 10 km
lørdag den 05.11.11

En årlig tilbagevendende
begivenhed!

Den sidste lørdag i
november kl. 11:00
HUSK! HUSK! HUSK!

Årets store
afslutningsfest!
Tør du blive væk fra
årets store

Altså lørdag den 27.11.10
Start og mål:
Ørnholmvej/Gurrevej
Efter løbet er der varm
cacao og friskbagte
boller i Stieler
residensen!!

“Bare vent ! Jeg
kommer igen ! Og
så... “ aften

g
Lørda ovember 10
n
den 6.
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Sidste års startfelt til
“Stieler Memorial”
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Coast to coast over PyrenÊrerne med Dan Frost Rejser
Af Kurt Jørgensen
første sving kunne vi kun se 10
m. frem og regnen tog til. Vi
frøs som små hunde da vi efter
18 km. nåede bunden hvor vi
kunne komme ind på en kafé og
få noget at varme os på.
Resten af ugen var det hedebølge
og rigeligt med varme.

Vi var 10 fra HSOK som besluttede at køre over Pyrenærerne
igen med Dan og Isa Frost, en tur vi for 5 år før havde deltaget i
med stor sucses, så den skulle prøves igen.
Desværre måtte flere melde afbud grundet sygdom og arbejdsbyrde, så vi blev kun 5 fra klubben: Jørgen Bang, Maleren, Esben,
John Kurec og undertegnet. Derudover var Per Mejnholt fra C.K.
Kronborg med.
Vi ankom til Bayonne om eftermiddagen den 21. august efter en meget
lang bustur. Efter hurtigt at få samlet
cyklerne, kørte vi ud til Atlanterhavet hvor de store bølger ventede på
os. Vejret var ret lunt, 35 gr.
Hele ugen lå temperaturen mellem 34 og 40 gr. og blå himmel,
bortset fra etapen over Tourmalet, hvor vejret i opstigningen var
meget tåget og uden udsigt overhovedet. På toppen skiftede vi tøj
og besluttede at køre ned da det begyndte at regne. Allerede i

Vi havde en rigtig dejlig tur
med mange friske mennesker.
Gennemsnitsalderen lå nok
sidst i halvtredserne.
Dan og Isa sørgede for at alt
klappede og har en evne
der får een til at føle at netop “vores tur” er noget
helt specielt, hvilket jeg på
Dan’s hjemmeside kan se, at deltagere på andre ture også føler.
Så stor ros til Isa og Dan. Isa skal også have ros for hendes store
arbejde, hun står for det praktiske arbejde, kører følgebil og er
her og der og alle vegne når der er brug for hjælp.
Turen fra Atlanterhavet til Middelhavet klares på 6 dage, med
etaper fra 100 km. til 139 km, eller ca 700 km. og 11.500 højdemeter.
Bjerge vi bl.a. kom over var: Col de Peyresourde,
Col de Tourmalet, Col d´Aubisque, Col de Marie Blanc, Col de
Portet d´Aspet.

“Ugens griner”
Historien bag billedet:

Allan en herlig gut fra Aalborg, udbrød på en heftig nedkørsel, hvor
der blev brændt affald af, -jeg syntes dine bremseklodser lugter
brændt. Hvorefter “Maleren” resolut stoppede op for at undersøge
cyklen. Isa som kørte følgebilen var straks på pletten for at hjælpe,
men da man ikke fandt noget galt fortsatte nedkørslen. Isa fortalte
Dan om episoden og under middagen kom en lidt anden udlægning om “Malerens” problemer, -det blev den ikke dårligere af!
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Fra v. ses: Jørgen bang, Per Mejnholt (CK. Kronborg) Kurt, Kurec, vores dejlige adoptivbarn Flemming, Esben og Maleren
Dagens tur startede normalt ved 9 tiden
og varede til omkring 16 -17 tiden.
De fleste af hotellerne havde swimming
pool, så vi kunne blive kølet lidt ned efter
at have ligget på kogepunktet hele dagen..
Efter at have kørt op og ned hele ugen var
det lækkert at kunne afslutte med et bad i
Middelhavets blå bølger ved målbyen
Gruissan.
To friske seje piger på 65. Der var flere der kun
så dem bagfra op ad bjergene, -imponerende.
Jeg tænker på mine forældre da de var på samme alder.
Efter en meget hot uge trængte vi enormt til
en dukkert i Middelhavet

Mange nysgerrige tilskuere så på da vi kørte
ned fra Col d´ Aubisque, -det bjerg som Mickael Rasmussen vandt og blev smidt ud af “Touren” på.

Allan, en herlig gut fra Aalborg gav en
god tur et ekstra løft med hans gode
humør. Han kom med på afbud i sidste
øjeblik og helt uden erfaring med bjerge.
Vi spurgte hvad gearing der sad på cyklen, -det anede han intet om. Det viste sig
at det var ok til bjergkørsel.
Han var rimelig god opad, så god at han
på Col de Peyresourde, kørte først op på
toppen hvor han bestilte pandekager og
cola til alle deltagerne, hvilket naturligvis
vakte hjubel.
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Ski

Igen i år træder Finn Postma i karakter med sine storstilede
skiturer.
D. 2. december er der første afgang med Danmarks Skiforbund til Skeikampen.
D. 9. december kan man mod at betale 1850 kr tage med på
klubtur til Skiekampen og nyde 3 hele dage på ski i et vidunderligt og snesikkert område i super gode hytter direkte til
”der hvor det sker” der blir rig mulighed for stavtræning til
de interesserede.

Nyt fra skiudvalget

Nu nærmer skisæsonen sig og vi starter rulleskitræningen op.
Der er fællestræning fra klubgården:

Tirsdag kl. 17.00 og Søndag kl. 10.00
Vi starter med at løbe distancetræning udfra individuelt
niveau og bygger så intervaltræning på, husk at rulleskitræning ikke kun er for dem der planlægger at løbe Vasaloppet men også er for dem der bare vil træne til at blive
bedre på ski evt. frem mod klubturen til Ramundberget i
uge 7
Vi laver d. 24. oktober en 2 timers test på Rødegårdsvej –
Karlsgårdsvej med start fra Nygård skole for at måle dagsformen ved sæsonstart og selvfølgelig gentager vi testen
inden Vasaloppet.

Klubbens skiaktive planlægger at deltage i følgende konkurrancer:
Jizerská 50 km klassisk i det nordlige Tjekkiet d. 9. januar,
løbet er en del af langdistance Worldcuppen og Worldloppet.
Lidt tidligt at på sæsonen, hvor man kan måle sig med: Jörgen
Brink - Brd. Aukland – Osckar Svärd m.fl. men vi må jo starte
et sted.
Igen i år bliver HSOK representeret i seedningløbet ”Evertsberg-rennet” vi har desværer ikke datoen for løbet i skivende
stund.
Tilmeldingerne til Vasaloppet tikker ind og HSOK bliver forhåbentligt igen synlige i sporet i flere af starterne, bl.a. vil Lasse Røpke forsøge at leve op til sidste års gode tid på Kortvasaen og vores allesteds værende træningsnarkoman Henrik
Bang stiller vel op i de fleste Vasadistancer.
Årets uge 7 tur går igen til DEJLIGE RAMUNDBERGET med
de gode alpin- og langrendsforhold. De fleste af klubbens skiinteresserede kender stedet og nikker genkendende til kvaliteterne. Det vil glæde os at vise endnu flere klubkammerater
rundt i området.

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

Lars Røpke – Henrik Bang

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

Dansk Skiforbunds hjemmeside:
www.dskif.dk

Rulleski !!

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

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
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.

E-mail: ebbe@holm-sport.dk
www.rulleski.com
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Ski
Selvom skoven stadigvæk er grøn og
temperaturen ligger over 15°C er det ved
at være tid til at bestille skiferie. Efter
vores tur til Vemdalen i uge 7-2010 har vi
valgt at turen i uge 7-2011 går til Ramundberget. Vi kender det efter at have
været der en del gange, men der findes
ikke noget andet sted der har så mange
muligheder. Vi har lejet hytter samme
sted som i 2009, så det ligger tæt på lifter
og løjpe system.
Vi rejser fra Helsingør (Klubgården) lørdag d. 12/2-2011 kl. 19:30 og forventet
ankomst Ramundberget kl. 09:00
Hytterne er ikke til rådighed før kl. 15,
da de er fuld booket ugen op til vores
ankomst. Som vi plejer, har vi sørget for
morgenmad (inkl. i prisen) ved ankomst.
Rejsen foregår med Kruse. I Ramundberget har vi reserveret 6 hytter, 4 hytter til
8 personer og 2 hytter til 9 personer.

SOKKEN

Skif e r i e i
uge 7-2011
Løjperne er altid tip top i Rammundbjerget.
Det bedste er selvfølgelig at man selv finder sammen med nogen i hytterne, men
hvis man ikke har nogen aftaler om at bo
sammen med bestemte personer, bliver
man placeret i en hytte med tomme senge. Hytter kan ikke "spærres" medmindre hytten er fuld eller dem der bor i hytten betaler for de tomme senge.

Hytterne er store og velrindrettede

Hvis der er tomme pladser efter d. 1/12011 vil vi forsøge at afsætte dem til
anden side.

Tilmelding til turen kan ske ved enten at
sende en e-mail til undertegnede eller
skrive sig på de lister der sættes op i
Klub-gården. Man kan tilmelde sig fra
tirsdag d. 5/10, men tilmeldingen er
først gyldig når der er indbetalt et depositum på 1.000 kr. til HSOK. Resten af
beløbet indbetales efter 1/1-2011, men
inden rejsen påbegyndes.

NB! Som noget nyt er der indført spor
afgift på langrendsløjperne. Man skal
betale 250,00 sek for et uge kort.
Kortet købes samme sted som lift kort.
Sporafgiften er ikke inkluderet i tur prisen.

Skei 9-13 dec. 2010

Tilmelding og betaling på konto
2255-0802818920 senest 1 nov 2010
Husk at tilføje navn ved betaling!

3 hele - dage på ski

Basispris kr. 1.850kr
ved tilmelding senest
1 nov 2010
Kr. 2100 ved senere tilmelding.

Undervisning: Ønsker
du undervisning skal
det oplyses samtidig
med tilmelding Af hensyn til instruktør og
hold. (vigtigt).
Undervisning kun hvis der er tilmeldinger nok på forhånd.
Alpint + 100 kr.(min.6 pers).
Langrend: Gratis
Basispris dækker busrejse + luksus hytte
(fra ank. til afg.)
Langrendsløjper: Masser, hvis der er sne.
Alpin: Ja op til 11 lifter
Se hjemmeside. Skei, og www.skiinfo.no

Kort:

Afrejse: Helsingør d. 12/2-2011 kl. 19:30
Ankomst: Ramundberget d. 13/2-2011
Pris voksne: 2.750 kr. (inkl. hytte, bus
transport og morgenmad ved ankomst).
Pris børn: Under 20 år: 1.750 kr. (inkl.
hytte, bus transport og morgenmad ved
ankomst).
Pris ungdom: Mellem 20 og 25 år: 2.250
kr. (inkl. hytte, bus transport og morgenmad ved ankomst).
Det er en forudsætning for tilskud at
man er medlem af HSOK.
Afrejse: Ramundberget den 19/2-2011
kl. 22
Ankomst: Helsingør d. 20/2-2011 om
formiddagen
På skitur udvalgets vegne
Jørgen Olsen, schou.olsen@hotmail.com

(Husk tilmelding pr. mail til senere info.)
Mærkes: Skei tur 2.
Navn, alder, klub, tlf., hytteønske, evt. bus
ønske, ønske om undervisning (ca. niveau)

Tilmelding til: Finn Postma postma@mail.dk
Bemærkninger vedr. priser og tilmelding
Bustransport er i en dobbeldækker sovebus
og en luksus siddebus med fodstøtter med
god benplads. Vi fylder først sovebussen i
tilm. rækkefølge, derefter siddebussen (evt.
venteliste). Er der ikke sædeplads returneres
det du har indbetalt. Ved mangel på sne i
Skei flyttes turen (hvis muligt). Det kan medføre et pristillæg.
Hvis du melder fra inden 1. nov. returneres
det indbetalte beløb med fradrag af kr. 300
Ved afmelding efter 1. nov. returneres penge,
kun hvis vi kan sælge din plads til en person
på ventelisten.

Busafgang: Holte Station
Torsdag 9. dec. 2010 kl. 19.30
HSOK´s klubhus
(v. Helsingørhallen) Kl. 20.00.

(lidt senere i tilfælde af kun een bus,)
Mød 30 minutter før afgang, så der er tid til at
pakke bagagen i bussen.
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Busafgang fra Skei.
Søndag 12. dec. kl. 17.00
Med i prisen er at vi har hytterne lige til
afgang kl. 17. Vi er i Helsingør mandag ca. kl.
6.00.
Hytterne skal være ”ryddet op” pænt, men
rengøring er incl i prisen.
Pak fornuftigt Begræns bagagen MEGET.
Brug sportstaske eller kuffert (ikke rygsæk
eller plasticposer).
Hytteadgang
Ankomst fredag ca. kl. 7.00. hvor vi har hytterne med det samme ved ankomst.
Hyttefordeling, mad, butikker, cafeteria
Vi bor i store rummelige lejligheder i flot kvalitet lige ved lift og skicenter.” 8-10 pers.
Medbring sengelinned (evt. pude og tæppe til
bussen) viskestykke, håndklæde. Der er dagligvarebutik, sportsbutik, skiudlejning og
cafeteria i centret. Hyttefordeling sker efter
ønsker. Ellers efter klub og landsdel.
Evt. Spørgsmål:
Rejse, indkvartering og undervisning
Finn Postma postma@mail.dk tlf.: 40819512,
Husk sygesikring og div. Og så er alt helt på
eget ansvar for såvel person som materiel.
Ski go fornøjelse

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

